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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία μελετά τις ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν σε δυο διδασκαλίες  

που υλοποιήθηκαν στις 10 και 11 Νοεμβρίου το 2014 στο Νηπιαγωγείο Παπαγιάννη 

Φλώρινας σε 14 νήπια με θέμα τον κύκλο του νερού. Στόχος της εργασίας είναι η 

ανάλυση και κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων που έθεσε η νηπιαγωγός, ώστε να 

διαπιστωθεί το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιεί κυρίως η νηπιαγωγός, αν οι 

ερωτήσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τους στόχους της διδασκαλίας των 

Φυσικών Επιστημών και τέλος αν και κατά πόσο οι ερωτήσεις αυτές επηρεάζουν ή 

κατευθύνουν τις απαντήσεις των παιδιών. Μετά από την απομαγνητοφώνηση 

ακολούθησε η ταξινόμηση των ερωτήσεων σύμφωνα με προκαθορισμένες από την 

θεωρία κατηγορίες, συγκεκριμένα σύμφωνα με τις γνωστικές λειτουργίες που 

ενεργοποιούν, σύμφωνα με τον ρόλο των ερωτήσεων στην διαδικασία επεξεργασίας 

των δεδομένων, αλλά και την ταξινόμηση τους σε συμπληρωματικές ερωτήσεις, 

ερωτήσεις-κλειδιά και ερωτήσεις ανοιχτού-κλειστού τύπου. Η επιλογή των 

κατηγοριών που προαναφέρθηκαν οφείλεται στην αντιστοιχία τους με τον σκοπό της 

εργασίας, δηλαδή δίνουν την δυνατότητα ελέγχου των ερωτήσεων που θέτει η 

νηπιαγωγός για το πόσο κατευθύνει ή όχι τις απαντήσεις των παιδιών ή για τις 

ευκαιρίες που δίνει στα παιδιά να αναπτύξουν την φαντασία και την κριτική τους 

σκέψη. Έπειτα, έγινε και η ταξινόμηση του κάθε είδους ερωτήσεων αυτών των 

κατηγοριοποιήσεων σε ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου και στη συνέχεια οι 

κατηγορίες αυτές ποσοτικοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν με μορφή διαγραμμάτων 

και πινάκων. Έτσι τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι η νηπιαγωγός 

χρησιμοποίησε κυρίως ερωτήσεις κλειστού τύπου και όχι τόσο συχνά ανοιχτού, 

δηλαδή, έθετε ερωτήσεις με περιορισμένο αριθμό απαντήσεων επιδιώκοντας να 

διευκολύνει την προσπάθεια των παιδιών να απαντήσουν, να αποφύγει τον κίνδυνο 

εξόδου της συζήτησης από το θέμα αλλά και τον έλεγχο διάρκειας της διδασκαλίας. 

Τέλος, η εργασία αυτή περιλαμβάνει τρία θεωρητικά κεφάλαια που αναφέρονται στις 

Φυσικές Επιστήμες σε συνδυασμό με το Νηπιαγωγείο, στη σημασία των ερωτήσεων 

και σε έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τον ρόλο των ερωτήσεων των 

εκπαιδευτικών κατά την διδασκαλία φυσικών επιστημών και σχετικά με τις 

αλληλεπιδράσεις του πλαισίου, του περιεχομένου και των απαντήσεων των παιδιών 

καθώς και τρία κεφάλαια που αφορούν την εμπειρική έρευνα, συγκεκριμένα, την 

μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

This paper is about the questions used in two teaching procedures which took place on 

the 10
th

 and 11
th

 November 2014, at the Papagiannis Nursery School in 

Florina, in fourteen toddlers on the subject of water cycle. The aim of the research is 

to analyze and categorize the questions raised by the nursery teacher in order to 

find out what kind of questions the kindergarten teacher uses, if the questions respond 

to the needs and purposes of Natural Sciences teaching and, finally, whether these 

questions affect or lead the children’s answers. After the transcription, the 

categorization of questions followed, according to, predefined by theory, classes; in 

specific, according to cognitive functions triggered, according to the significance of 

the questions during data processing, and also their classification into supplementary 

questions, key questions and open-closed questions. The choice of categories 

mentioned above is due to their correspondence to the research purpose, that is to say, 

they are able to test the questions asked by the kindergarten teacher, to what extent he 

or she directs children's answers, or if they give the opportunity to the children to 

develop their imagination and critical thinking. Then, the categorization of these 

questions was conducted to open and closed type questions, and afterwards, these 

categories were quantified and presented in the form of diagrams and tables. Thus, the 

findings of the survey showed that the kindergarten teacher mainly used closed 

questions, that is to say, asking questions with a limited number of responses, trying 

to facilitate children's efforts to respond, avoiding the possibility of misleading the 

discussion, and controlling the duration of the teaching procedure. In conclusion, this 

research includes three theoretical chapters mentioned in Natural Sciences in 

conjunction to Kindergarten classes: the importance of questions 

and research made on the significance of the teachers’ questions during Natural 

Sciences teaching and the interactions of the context, content and the responses of the 

children, as well as the three chapters regarding empirical research, namely 

methodology, results and conclusions. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ό υδρολογικός κύκλος αποτελεί ένα σημαντικό σύνολο φαινομένων που επηρεάζει 

την ζωή στον πλανήτη Γη. Στον κύκλο του νερού οφείλεται η διατήρηση της ύπαρξης 

του φυσικού περιβάλλοντος στη σημερινή του μορφή, των ζωικών και φυτικών 

οργανισμών αλλά και η ύπαρξη της ανθρώπινης ζωής. Όλα τα στάδια που 

συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του κύκλου του νερού είναι πολύ σημαντικά για την 

ύπαρξη ζωής στον πλανήτη. Με αφορμή λοιπόν, την σπουδαιότητα του κύκλου του 

νερού υλοποιήθηκε μια έρευνα δυο διδασκαλιών στο Νηπιαγωγείο Παπαγιάννη 

Φλώρινας. Στόχος της έρευνας αυτής είναι η μελέτη των ερωτήσεων που 

διατυπώνουν οι εκπαιδευτικοί και η επιρροή που ασκούν στις απαντήσεις των 

παιδιών. Με άλλα λόγια, κάθε εκπαιδευτικός μπορεί μέσα από την διατύπωση των 

ερωτήσεων του, να κατευθύνει τις αναμενόμενες απαντήσεις των νηπίων, να 

ενεργοποιήσει ή όχι την φαντασία, την επιχειρηματολογία, την αξιολογική τους κρίση 

αλλά και να διαπιστώσει αν έχει κατανοηθεί το διδακτικό περιεχόμενο. Έτσι, η 

εργασία αυτή υλοποιήθηκε έχοντας ως δεδομένα τις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν 

στις δυο διδασκαλίες. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά έγινε η απομαγνητοφώνηση των 

διδασκαλιών, ακολούθησε η ταξινόμηση των ερωτήσεων που προέκυψαν σε δυο 

κατηγορίες ερωτήσεων, στις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Έπειτα, οι ερωτήσεις 

αυτές ταξινομήθηκαν και σε άλλες κατηγορίες που είναι οι εξής: σύμφωνα με τις 

γνωστικές λειτουργίες που ενεργοποιούν (κατηγορίες του Bloom και των Gallagher & 

Aschner) (Μπιρμπίλη, 2008), ως προς τον ρόλο που έχουν οι ερωτήσεις στην 

διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων (κατηγορίες του Ματσαγγούρα) 

(Μπιρμπίλη, 2008), σε συμπληρωματικές ερωτήσεις και ερωτήσεις-κλειδιά. Η 

επιλογή αυτών των κατηγοριών έγινε λόγω της σύνδεσης τους με τον σκοπό της 

εργασίας, καθώς ελέγχουν τις υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών, την κατανόηση της 

νέας γνώσης, την κριτική σκέψη και την αυτονομία των νηπίων.  

Όσον αφορά την δομή της εργασίας είναι η ακόλουθη: αρχικά συντάχθηκαν 

κάποια κεφάλαια σχετικά με το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας και πιο 

συγκεκριμένα το πρώτο κεφάλαιο για τις Φυσικές Επιστήμες σε συνδυασμό με το 

Νηπιαγωγείο που αναφέρεται στην ΔΜΑ, στην Διερεύνηση στις Φ.Ε. και στις 

Διερευνητικές δεξιότητες - Δεξιότητες επιστημονικής μεθόδου, το τρίτο κεφάλαιο για 

τον Κύκλο του νερού, αλλά και ένα τέταρτο κεφάλαιο για τη σημασία των 
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ερωτήσεων στην εκπαίδευση, στις Φυσικές Επιστήμες και συγκεκριμένα στο 

Νηπιαγωγείο. Επιπλέον αναπτύχτηκε το κεφάλαιο «Έρευνες» που συμπεριλαμβάνει 

δυο υποκεφάλαια, το πρώτο αναφέρεται σε μια ερεύνα για τον ρόλο των ερωτήσεων 

των εκπαιδευτικών κατά την διδασκαλία φυσικών επιστήμων και το δεύτερο σε μια 

έρευνα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις του πλαισίου, του περιεχομένου και των 

απαντήσεων των παιδιών. Ακολουθεί η ερευνητική προσέγγιση της εργασίας που 

περιλαμβάνει το κεφάλαιο της μεθοδολογίας, που αναφέρεται στον τρόπο εργασίας 

και υλοποίησης της παρούσας εργασίας, το κεφάλαιο σχετικά με τα αποτελέσματα 

της έρευνας που περιλαμβάνει πίνακες και διαγράμματα που δείχνουν τα ποσοστά 

των διαφόρων κατηγοριών ερωτήσεων της πρώτης και δεύτερης διδασκαλίας, την 

σύγκριση των δύο διδασκαλιών ως προς τις κατηγορίες ερωτήσεων αλλά και τον 

σχολιασμό αυτών. Τέλος, συντάχθηκε το κεφάλαιο με τα συμπεράσματα της έρευνας 

καθώς και το παράρτημα με τις απομαγνητοφωνήσεις των δυο διδασκαλιών και τους 

πίνακες με τις ταξινομήσεις των ερωτήσεων και ολοκληρώνεται με την βιβλιογραφία 

που περιλαμβάνει πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εργασίας.  

Για την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής υπήρξε άψογη συνεργασία με την 

συνάδελφό μου (Μόνια Νικολέτα) ειδικά κατά την διάρκεια ταξινόμησης των 

ερωτήσεων στις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν. Η ανάλυση των ερωτήσεων έγινε 

από δυο ερευνήτριες, ανεξάρτητα η μια από την άλλη και σε περιπτώσεις διαφωνιών 

μετά από συζήτηση και επανέλεγχο καταλήγαμε στην πιο σωστή ταξινόμηση 

σύμφωνα πάντα με την βιβλιογραφία (Μπιρμπίλη, 2008). 
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1. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

1.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

Οι Διδακτικές Μαθησιακές Ακολουθίες (ΔΜΑ) είναι διδακτικές παρεμβάσεις 

μεσαίας κλίμακας που πραγματοποιούνται σε λίγες διδακτικές ώρες. Η ύπαρξη τους 

είναι πολύ σημαντική για την βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης των 

Φυσικών Επιστημών (Kariotoglou et al., 2003, Meheut 2005 ό.α. στο Συμεωνίδου, 

2014) αλλά είναι και προϊόν Αναπτυξιακής έρευνας (Lijnse, 1995 ό.α. στο 

Συμεωνίδου, 2014). Σύμφωνα με τον Ζουπίδη (2012) η ΔΜΑ φανερώνει την σχέση 

και σύνδεση της προτεινόμενης διδακτικής προσέγγισης και της μαθησιακής 

διαδικασίας που πρόκειται να ακολουθήσουν οι μαθητές ως αποτέλεσμα της 

εφαρμογής της ΔΜΑ. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας ΔΜΑ επηρεάζεται από τους 

εξής παράγοντες: την φύση και την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης, την έρευνα 

που αναφέρεται στις εναλλακτικές ιδέες και τους συλλογισμούς των μαθητών, τον 

διδακτικό μετασχηματισμό του περιεχομένου και τις απόψεις που υπάρχουν για την 

διδασκαλία και την μάθηση (Ζουπίδης, 2012). 

Διαθέτει δύο διαστάσεις την «επιστημονική» και την «παιδαγωγική». Η  

επιστημονική διάσταση αναφέρεται στην συσχέτιση της επιστημονικής γνώσης με 

τον υλικό κόσμο (π.χ. διδακτικός μετασχηματισμός περιεχομένου) και η παιδαγωγική 

διάσταση αναφέρεται στην συσχέτιση του εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου (π.χ. 

ρόλος εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου) (Meheut & Psillos 2004 ό.α. στο 

Συμεωνίδου, 2014). Στόχος του συνδυασμού αυτών των δυο διαστάσεων είναι η 

οργάνωση μιας ομάδας δραστηριοτήτων που προσαρμόζονται στους συλλογισμούς 

των εκπαιδευόμενων και βασίζονται σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό περιεχόμενο 

(Καμίδου, Σπύρου & Καριώτογλου, 2007 ό.α. στο Συμεωνίδου, 2014). 

Υπάρχουν κάποια θεωρητικά πλαίσια για την περιγραφή και ανάλυση των 

διαδικασιών σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας ΔΜΑ ως επιστημονικής 

δραστηριότητας. Κάποια από αυτά τα θεωρητικά πλαίσια είναι τα ακόλουθα: το 

μοντέλο της Αναπτυξιακής Έρευνας (Developmental Research) (Lijnse, 1995 ό.α. στο 

Συμεωνίδου, 2014), το μοντέλο της Εκπαιδευτικής Επανοικοδόμησης (Educational 

Reconstruction) (Duit, 2007 ό.α. στο Συμεωνίδου, 2014), το μοντέλο του Διδακτικού 

Ρόμβου (Didactical rhobus) (Meheut & Psillos, 2004 ό.α. στο Συμεωνίδου, 2014), το 
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μοντέλο Κόσμος-Ιδέες-Τεκμήρια (Cosmos-Ideas-Evidence) (Psillos, Tselfes & 

Kariotoglou, 2004 ό.α. στο Συμεωνίδου, 2014) και το μοντέλο της Βασισμένης στο 

Σχεδιασμό Έρευνας (Design-based Research) (Brown, 1992, Desibased Research 

Collective, 2003, Tiberghien et al., 2009 ό.α. στο Συμεωνίδου, 2014).  

Κατά τον Ζουπίδη (2012) υπάρχουν πέντε θεωρητικά μοντέλα για τις ΔΜΑ, που είναι 

τα εξής: 

 Το μοντέλο της Αναπτυξιακής έρευνας, που επικεντρώνετε στο επιστημονικό 

περιεχόμενο και στον τρόπο διδασκαλίας του. Έτσι ο δάσκαλος δημιουργεί 

ένα σενάριο μέσα από το οποίο περιγράφει και αιτιολογεί τον σχεδιασμό των 

διδακτικών δραστηριοτήτων και των πιθανών διδακτικών διαδικασιών, με 

αποτέλεσμα να γίνεται πιο αποτελεσματική η παρατήρηση της τάξης. Το 

μοντέλο αυτό θεωρεί τον μαθητή ένα σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει 

την ανάπτυξη της ΔΜΑ και έχει κατά κύριο λόγο ψυχολογική διάσταση. 

 Το μοντέλο της Εκπαιδευτικής Επανοικοδόμησης, το οποίο περιλαμβάνει 

τρεις συνιστώσες: την ανάλυση της δομής του περιεχομένου, τις εμπειρικές 

έρευνες και την ανάπτυξη και αξιολόγηση της διδασκαλίας. Αυτό το μοντέλο 

εστιάζει στον μαθητή, στον εκπαιδευτικό και στις σχέσεις αλληλεπίδρασης 

τους στον χώρο της τάξης και έχει ψυχοκοινωνική διάσταση. 

 Το μοντέλο του Διδακτικού Ρόμβου, που δίνει περισσότερη σημασία στην 

ανάδειξη στοιχείων των ΔΜΑ και των σχέσεων μεταξύ τους έχοντας 

επιστημολογική έκταση (επιστημονικής διάστασης όπως σχέση επιστημονικής 

γνώσης και υλικού κόσμου ή παιδαγωγικής διάστασης όπως 

δασκαλοκεντρική, μαθητοκεντρική προσσέγγιση). Το μοντέλο αυτό δίνει 

έμφαση στις ιδέες των μαθητών σχετικά με το περιεχόμενο που μελετάτε ή 

σχετικά με το διδακτικό περιεχόμενο, ενώ οι τελευταίες έρευνες δίνουν 

έμφαση στην άποψη των μαθητών για την φύση της επιστήμης. Επίσης, 

τονίζεται η ύπαρξη ελάχιστων ερευνών που δίνουν έμφαση στον ρόλο του 

εκπαιδευτικού. 

 Το μοντέλο Κόσμος-Ιδέες-Τεκμήρια, το οποίο υποστηρίζει την εφαρμογή 

επιστημονικών πρακτικών εκτός από το επαγγελματικό πλαίσιο και στο 
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εκπαιδευτικό. Το μοντέλο αυτό είναι κατάλληλο για τον σχεδιασμό και την 

ανάδειξη χαρακτηριστικών των επιμέρους διδακτικών μαθησιακών 

δραστηριοτήτων μιας ΔΜΑ. 

 Τέλος το μοντέλο της Βασισμένης στο Σχεδιασμό Έρευνας, που 

επικεντρώνεται στον συσχετισμό της έρευνας με την πράξη, δηλαδή, δίνει 

έμφαση στην συνεργατική σχέση που πρέπει να έχουν δάσκαλος και 

ερευνητής και στην διαχείριση του πλήθους των δεδομένων που προκύπτουν 

από τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση μιας ΔΜΑ.  

Παρά τις διαφορές που παρουσιάζουν τα παραπάνω θεωρητικά πλαίσια, έχουν 

την εξής ομοιότητα, όλα επικεντρώνονται στην διαδικασία σχεδιασμού και 

ανάπτυξης μιας ΔΜΑ. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζουν στο διδακτικό περιεχόμενο 

(έννοιες Φυσικών Επιστημών και διδακτικά υλικά), στην έρευνα για την διδασκαλία 

και μάθηση (έρευνες για τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών και τις διδακτικές 

προσεγγίσεις) και στην έρευνα για την ανάπτυξη και αξιολόγηση της εκτέλεσης μιας 

ΔΜΑ (Ζουπίδης, 2012). 

  Όσον αφορά την αξιολόγηση μιας ΔΜΑ, υπάρχουν δυο μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις. Μια είναι αυτή της σύγκρισης της τελικής με την αρχική γνωστική 

κατάσταση των μαθητών (final and initial cognitive state) και η άλλη είναι η ανάδειξη 

γνωστικών μαθησιακών μονοπατιών (cognitive learning pathways) (Psillos & 

Kariotoglou, 1999 ό.α. στο Συμεωνίδου, 2014) που εκτελούν οι μαθητές κατά την 

διαδικασία της διδασκαλίας (Συμεωνίδου, 2014). 

Στόχος της πρώτης μεθοδολογικής προσέγγισης είναι η αξιολόγηση μιας 

ΔΜΑ ως προς την σχέση τους με τους διδακτικούς στόχους και τα δεδομένα που 

προκύπτουν από ερωτηματολόγια πριν και μετά την εκτέλεση της ΔΜΑ. Η σύγκριση 

των απαντήσεων των παιδιών που ήταν παρόντα στην παρέμβαση λέγετε 

«εσωτερική» και έχει ως στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της σειράς 

σε σχέση με τους αρχικούς διδακτικούς στόχους, ενώ όταν γίνεται σύγκριση των 

απαντήσεων αυτών των παιδιών με παιδιά στα οποία δεν έγινε η συγκεκριμένη 

παρέμβαση ή διδάχθηκαν με τον κλασικό τρόπο κατά την παρέμβαση, τότε η 

αξιολόγηση λέγετε «εξωτερική» και έχει ως στόχο να διαπιστωθεί αν για τους 
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διδακτικούς στόχους η συγκεκριμένη ΔΜΑ είναι αποτελεσματικότερη σε σχέση με 

τις άλλες.  

Στόχος της δεύτερης μεθοδολογικής προσέγγισης είναι η μελέτη και η 

ανάδειξη των μαθησιακών διαδικασιών. Αυτή η προσέγγιση βοηθάει στην 

διαπίστωση της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων μαθησιακών καταστάσεων 

αλλά και στην συνολική αξιολόγηση της ακολουθίας, στον έλεγχο των υποθέσεων 

στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός των μαθησιακών καταστάσεων και στην 

βελτίωση αυτών των καταστάσεων (Méheut & Psillos, 2004 ό.α. στο Συμεωνίδου, 

2014). 

 

1.2.1. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Με τον όρο διερεύνηση στις Φυσικές Επιστήμες εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο 

εργάζονται οι επιστήμονες. Αντίθετα, στην διδασκαλία και στην μάθηση η χρήση 

αυτού του όρου δηλώνει την ύπαρξη διερευνητικού τύπου δραστηριοτήτων μέσα από 

τις οποίες οι μαθητές κατανοούν και διδάσκονται τις επιστημονικές έννοιες και 

διαδικασίες (NRC, 2000 ό.α. στο Ζουπίδης, 2012). 

Η διερεύνηση στη διδασκαλία και στη μάθηση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, 

την «διερεύνηση ως μέσο» για μάθηση, δηλαδή ως διδακτική προσέγγιση και τη 

«διερεύνηση ως σκοπό», δηλαδή ως μια σειρά αναμενόμενων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων (Abd-El-Khalick et al., 2004 ό.α στο Ζουπίδης, 2012). Και στις δυο 

περιπτώσεις η μάθηση πραγματοποιείται με την χρήση διερευνητικών διαδικασιών 

που στοχεύουν στη λύση ενός συγκεκριμένου προβλήματος, και η διερεύνηση 

συμβάλλει στην ανταλλαγή απόψεων με τους συμμαθητές, στον σχεδιασμό 

ερευνητικών δραστηριοτήτων, στην ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, στην 

αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών, στη παραγωγή συνεκτικής και συνεπούς 

επιχειρηματολογίας, στη χρήση ή και κατασκευή μοντέλων κ.ά. (Duschl & Grandy, 

2008, NRC, 2000 ό.α. στο Ζουπίδης, 2012). 

Η διερευνητική μάθηση συγκλίνει με την εποικοδομητική προσέγγιση της 

μάθησης, όπου ο μαθητής έχει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια μάθησης (Zion κ.ά., 

2004 ό.α. στο Τεμερτζίδου, 2012). Ο εκπαιδευτικος στην διερευνητική μάθηση στις 
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Φυσικές Επιστήμες δεν πρέπει να αναμένει από τα παιδιά να ανακαλύψουν τα πάντα, 

αλλά θα πρέπει να στοχεύει στην συσχέτιση της νέας γνώσης με την παλιά και στα 

φαινόμενα με τον τρόπο που τα βιώνουν στην καθημερινή τους ζωή (Τεμερτζίδου, 

2012). 

Η ύπαρξη χαμηλού επιπέδου επιστημολογικής κατανόησης της επιστήμης από 

μαθητές και φοιτητές που πρόκειται να εργαστούν στον κλάδο της εκπαίδευσης 

οφείλεται στην ελλιπή γνώση τους για την φύση και το ρόλο των μοντέλων 

(Vosniadou, 2010, Wiser & Smith, 2008 ό.α. στο Ζουπίδης, 2012), στην ανύπαρκτη 

γνώση της χρήσης συλλογισμών που βασίζονται στα μοντέλα (Kawasaki et al., 2004, 

Perkins & Grotzer, 2005 ό.α. στο Ζουπίδης, 2012) και στην δυσκολία να 

αναγνωρίσουν το συλλογισμό που κρύβεται πίσω από την επιστημονική μέθοδο της 

Στρατηγικής Ελέγχου Μεταβλητών (Boudreaux, Shaffer, Heron & McDermott, 2008 

ό.α. στο Ζουπίδης, 2012). 

 

1.2.2. ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων είναι σημαντικό να ξεκινά από μικρή ηλικία, 

καθώς θα βοηθήσει το παιδί σε επόμενο στάδιο να κατανοήσει διάφορες έννοιες που 

θα συναντήσει σε κλάδους των Φυσικών Επιστημών. Επιπλέον, με την ανάπτυξη 

αυτών των δεξιοτήτων το παιδί εντάσσεται με μεγαλύτερη ευκολία στο κοινωνικό 

του περιβάλλον αλλά και στον χώρο της γνώσης. 

Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων για το κάθε παιδί 

δεν είναι αναγκαίο να περάσει από τα επίπεδα ανάπτυξης της κάθε δεξιότητας, αλλά 

τα επίπεδα αυτά προσφέρονται στην νηπιαγωγό ώστε να μπορεί να αξιολογήσει το 

επίπεδο των παιδιών και να μπορεί να δώσει νέα εφόδια στην οργάνωση των 

δραστηριοτήτων.  

Ορισμένες από τις δεξιότητες (παρατήρηση, ταξινόμηση, μέτρηση, 

επικοινωνία, υποβολή ερωτημάτων) μπορούν να αναπτυχθούν στα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης του παιδιού, καθώς είναι απλές. Αυτές οι βασικές δεξιότητες 

συμπεριλαμβάνονται στα μαθήματα Φυσικών Επιστημών. Κάποιες άλλες όμως 
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δεξιότητες είναι πιο δύσκολες (αναγνώριση παραγόντων, ερμηνεία παρατήρησης, 

πρόβλεψη, υπόθεση, ερμηνεία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, διατύπωση 

λειτουργικού ορισμού) και για την επίτευξη της ανάπτυξης τους απαραίτητη είναι η 

εξοικείωση του παιδιού με τις βασικές δεξιότητες και με τις διαδικασίες του 

προγράμματος. Επιπλέον, υπάρχουν και οι σύνθετες δεξιότητες, όπως ο έλεγχος 

μεταβλητών, η διερεύνηση και η μοντελοποίηση, η ανάπτυξη των οποίων 

προϋποθέτει την ύπαρξη αρκετών από τις υπόλοιπες δεξιότητες. 

Για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων απαραίτητη είναι η ύπαρξη μηχανισμού 

πρόσληψης πληροφοριών και μετατροπής αυτών σε γνώση. Έτσι η νηπιαγωγός είναι 

απαραίτητο να επιζητά την ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων, στο επίπεδο που μπορεί 

το κάθε παιδί (Κωνσταντίνου κ.σ. 2004). 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Για την ανάπτυξη της δεξιότητας της παρατήρησης απαραίτητη είναι η χρήση ενός ή 

περισσότερων αισθήσεων και μπορεί να ενισχυθεί με την χρήση οργάνων. Η 

παρατήρηση μπορεί να είναι αυθόρμητη ή οργανωμένη, ελεύθερη ή καθοδηγημένη, 

σύντομη ή μεγάλης χρονικής διάρκειας.  

Το παιδί παρατηρώντας αποκτά περισσότερες εμπειρίες, συλλέγει διάφορες 

πληροφορίες για τις ιδιότητες των σωμάτων ή των φαινομένων που διερευνά. Με τον 

όρο «ιδιότητες» εννοούμε τα γνωρίσματα του υλικού από το οποίο αποτελείται το 

αντικείμενο, τα οποία δεν επηρεάζονται από τις μεταβολές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος (η σκληρότητα είναι ιδιότητα και του αντικειμένου και του υλικού,  το 

σχήμα είναι ιδιότητα μόνο του αντικειμένου και όχι του υλικού). Αναγνωρίζει τις 

διαφορές και τις ομοιότητες των αντικειμένων και φαινομένων του περιβάλλοντός 

του και γνωρίζει τον έξω κόσμο, αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου, 

που συνήθως είναι τα εξωτερικά του γνωρίσματα όπως το χρώμα, το σχήμα, η μάζα, 

ο όγκος, η στιλπνότητα, η σκληρότητα, η ευλυγισία, η υφή, τα οποία 

αντιλαμβανόμαστε εύκολα με τις αισθήσεις μας. 
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Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που η νηπιαγωγός μπορεί να χρησιμοποιήσει 

για να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν την δεξιότητα της παρατήρησης. Ορισμένες 

από αυτές είναι οι στρατηγικές εστίασης της προσοχής, στις οποίες η νηπιαγωγός 

μπορεί να παροτρύνει τα παιδιά να κάνουν χρήση συγκεκριμένων αισθήσεων, να 

εστιάζουν την προσοχή τους σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, να υποβάλλει 

ερωτήσεις στα παιδιά που ενισχύουν την αναγνώριση και ονομασία αντικειμένων ή 

φαινομένων καθώς και την αναγνώριση των μερών τους. Τέλος, μπορεί να 

χρησιμοποιήσει κάποια βοηθητικά όργανα (φακός, θερμόμετρο, ανεμοδείκτης κ.ά.) 

για την καλύτερη παρατήρηση. Για την διευκόλυνση της παρατήρησης συνίσταται η 

εστίαση της προσοχής σε περιορισμένο χώρο χρησιμοποιώντας οπτικό πλαίσιο. 

Επιπλέον, πρέπει να ενισχύεται από την νηπιαγωγό η παρατήρηση ενός αντικειμένου 

από διάφορες οπτικές γωνίες και σε διαφορετικό χρονικό διάστημα καθώς και η 

χρήση οπτικοακουστικών μέσων (μαγνητόφωνο, φωτογραφική μηχανή κ.α.)  για την 

καταγραφή των παρατηρήσεων.  

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Το παιδί διανύει μια σειρά από στάδια μέσα από τα οποία αναπτύσσει την 

δεξιότητα της παρατήρησης. Αρχικά, παρατηρεί ελεύθερα τα στοιχεία που υπάρχουν 

στο περιβάλλον που παρατηρεί με την χρήση απλών οργάνων. Έπειτα, χρησιμοποιεί 

τις αισθήσεις του για να παρατηρήσει αντικείμενα, φαινόμενα ή γεγονότα και ξεκινά 

από τα απλά και γνωστά και μετά πηγαίνει στα πιο σύνθετα και άγνωστα. Ακολουθεί 

η εύρεση ομοιοτήτων και διαφορών και έπειτα η μακρόχρονη παρατήρηση στην 

οποία παρατηρεί τις μεταβολές που πραγματοποιούνται σε διάφορα χρονικά 

διαστήματα. Τέλος, κάνει σωστή επιλογή των οργάνων για τις παρατηρήσεις του και 

τις συγκρίνει για τον εντοπισμό μοτίβων και την διατύπωση γενικεύσεων 

(Κωνσταντίνου κ.σ. 2004). 

 

 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

Το παιδί έχει αναπτύξει την δεξιότητα της ταξινόμησης, όταν κατατάσσει σε 

τάξεις/κλάσεις αντικείμενα, γεγονότα ή δεδομένα με βάση κάποια κριτήρια που το 
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ίδιο έχει σκεφτεί ή του έχουν δοθεί. Η ταξινόμηση περιλαμβάνει την ομαδοποίηση, τη 

σειροθέτηση και την οργάνωση σε σύνθετες δομές.  

Το παιδί αποκτά την δεξιότητα της ταξινόμησης από την στιγμή που 

αναγνωρίζει ομοιότητες και διαφορές και έτσι μπορεί να οργανώσει τα στοιχεία σε 

διάφορες διατάξεις. Σε πρώτο στάδιο οι διατάξεις είναι απλές για παράδειγμα, σε δύο 

ομάδες ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού στα 

αντικείμενα. Έπειτα, μπορεί να οδηγηθούν στην σειροθέτηση αντικειμένων ανάλογα 

με την αύξηση ή την μείωση ενός μεγέθους.  

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

Η κατάκτηση της δεξιότητας της ταξινόμησης από το παιδί προϋποθέτει το 

πέρασμα μιας σειράς σταδίων μέσα από τα οποία αναπτύσσεται αυτή η δεξιότητα. 

Αρχικά, το παιδί μαθαίνει να διαλέγει και να ομαδοποιεί αντικείμενα παίρνοντας 

υπόψη ένα χαρακτηριστικό. Σιγά-σιγά βρίσκει διαφορές, κατατάσσει αντικείμενα σε 

ομάδες με βάση τα εξωτερικά χαρακτηριστικά (χρώμα, σχήμα κ.ά.) και αποκτά την 

ικανότητα αναγνώρισης του αντικειμένου που διαφέρει από τα υπόλοιπα αντικείμενα 

της ομάδας στην οποία βρίσκεται. Ακολουθεί η εύρεση διαφορών και ομοιοτήτων, η 

δημιουργία απλών ομάδων από αντικείμενα σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο κριτήριο, 

η ικανότητα αιτιολόγησης της ταξινόμησης των αντικειμένων και η ομαδοποίηση με 

βάσει δύο ή περισσότερα δοσμένα κριτήρια. Έπειτα, το παιδί ξέρει να σειροθετεί 

αντικείμενα πλήθους τριών ή περισσοτέρων, τοποθετώντας αυτά κατά αύξουσα ή 

φθίνουσα σειρά και μπορεί να περιγράψει τον τρόπο ταξινόμησης καθώς και το 

κριτήριο που χρησιμοποίησε. Σε αυτό το επίπεδο το παιδί έχει την ικανότητα να 

δημιουργεί χρονικές αλληλουχίες από τις εμπειρίες που έχει. Στη συνέχεια, το παιδί 

έχει την δυνατότητα ομαδοποίησης και σειροθέτησης αντικειμένων με βάση τα μη 

εμφανή χαρακτηριστικά (υλικό κατασκευής, λειτουργία, χρήση κ.ά.) καθώς και 

ταξινόμησης γεγονότων και δεδομένων. Επιπλέον, μπορεί να ομαδοποιήσει 

αντικείμενα βασισμένο σε δύο ή περισσότερα δικά του κριτήρια. Τέλος,  με την 

βοήθεια της νηπιαγωγού το παιδί πραγματοποιεί ιεραρχημένες ταξινομήσεις και 

μπορεί να εξηγήσει τον τρόπο οργάνωσης τους (γενεαλογικό δέντρο, ταξινόμηση 

ζώων) (Κωνσταντίνου κ.σ. 2004). 
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 ΜΕΤΡΗΣΗ 

Το παιδί έχει αναπτύξει την δεξιότητα της μέτρησης, όταν μπορεί να βρει την τιμή 

ενός μεγέθους (μήκος, όγκος, θερμοκρασία, χρόνο κ.ά.) χρησιμοποιώντας μια μονάδα 

μέτρησης. 

Κάθε φυσικό μέγεθος έχει την δική του συμβατική μονάδα μέτρησης (Πίνακας 1), 

όμως υπάρχουν και οι μη συμβατικές μονάδες μέτρησης, όπως το μολύβι είναι μη 

συμβατική μονάδα του μήκους.  

Πίνακας 1. Φυσικά μεγέθη και μονάδες μέτρησης αυτών. 

ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΟ 

Μήκος Μέτρο M 

Επιφάνεια Τετραγωνικό μέτρο m
2 

Όγκος Κυβικό μέτρο m
3 

Χρόνος Δευτερόλεπτο S 

Θερμοκρασία Κέλβιν K 

 

Τα παιδιά στην προσχολική ηλικία συνηθίζουν να χρησιμοποιούν μη 

συμβατικές μονάδες μέτρησης. Πρέπει όμως να δοθεί προσοχή στην αναγνώριση του 

μεγέθους προς μέτρηση και στην επιλογή της μονάδας που θα χρησιμοποιήσουν τα 

παιδιά ώστε να είναι κατάλληλη για το φυσικό μέγεθος που τίθεται προς μέτρηση, 

αλλά και να είναι σταθερή σε περίπτωση σύγκρισης. 

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Το παιδί διανύει μια σειρά από στάδια μέσα από τα οποία αναπτύσσει την 

δεξιότητα της μέτρησης. Αρχικά, το παιδί συγκρίνει δύο αντικείμενα ως προς το ίδιο 

μέγεθος (π.χ. η τσάντα μου είναι πιο βαριά από την δικιά σου). Επίσης, έχει την 

δυνατότητα να πραγματοποιεί απλές μετρήσεις χρησιμοποιώντας μη συμβατικές 

μονάδες μέτρησης δοσμένες από την νηπιαγωγό ή επιλεγμένες από το ίδιο και μετρά 

κάθε αντικείμενο μια φορά και διατηρώντας την ίδια αφετηρία. Έπειτα, 
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πραγματοποιεί δύο μετρήσεις με την ίδια μονάδα μέτρησης, ώστε να ενισχύσει τις 

συσχετίσεις του. Κάνει σωστή επιλογή των μονάδων μέτρησης και κατά τις μετρήσεις 

ενός μεγέθους χρησιμοποιεί περισσότερες από δύο μονάδες, αλλά και επιλέγει το 

κατάλληλο όργανο μέτρησης (για να μετρήσει το μήκος ενός τραπεζιού χρησιμοποιεί 

το μέτρο). Τέλος, το παιδί έχει την δυνατότητα να κάνει εκτιμήσεις και έπειτα να 

ελέγχει την ακρίβεια της εκτίμησής του κάνοντας μετρήσεις (Κωνσταντίνου κ.σ. 

2004). 

 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Με την δεξιότητα της επικοινωνίας το παιδί μπορεί να εκφραστεί, να ανταλλάξει 

ιδέες και γνώσεις καθώς και να κάνει ερωτήσεις. Για την ύπαρξη επικοινωνίας 

απαραίτητη είναι η ύπαρξη πομπού και δέκτη, καθώς κατά την διάρκεια της 

επικοινωνίας το ένα άτομο (πομπός) μεταδίδει μια νοητική αναπαράσταση σε ένα 

άλλο άτομο (δέκτη) και το αντίστροφο. Επιπλέον, ο πομπός πρέπει να μεταφέρει τις 

πληροφορίες με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται κατανοητό το μήνυμα από τον δέκτη. Ο 

δέκτης με την σειρά του πρέπει να δίνει προσοχή στις πληροφορίες που του 

μεταδίδονται ώστε να μπορέσει να εκφράσει με τον δικό του τρόπο το μήνυμα ή 

ακόμα και να το αναδιαμορφώσει. Το μήνυμα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

σαφήνεια, ακρίβεια, κατάλληλο λεξιλόγιο και λιτότητα, ώστε να επιτευχθεί μια 

αποτελεσματική επικοινωνία. 

Το παιδί αποκτά την δεξιότητα της επικοινωνίας όταν μπορεί να περιγράψει 

αυτά που παρατηρεί ή τα μηνύματα που δέχεται και όταν έχει την ικανότητα 

περιγραφής, καταγραφής και παρουσίασης των παρατηρήσεων του ή και των άλλων 

παιδιών, όταν μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις αλλά και να ακούσει εξηγήσεις, να 

συμμετάσχει σε συζητήσεις καθώς και να διατυπώσει ανακοινώσεις σε ομάδες 

παιδιών.  

Στις Φυσικές Επιστήμες τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται είναι ο 

γραπτός ή προφορικός λόγος, το σχέδιο, το σχεδιάγραμμα, η γραφική παράσταση, το 

μοντέλο-μακέτα, η συλλογή, η ηχογράφηση, το ανθρώπινο σώμα και οποιοσδήποτε 

άλλος τρόπος έκφρασης επινοήσει η νηπιαγωγός ή το παιδί.  
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ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Το παιδί όταν αποκτά την δεξιότητας της επικοινωνίας έχει την ικανότητα 

έκφρασης των εμπειριών του και καταγραφής των παρατηρήσεων του με την χρήση 

διάφορων μέσων. Αναγνωρίζει απλές ιδιότητες/χαρακτηριστικά αντικειμένων και τα 

περιγράφει, κάνοντας χρήση του δοσμένου μέσου επικοινωνίας και διατυπώνει 

ερωτήματα για να κάνει σαφέστερο το μήνυμα που εκφράζει κάποιο παιδί. Έπειτα, 

καταγράφει τις πληροφορίες που έχει συλλέξει σε γραφικές παραστάσεις και τις 

παρουσιάζει, άλλα αποδίδει κριτική και στις γραφικές παραστάσεις άλλων παιδιών. 

Στη συνέχεια, περιγράφει τα σχέδια ή τα μοντέλα των συμμαθητών του και τοποθετεί 

σε χρονική σειρά τα στάδια που ακολούθησαν για την επίτευξη μιας δραστηριότητας. 

Τέλος,  παρουσιάζει έναν ιδιαίτερο προβληματισμό για τον τρόπο παρουσίασης των 

ευρημάτων του και επιλέγει τα κατάλληλα μέσα και υλικά για να μπορέσει να 

καταγράψει τα δεδομένα του, καθώς και τον κατάλληλο συμβολισμό για την 

παρουσίαση των παρατηρήσεων και των δεδομένων του (Κωνσταντίνου κ.σ. 2004). 

 

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 

Για την απόκτηση της δεξιότητας της υποβολής των ερωτημάτων το παιδί πρέπει να 

διατυπώνει ερωτήσεις έχοντας στόχο την εύρεση απαντήσεων μέσα από τον 

πειραματισμό ή την διερεύνηση.  

Μέσα στην τάξη θα πρέπει να υπάρχει κλίμα αποδοχής και ενθάρρυνσης, 

καθώς έτσι δημιουργείτε θετική στάση προς την διερώτηση και τις Φυσικές 

Επιστήμες. Επιπλέον, το παιδί πρέπει να εμψυχώνεται να εκφράζει ερωτήσεις που να 

χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και με τρόπο που να υπάρχει δυνατότητα πρακτικής 

διερεύνησης με σκοπό την εύρεση απαντήσεων. Ακόμη, πρέπει να ενθαρρύνεται (το 

παιδί) να κάνει χρήση ερωτήσεων κλειστού και ανοιχτού τύπου και να δίνει 

απαντήσεις σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου δεν 

επιδέχονται ευρεία απάντηση και βοηθούν στην συγκέντρωση της προσοχής των 

παιδιών σε ένα μόνο χαρακτηριστικό, στην ανάκληση μιας σειράς γεγονότων και 

στην κατανόηση μέσω προβλέψεων. Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου επιδέχονται ένα 

μεγάλο πλήθος απαντήσεων και βοηθούν στην κατανόηση, εμψυχώνουν την 
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αποκλίνουσα και δημιουργική σκέψη, ενισχύουν τον συλλογισμό, ανανεώνουν το 

ενδιαφέρον και ενισχύουν την αυτοπεποίθηση του παιδιού. 

Η συνεχής υποβολή ερωτημάτων μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία μιας 

συζήτησης μέσα από την οποία τα παιδιά θα λύσουν τυχόν απορίες τους, θα γίνει 

έλεγχος και απόρριψη παρερμηνεύσεων και διασαφήνιση εννοιών και νοητικών 

μοντέλων. Επίσης, μέσα από την συζήτηση τα παιδιά μπορεί να οδηγηθούν στην 

συνεργατική διερεύνηση, στην εύρεση συσχετίσεων και στην διατύπωση υποθέσεων. 

Η νηπιαγωγός γίνεται παράδειγμα προς μίμηση χρησιμοποιώντας κάποιες 

στρατηγικές για να βοηθήσει το παιδί να αποκτήσει αυτήν την δεξιότητα.  

 Παροτρύνει τα παιδιά να εκφράζουν την άποψη τους για διάφορα θέματα,  

 δίνει χρόνο στο κάθε παιδί για να σκεφτεί την απάντηση που πρέπει να δώσει,  

 δέχεται τις απαντήσεις των παιδιών ακόμα και όταν είναι διαφορετικές,  

 υποβάλλει κατάλληλες ερωτήσεις στα παιδιά (κλειστού/ανοιχτού τύπου),  

 δίνει ρόλους στα παιδιά ώστε να δοθεί η ευκαιρία υποβολής ερωτήσεων 

μεταξύ των παιδιών 

 και τέλος δίνει μεγάλη σημασία στην αναδιατύπωση ερωτήσεων για την 

επίτευξη της σαφήνειας, της επίλυσης διαφωνιών και διάσπασης του 

ερωτήματος σε υποερωτήματα. 

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 

Το παιδί όταν αποκτά την δεξιότητας της υποβολής των ερωτημάτων έχει την 

ικανότητα διατύπωσης ερωτημάτων για πράγματα που του κινούν την περιέργεια 

κάνοντας χρήση κλειστού τύπου ερωτήσεων και απάντησης των δικών του 

ερωτημάτων. Έπειτα, χρησιμοποιεί ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, όπως «Γιατί συνέβη 

αυτό;» και αναζητά απαντήσεις από τον φυσικό κόσμο. Διατυπώνει ερωτήσεις σε 

άλλα παιδιά σχετικά με προηγούμενες έρευνές του και τέλος αναδιατυπώνει 
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προηγούμενες ερωτήσεις, ώστε να διευκολυνθεί η διερεύνηση και αναζήτηση 

απαντήσεων (Κωνσταντίνου κ.σ. 2004). 

 

 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Στόχος κάθε λειτουργικού ορισμού είναι η ερμηνεία μιας έννοιας σε μια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή βασισμένη στις εμπειρίες και τις παρατηρήσεις μας. 

Έτσι μια έννοια γίνεται κατανοητή μονό όταν ο λειτουργικός ορισμός διαμορφώνεται 

βιωματικά και στηρίζεται στα χαρακτηριστικά που κάνουν ξεχωριστεί αυτήν  την 

έννοια από τις άλλες. 

Ένας λειτουργικός ορισμός μπορεί να πάρει την μορφή καταλόγου, ο οποίος 

να αποτελείται από μια σειρά οδηγιών που βοηθούν το άτομο να αναγνωρίσει ένα 

αντικείμενο/γεγονός/φαινόμενο/λειτουργία που χαρακτηρίζει την έννοια. Προσοχή 

πρέπει να δοθεί στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για την διατύπωση των οδηγιών, 

καθώς πρέπει να διακατέχεται από σαφήνεια και λιτότητα, ώστε να γίνονται 

κατανοητές οι οδηγίες και να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος παρερμηνείας.  

Η διαφορά του ορισμού από τον λειτουργικό ορισμό είναι ότι στην πρώτη 

περίπτωση πρέπει να καλυφθεί όλο το εύρος των αντικειμένων που χαρακτηρίζουν 

την έννοια και την διαχωρίζουν από τα υπόλοιπα αντικείμενα, ενώ στην δεύτερη 

περίπτωση αυτό δεν είναι απαραίτητο. Η νηπιαγωγός είναι ικανοποιημένη αν τα 

παιδιά μπορούν να διατυπώσουν έναν λειτουργικό ορισμό, καθώς ο ορισμός απαιτεί 

γενικεύσεις κάτι που είναι δύσκολο για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Έτσι η 

νηπιαγωγός υποβάλλει μια συγκεκριμένη σειρά ερωτήσεων που θα βοηθήσουν τα 

παιδιά να κάνουν πιο ακριβής παρατηρήσεις και έτσι να διατυπώσουν τον 

λειτουργικό ορισμό. Τα παιδιά διατυπώνουν τις οδηγίες τις οποίες εκτελεί η 

νηπιαγωγός και προσπαθεί να τις παρερμηνεύσει καθώς τις εκτελεί, επιθυμώντας έτσι 

τα παιδιά να διατυπώσουν με πιο σαφή και κατανοητό τρόπο τις οδηγίες τους. 
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ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Το παιδί αποκτά την δεξιότητα διατύπωσης λειτουργικού ορισμού όταν έχει 

την ικανότητα εκτέλεσης μιας σειράς οδηγιών ενός λειτουργικού ορισμού 

εμπνευσμένου από την καθημερινότητα του και αντιλαμβάνεται τις λανθασμένες 

προσπάθειες των άλλων κατά την διάρκεια εκτέλεσης οδηγιών. Επίσης, έχει την 

ικανότητα περιγραφής γεγονότων και εμπειριών τηρώντας την χρονική αλληλουχία 

με την οποία συνέβησαν και μπορεί αν αναφερθεί στην χρησιμότητα και στον σκοπό 

ενός αντικειμένου. Έπειτα, το παιδί μπορεί να συγκρίνει δυο λειτουργικούς ορισμούς 

που αφορούν μια έννοια και αφού τους εφαρμόσει αξιολογεί ποιος είναι καλύτερος. 

Τέλος, το παιδί μπορεί να συνθέσει έναν λειτουργικό ορισμό, με την βοήθεια της 

νηπιαγωγού, σχετικό με τις εμπειρίες που βιώνει και τα αντικείμενα που χρησιμοποιεί 

στην καθημερινότητά του (Κωνσταντίνου κ.σ. 2004). 

 

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Η ερμηνεία παρατήρησης είναι μια διαδικασία την οποία πραγματοποιεί το παιδί 

προσπαθώντας να εξηγήσει και να αιτιολογήσει γεγονότα και φαινόμενα με λογικούς 

συλλογισμούς. Κατά την διαδικασία αυτή το παιδί καταβάλλει προσπάθεια ώστε να 

συνδέσει τις πληροφορίες που συνέλλεξε μέσα από παρατηρήσεις με αυτές που είχε 

από προηγούμενα βιώματά του.  

Υπάρχει πιθανότητα διαφοροποίησης των ερμηνειών όταν η παρατήρηση ενός 

αντικειμένου γίνεται από διαφορετικά άτομα. Επιπλέον, τροποποιήσεις στις 

ερμηνείες γίνονται και κατά την σύγκριση με άλλες εμπειρίες και με την συλλογή 

νέων δεδομένων από ευρύτερες και λεπτομερέστερες παρατηρήσεις ως προς τον 

χρόνο, την ποσότητα και την ποιότητα. Η ύπαρξη πολλών παρατηρήσεων και 

εμπειριών πολλών ατόμων καθιστά όλο και πιο αξιόπιστη την ερμηνεία της 

παρατήρησης. 

Η διαφορά της ερμηνείας παρατήρησης από την πρόβλεψη είναι ότι η πρώτη 

στηρίζεται σε γεγονότα του παρελθόντος και του παρόντος, ενώ η δεύτερη σε 

γεγονότα του μέλλοντος.  
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Η νηπιαγωγός παροτρύνει το παιδί να αιτιολογήσει τις παρατηρήσεις του 

καθώς και να κάνει προβλέψεις χρησιμοποιώντας αυτές (τις παρατηρήσεις). 

Προσπαθώντας να βοηθήσει τα παιδιά κατά την διάρκεια της παρατήρησης 

υποβάλλει ερωτήσεις, όπως «Γιατί συμβαίνει; Πως νομίζεις ότι…;», ζητά από αυτά 

να κάνουν σύγκριση παρατηρήσεων δικών τους ή άλλων παιδιών καθώς και να 

αποδώσουν εξηγήσεις. Επιπλέον, επαναφέρει στην μνήμη των παιδιών παλαιότερες 

παρατηρήσεις και εμπειρίες  για να τις συγκρίνει με κάποιες από τις εξηγήσεις του. 

Με αυτόν τον τρόπο βοηθάει το παιδί να βρει τις πιο έγκυρες ερμηνείες 

παρατήρησης. Τέλος, δίνει την ευκαιρία στο παιδί να παρατηρήσει ένα αντικείμενο ή 

φαινόμενο σε διαφορετικές συνθήκες και να συγκρίνει τις παρατηρήσεις του με στόχο 

να μεταβάλλει προηγούμενες ερμηνείες του. 

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Το παιδί αποκτά την δεξιότητα ερμηνείας παρατήρησης όταν μπορεί να βρει 

πιθανές αιτίες αλλά και εξηγήσεις για μια παρατήρηση και κάνει παρατηρήσεις με 

χρήση των αισθήσεων του. Έπειτα, προσπαθεί να οργανώσει και να κατατάξει τις 

παρατηρήσεις σε ομάδες, αλλά και να τις εξηγήσει. Συνδέει τις παρατηρήσεις με τις 

προηγούμενες εμπειρίες ώστε να τις εξηγήσει και να τις αιτιολογήσει. Τέλος, 

καταβάλλει προσπάθεια μέσω των παρατηρήσεων και των εμπειριών του ώστε να 

επιχειρηματολογήσει ως προς τις αιτίες και τις εξηγήσεις του, δίνοντας απαντήσεις σε 

ερωτήσεις, όπως «Πώς; Πότε; Γιατί;» (Κωνσταντίνου κ.σ. 2004). 

 

 ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Κατά την διαδικασία της πρόβλεψης το παιδί περιγράφει αυτό που περιμένει ότι θα 

συμβεί, στηρίζοντας τα λεγόμενά του στα βιώματα, στις παρατηρήσεις, στις 

ερμηνείες και στις θεωρίες που έχει αναπτύξει. Η πρόβλεψη μπορεί να είναι ορθή ή 

λανθασμένη. 

Υπάρχει διαφορά μεταξύ της πρόβλεψης και της εικασίας, καθώς η πρόβλεψη 

στηρίζεται στην διαίσθηση, σε παρατηρήσεις, σε βιώματα ή γνώσεις και δε γίνεται 
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τυχαία. Επίσης, διαφέρει και από την υπόθεση, καθώς δεν στοχεύει στην εξήγηση των 

φαινομένων.  

Η νηπιαγωγός αξιολογεί τον τρόπο σκέψης των παιδιών και τις θεωρίες που 

έχει αναπτύξει μέσα από τις παρατηρήσεις του και προκαλεί το παιδί να κάνει 

προβλέψεις υποβάλλοντάς του ερωτήσεις, όπως «Τι νομίζεις ότι θα συμβεί; Πότε 

νομίζεις ότι θα γίνει;». Επιπλέον, η νηπιαγωγός παροτρύνει τα παιδιά να 

καταγράφουν τα δεδομένα, καθώς μέσα από αυτά θα μπορέσουν να 

πραγματοποιήσουν την πρόβλεψή τους, αλλά να καταγράφουν και τις προβλέψεις 

τους, ώστε να μπορούν να κάνουν σύγκριση των προβλέψεων με τα αποτελέσματα 

που κατέληξαν μετά την υλοποίηση των πειραμάτων. Ακόμα, βοηθάει τα παιδιά στην 

ανάγνωση των καταγραφών τους και τα παροτρύνει να εξηγούν το σκεπτικό τους για 

μια πρόβλεψη και εκμαιεύει με ερωτήσεις τους τρόπους που μπορούν να σκεφτούν τα 

παιδιά για να ελέγξουν τις προβλέψεις (Ποια πειράματα μπορούμε να κάνουμε για να 

ελέγξουμε την πρόβλεψη σου;). 

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 

Το παιδί έχει αποκτήσει την δεξιότητα της πρόβλεψης όταν μπορεί να κάνει 

προβλέψεις-υποθέσεις βασισμένο στην διαίσθηση του. Έπειτα, έχει την ικανότητα 

περιγραφής των γεγονότων που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον με βάση τις 

παρατηρήσεις του και τις εμπειρίες του. Έχει την δυνατότητα διατύπωσης 

προβλέψεων με βάση τα βιώματα του και εξηγήσεων του τρόπου που ακολούθησε 

και έφτασε στην πρόβλεψη αυτή. Επίσης, μπορεί να σκεφτεί τρόπους διερεύνησης 

των προβλέψεων και τέλος πραγματοποιεί προβλέψεις για άλλα φαινόμενα και τις 

επαληθεύει ή όχι σε σύγκριση με ένα συγκεκριμένο φαινόμενο (Κωνσταντίνου κ.σ. 

2004). 

 

 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

Υπόθεση είναι η διατύπωση μιας πιθανής εξήγησης ή θεωρίας για ένα γεγονός ή 

φαινόμενο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η διερεύνησή της.  
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Οι πρώτες υποθέσεις προκύπτουν από την αναγνώριση της σχέσης που 

υπάρχει ανάμεσα σε δύο μεταβλητές. Σιγά-σιγά αυτή η σχέση διατυπώνεται ολοένα 

και σαφέστερα ώστε να καθορίσει την αιτιακή σχέση που έχουν οι δυο μεταβλητές. 

Κατά την διαδικασία της διερεύνησης μιας υπόθεσης υπάρχει πιθανότητα να 

οδηγηθούμε σε νέες υποθέσεις που πρέπει να εξεταστούν ώστε να γίνει πιο 

κατανοητή η σχέση μας με το φαινόμενο, αλλά και με τον φυσικό κόσμο. 

Η νηπιαγωγός πρέπει να προτρέπει το παιδί να εξηγεί και να περιγράφει τα 

φαινόμενα που συμβαίνουν στο περιβάλλον του, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την 

ανάθεση ερωτήσεων όπως «Γιατί νομίζεις ότι συμβαίνει; Με ποιον τρόπο νομίζεις ότι 

προκαλείται αυτό;». Επίσης, πρέπει να παροτρύνει το παιδί να βρίσκει τρόπους με 

τους οποίους να διερευνά τις εξηγήσεις του, καθώς και να έχει την ικανότητα εύρεσης 

των μεταβλητών και των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ τους. 

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

Κατά την ανάπτυξη της δεξιότητας διατύπωσης υπόθεσης το παιδί διανύει μια 

σειρά από στάδια. Αρχικά, το παιδί διατυπώνει υποθέσεις διαισθητικά και με τις 

ερωτήσεις που του υποβάλλει η νηπιαγωγός καταβάλλει προσπάθεια εύρεσης μιας 

απλής αιτίας που να εξηγεί ένα αποτέλεσμα ή φαινόμενο που βασίζεται σε 

προηγούμενα βιώματά του. Έπειτα, διερευνά την εγκυρότητα της υπόθεσης που 

διατύπωσε και κατανοεί την αναγκαιότητα διατύπωσης νέων υποθέσεων. Στη 

συνέχεια, διατυπώνει υποθέσεις που βασίζονται στην έρευνα ενός φαινομένου και τις 

αιτιολογεί, αλλά και με την βοήθεια της νηπιαγωγού διερευνά και μεταβάλλει τις 

υποθέσεις του. Τέλος, διατυπώνει υποθέσεις που τις διακατέχει σαφήνεια και εφεύρει 

τρόπους διερεύνησης των υποθέσεων (Κωνσταντίνου κ.σ. 2004). 

 

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

Το παιδί μελετά και ερμηνεύει τα δεδομένα και τις πληροφορίες -μπορεί να είναι 

διαπιστώσεις, προβλέψεις ή υποθέσεις- που του έχουν δοθεί ή που έχει συλλέξει και 

τα συσχετίζει με τα βιώματα που έχει και έτσι διεξάγει συμπεράσματα. Το παιδί 
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εξηγεί τις γραφικές παραστάσεις, τα σχεδιαγράμματα, τις ιστορίες με εικόνες και τις 

δικές του αναπαραστάσεις ή άλλων παιδιών. Δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις, όπως 

«Πότε; Πού; Πώς; Γιατί; Τι;». Επίσης, πραγματοποιεί συγκρίσεις δικών του 

παλαιότερων καταγραφών με νεότερες και καταλήγει σε συμπεράσματα, αλλά και 

δικών του καταγραφών με καταγραφές άλλων παιδιών.  

Στην ερμηνεία των δεδομένων συμμετέχουν οι δεξιότητες της ταξινόμησης, 

της επικοινωνίας, της πρόβλεψης και της υπόθεσης. Η οργάνωση των δεδομένων 

γίνεται από το ίδιο το παιδί χωρίς την επέμβαση της νηπιαγωγού ή σε συνεργασία με 

μια ομάδα παιδιών. 

Στις δραστηριότητες που αναπτύσσουν αυτήν την δεξιότητα κυριαρχεί η 

αναγνώριση μοτίβων και σχέσεων και έχουν ως αφετηρία την οργάνωση δεδομένων 

με παράθεση αντικειμένων, απεικόνιση με γραφική παράσταση κ.ά. 

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ  

Το παιδί έχει κατακτήσει αυτή την δεξιότητα όταν τα λεγόμενα του 

στηρίζονται σε παλαιότερα βιώματα και παρατηρήσεις γεγονότων που συνέβαιναν 

συνέχεια. Καθώς παρατηρεί, βρίσκει συμπεριφορές που επαναλαμβάνονται και 

ερμηνεύει απλές καταγραφές δικές του ή δοσμένες. Έπειτα, το παιδί κατανοεί ότι 

πείθει τους άλλους για τα λεγόμενα του, όταν εξηγεί το σκεπτικό με το οποίο 

κατέληξε σε ένα συμπέρασμα. Οργανώνει τα δεδομένα που έχει, τα καταγράφει και 

τα συσχετίζει με την βοήθεια της νηπιαγωγού. Ερμηνεύει τα δεδομένα, εξηγεί το 

σκεπτικό που το οδήγησε στην διεξαγωγή των συμπερασμάτων και αξιολογεί τις 

υποθέσεις με την χρήση δεδομένων. Στη αξιολόγηση των υποθέσεων απορρίπτει όσες 

δεν ταιριάζουν με τα δεδομένα και δέχεται άλλες που στηρίζονται από τα δεδομένα. 

Τέλος, αναγνωρίζει τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσει ώστε να απαντηθούν τα 

ερωτήματα που διερευνά (Κωνσταντίνου κ.σ. 2004). 
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 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

Μεταβλητή είναι ένας παράγοντας που μπορεί να αλλάξει κατά την διάρκεια μιας 

διερεύνησης (σημείο βρασμού, χρώμα, δύναμη, ποσότητα νερού κ.ά.). Σε ένα 

πείραμα μια μεταβλητή μπορεί να είναι:  

 ανεξάρτητη, μεταβάλλεται σκόπιμα από τον ερευνητή, 

 εξαρτημένη, μεταβάλλεται λόγο της αλλαγής που υπέστη η 

ανεξάρτητη 

 και ελεγχόμενη, διατηρείται σκόπιμα σταθερή από τον ερευνητή.  

Αναγνώριση μεταβλητών είναι ο εντοπισμός και ο καθορισμός των παραγόντων που 

ασκούν επιρροή σε ένα φαινόμενο. 

Έλεγχος μεταβλητών είναι το είδος του συλλογισμού που χρησιμοποιείται στο 

σχεδιασμό ενός έγκυρου πειράματος. 

Πολλές φορές στα πειράματα αλλάζουμε μια μεταβλητή και τις υπόλοιπες τις 

αφήνουμε ίδιες για να ελέγξουμε αν επηρεάζεται από αυτήν την μεταβολή μια τρίτη 

μεταβλητή. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να ελέγξουμε κατά πόσο το βάρος του 

αντικειμένου επηρεάζει την πλεύση ή τη βύθισή του, δηλαδή ότι τα βαριά 

αντικείμενα βυθίζονται και τα ελαφριά επιπλέουν, θα διατηρήσουμε ίδιο το είδος του 

υλικού και του υγρού που βρίσκεται μέσα στο δοχείο, καθώς και το αποτέλεσμα της 

δοκιμής και θα μεταβάλλουμε το βάρος του αντικειμένου. Δηλαδή, για να δούμε κατά 

πόσο η ανεξάρτητη μεταβλητή επηρεάζει την εξαρτημένη πρέπει να διατηρηθούν 

σταθερές οι μεταβλητές που ίσως επηρεάζουν την εξαρτημένη, αλλά και η 

ανεξάρτητη μεταβλητή να είναι μόνο μια. Έτσι είναι σίγουρο ότι τα αποτελέσματα 

του πειράματος οφείλονται μόνο στην αλλαγή της ανεξάρτητης μεταβλητής και 

επομένως είναι έγκυρο το πείραμα. 

Η δεξιότητα αυτή είναι σύνθετη και έτσι η νηπιαγωγός παρέχει την βοήθεια 

της στα παιδιά, ώστε να την αναπτύξουν. Αρχικά, ενθαρρύνεται το παιδί στην 

αναγνώριση παραγόντων και στην πραγματοποίηση συγκρίσεων και στην συνέχεια 

στον σχεδιασμό έγκυρων πειραμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η νηπιαγωγός παροτρύνει 

τα παιδιά να ονομάζουν τα υλικά και τα μέσα που χρησιμοποιούν στις 
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δραστηριότητες τους. Κατά την προσπάθεια λύσης κάποιου προβλήματος η 

νηπιαγωγός μέσα από ερωτήσεις («Τι χρειάζεται το φυτό μας για να μην ξεραθεί;») 

ζητά από τα παιδιά να αναγνωρίσουν τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την 

κατάσταση. Πολύ σημαντικό είναι τα παιδιά να μάθουν να κάνουν ακριβείς 

μετρήσεις και να αναγνωρίζουν τυχόν λάθη κατά την προσπάθεια μέτρησης («Δεν 

μέτρησε από εδώ»). Έτσι τα παιδιά αναγνωρίζουν την ύπαρξη κάποιων σταθερών 

παραγόντων για την υλοποίηση δίκαιων πειραμάτων. Η νηπιαγωγός κάνει κάποιες 

ερωτήσεις στα παιδιά για να βοηθηθούν στην αναγνώριση και ονομασία των 

μεγεθών, στην εύρεση παραγόντων που μεταβάλλονται και παραγόντων που 

παραμένουν σταθεροί, έτσι ώστε μέσα από το πείραμα να διεξάγονται δίκαια 

συμπεράσματα.  

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

Για την κατάκτηση αυτής της δεξιότητας το παιδί διανύει μια σειρά από 

στάδια. Αρχικά, το παιδί  αναγνωρίζει τους παράγοντες που ίσως επηρεάσουν το 

φαινόμενο και αναγνωρίζει και περιγράφει τις μεταβλητές που μεταβάλλονται με τον 

χρόνο. Γνωρίζει ότι πρέπει να υπάρχουν ίδιες συνθήκες στις μετρήσεις του, ώστε να 

είναι δίκαιη η διερεύνηση και εφαρμόζει κανόνες στις μετρήσεις του. Έπειτα, μπορεί 

να αναγνωρίσει και να περιγράψει τους παράγοντες που επηρεάζουν ένα φαινόμενο 

και μέσα από τις εμπειρίες του κατανοεί την αναγκαιότητα ύπαρξης παραγόντων που 

να διατηρούνται σταθεροί, ώστε να είναι δίκαιο το πείραμα. Στη συνέχεια το παιδί 

δημιουργεί διαγράμματα ή περιγράφει προφορικά ένα πείραμα από το οικείο 

περιβάλλον του και αναγνωρίζει την μεταβλητή που μεταβάλλεται, την μεταβλητή 

που θα μετρηθεί και εκείνες που θα παραμείνουν σταθερές. Πραγματοποιώντας 

συγκρίσεις μεταξύ πειραμάτων αναγνωρίζει ποιο πείραμα είναι έγκυρο και ποιο όχι 

αλλά εξηγεί και τους λόγους που στηρίζει την άποψη του σχετικά με την εγκυρότητα 

των πειραμάτων (Κωνσταντίνου κ.σ. 2004). 
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 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Η δεξιότητα της μοντελοποίησης αφορά την δημιουργία νοητικών μοντέλων σε 

σχέση με φυσικά φαινόμενα και καταστάσεις. Αυτή η δεξιότητα υποστηρίζει την 

διαδικασία μάθησης των Φυσικών Επιστημών. 

Η δεξιότητα αυτή περιλαμβάνει την κατασκευή, επικοινωνία, ερμηνεία και 

σύγκριση μοντέλων διάφορων μορφών με στόχο την δημιουργία ενός σύνθετου 

νοητικού μοντέλου που να περιγράφει με σαφή και ακριβή τρόπο το φυσικό 

φαινόμενο. 

Τα μέσα με τα οποία μπορούν να εκφραστούν τα νοητικά μοντέλα είναι με 

ζωγραφική, μακέτα, λεκτικά, φυσικό μοντέλο κ.ά. Αυτά κάποιες φορές λειτουργούν 

συμπληρωματικά για έκφραση και επικοινωνία διαφορετικών πτυχών ενός νοητικού 

μοντέλου. 

Στις δραστηριότητες που υλοποιούνται για την ανάπτυξη αυτής της 

δεξιότητας τα παιδιά καλούνται να συγκρίνουν ένα μοντέλο με το φυσικό σύστημα 

που αναπαριστά ή να συγκρίνουν δυο μοντέλα του ίδιου συστήματος. 

Η δεξιότητα της μοντελοποίησης αναπτύσσεται με την συνεχή δημιουργία και 

περιγραφή απλών μοντέλων ενός πραγματικού αντικειμένου ή φυσικού φαινομένου. 

Κάθε επανάληψη ενός μοντέλου στοχεύει στην βελτίωση του προηγούμενου 

μοντέλου.  

Αρχικά, η νηπιαγωγός παροτρύνει τα παιδιά να συγκρίνουν τα παιχνίδια τους 

με αντίστοιχα πραγματικά αντικείμενα και να βρουν τις διαφορές τους ως προς το 

μέγεθος, τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας. Επίσης, μπορεί να 

εκμεταλλευτεί τον αυθορμητισμό των παιδιών και να συζητήσει με το παιδί τις 

ελλείψεις που έχει το νοητικό μοντέλο που κατασκεύασε σε σχέση με το πραγματικό. 

Έπειτα, η νηπιαγωγός συζητά με τα παιδιά τον τρόπο σκέψης τους πριν την 

δημιουργία του μοντέλου, κατά την διάρκεια κατασκευής του και μετά την 

ολοκλήρωση του. Επίσης, πρέπει να βοηθάει το παιδί να οργανώσει τον τρόπο με τον 

οποίο θα δουλέψει για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Το παιδί στην 

προσπάθεια δημιουργίας ενός μοντέλου καταλαβαίνει ότι ένα αντικείμενο 

αποτελείται από πολλά κομμάτια και η έλλειψη έστω και ενός κομματιού μπορεί να 
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έχει ως αποτέλεσμα την μη λειτουργία του αντικειμένου. Μόλις το παιδί τελειώσει με 

την κατασκευή του νοητικού μοντέλου η νηπιαγωγός ενθαρρύνει το παιδί να 

καταγράψει το σχεδιασμό της εργασίας, την πορεία που ακολούθησε και τα θετικά 

και αρνητικά που είχε ο τελικός σχεδιασμός σε σχέση με τον αρχικό. Τέλος, τα παιδιά 

στην διάρκεια της πορείας της εργασίας μπορούν να συζητήσουν τις ομοιότητες και 

τις διαφορές που έχουν δυο ή περισσότερες αναπαραστάσεις του ίδιου φαινομένου 

και μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα φυσικό μοντέλο για να διαπιστώσουν τον 

τρόπο λειτουργίας του σε συγκεκριμένες συνθήκες και να κάνουν προβλέψεις. 

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Για να αναπτύξει το παιδί την δεξιότητα της μοντελοποίησης είναι αναγκαίο 

να περάσει από διάφορα στάδια. Αρχικά, μπορεί να κατασκευάσει και να περιγράψει 

φυσικά μοντέλα, καθώς και να εξηγήσει την σχέση τους με το αντίστοιχο φυσικό 

φαινόμενο. Έπειτα, έχει την ικανότητα αξιολόγησης μοντέλων που αναπαριστούν το 

ίδιο φυσικό φαινόμενο, καθώς και να εξηγήσει τον λόγο που ξεχώρισε ένα μοντέλο 

από αυτά ως καλύτερο. Τέλος, συλλέγει διάφορα χαρακτηριστικά φυσικών μοντέλων 

για να περιγράψει λεκτικά ένα θεωρητικό μοντέλο ενός φυσικού φαινομένου 

(Κωνσταντίνου κ.σ. 2004). 

 

 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

Η διερεύνηση είναι μια περίπλοκη δεξιότητα που περιλαμβάνει ένα πλήθος 

δεξιοτήτων σκέψης και επιστημονικής μεθόδου, όπως η υπόθεση, η πρόβλεψη, ο 

έλεγχος μεταβλητών, η ερμηνεία παρατήρησης κ.ά. Η δεξιότητα αυτή σε ορισμένες 

περιπτώσεις παιδιών δεν είναι δυνατό να αναπτυχθεί πλήρως στην νηπιακή ηλικία. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ  

Αφετηρία μιας ολοκληρωμένης διερεύνησης είναι η αναγνώριση των 

μεταβλητών που πιθανώς επηρεάζουν το συγκεκριμένο φαινόμενο και τις 

διατυπωμένες υποθέσεις. Καθεμιά από αυτές τις υποθέσεις περιλαμβάνει δυο 

μεταβλητές και είναι διατυπωμένες-οι υποθέσεις- έτσι ώστε να απαντώνται με κάποιο 
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πείραμα. Τελικός σταθμός για μια ολοκληρωμένη διερεύνηση αποτελεί ο συνδυασμός 

των συμπερασμάτων που διεξήχθησαν από τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν 

στοχεύοντας στην διατύπωση του γενικού συμπεράσματος του συγκεκριμένου 

προβλήματος που διερευνάται.    

Αρχικά, η νηπιαγωγός προσφέρει βοήθεια στο παιδί για την εύρεση ενός 

προβλήματος ή ερωτήματος από το περιβάλλον του, ώστε να έχει νόημα για αυτό και 

για την εκτέλεση πειραμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από 

συγκεκριμένες ερωτήσεις. Στη συνέχεια, αφού το παιδί αναπτύξει πλήρως την 

δεξιότητα της διερεύνησης, διατυπώνει προβλήματα ανάλογα των δυνατοτήτων του 

και του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται και σχεδιάζει μια πορεία έρευνας την 

οποία ακολουθεί για την εύρεση τουλάχιστον μιας λύσης του προβλήματος. 

Αντιπαραβάλλοντας τα αποτελέσματα μιας διερεύνησης με τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα του παιδιού υπάρχει πιθανότητα εξαγωγής νέων ερωτημάτων, νέων 

υποθέσεων και νέας πορείας έρευνας για την εύρεση λύσης. 

 

ΕΙΔΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

Η πραγματοποίηση διερευνήσεων στη τάξη μπορεί να είναι: 

 κλειστή, κατά την οποία τα παιδιά πραγματοποιούν μια συγκριμένη πορεία 

και οδηγούνται σε ένα μόνο αποτέλεσμα, 

 ανοιχτή, κατά την οποία τα παιδιά ακολουθούν ποικίλες πορείες ή απαντήσεις 

ή ακόμα και τα δύο, 

 μερική, στην οποία παρέχονται στα παιδιά ορισμένα στάδια ενώ άλλα όχι, 

καθώς στοχεύουν στην εύρεση τους από τα ίδια τα παιδιά, 

 και ολική, στην οποία τα παιδιά σχεδιάζουν και εφαρμόζουν όλα τα στάδια 

της διερεύνησης. 
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ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

Στην διαδικασία της διερεύνησης το παιδί διανύει μια σειρά από στάδια μέσα 

από τα οποία αναπτύσσει αυτή την δεξιότητα(διερεύνησης). Αρχικά, το παιδί 

διατυπώνει με δικά του λόγια τα προβλήματα/ερωτήματα προς λύση και 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο της δοκιμής και του σφάλματος προσπαθεί να 

καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα. Έπειτα, το παιδί έχει την δυνατότητα να 

αναγνωρίσει τους παράγοντες που ίσως επηρεάζουν το φαινόμενο που μελετά, αλλά 

αυτό συμβαίνει όταν πρόκειται για απλά ερωτήματα. Αναγνωρίζει τα υλικά και τις 

προσεγγίσεις και εκτελεί πειράματα από τα οποία καταλήγει στην λύση του 

προβλήματος. Στη συνέχεια, βρίσκει πιθανές λύσεις και σχεδιάζει ορισμένα από τα 

στάδια της πορείας της έρευνας. Εντοπίζει τις διαφορές που προκύπτουν από τις 

προβλέψεις σε σύγκριση με τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξε μέσα από την 

διερεύνηση. Τέλος, το παιδί διατυπώνει πιο ανοιχτού τύπου ερωτήματα και 

προβλήματα σε σχέση με πριν και αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της αναδιατύπωσης 

ερωτημάτων. Δημιουργεί μια πορεία έρευνας, αλλά κατά την διάρκεια της εκτέλεσης 

πραγματοποιεί τροποποιήσεις.  Εν κατακλείδι, το παιδί έχει την ικανότητα να 

λαμβάνει υπόψη τις μεταβλητές στο σχεδιασμό των πειραμάτων με την βοήθεια της 

νηπιαγωγού (Κωνσταντίνου κ.σ. 2004). 
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2. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
 

Ο κύκλος του νερού αποτελεί το περιεχόμενο της ΔΜΑ, η διερεύνηση της 

οποίας αποτέλεσε το αντικείμενο αυτής της εργασίας και για αυτό στη συνέχεια 

παρουσιάζεται συνοπτικά.  

Σύμφωνα με τη Συμεωνίδου (2014), ο κύκλος του νερού ή αλλιώς ο 

υδρολογικός κύκλος αποτελεί μια σειρά φυσικών φαινομένων και ένα εννοιολογικό 

μοντέλο, που αναλύει τον τρόπο ροής και αποθήκευσης του νερού στην βιόσφαιρα, 

στην ατμόσφαιρα, στην λιθόσφαιρα και στην υδρόσφαιρα. Στον πλανήτη Γη χώροι 

αποθήκευσης του νερού αποτελούν το έδαφος, οι πάγοι, τα χιόνια, τα υπόγεια ύδατα 

καθώς και τα επιφανειακά ύδατα, όπως είναι οι ωκεανοί, οι θάλασσες, οι λίμνες και 

τα ποτάμια. Αυτές οι φυσικές αποθήκες νερού (το έδαφος, οι πάγοι, τα χιόνια, τα 

υπόγεια ύδατα, τα επιφανειακά ύδατα), οι υδρατμοί, τα σύννεφα και το νερό που 

υπάρχει στην βιομάζα αποτελούν συστατικά μέρη του κύκλου του νερού.  

 Το νερό βρίσκεται συνεχώς σε κίνηση και περνάει από την μια φυσική 

κατάσταση στην άλλη (στερεή, υγρή, αέρια/υδρατμός), ενώ βρίσκεται σε συνεχή  

αλληλεπίδραση με τις φυσικές διεργασίες που πραγματοποιούνται στην ατμόσφαιρα, 

στην λιθόσφαιρα και στη βιόσφαιρα.  

Σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) στην ολοκλήρωση 

του υδρολογικού κύκλου συμβάλλουν 16 επιμέρους φαινόμενα τα οποία είναι: η 

αποθήκευση του νερού στη θάλασσα, η εξάτμιση, η εξατμοδιαπνοή, η εξάχνωση, το 

νερό στην ατμόσφαιρα (ατμοί, υγρασία, σύννεφα), η συμπύκνωση, τα 

κατακρημνίσματα, η αποθήκευση του νερού σε πάγους και χιόνια, η απορροή από το 

λιώσιμο του χιονιού, η επιφανειακή απορροή και η ροή σε υδατορεύματα, η 

αποθήκευση γλυκού νερού, η διήθηση, η αποθήκευση και εκφόρτιση υπόγειου νερού 

και οι πηγές (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1: Ο υδρολογικός κύκλος.  

Στην υλοποίηση του υδρολογικού κύκλου συντελεί και η αποθήκευση νερού 

στη θάλασσα. Υπάρχει πολύ περισσότερο νερό αποθηκευμένο στη θάλασσα και 

κυρίως στους ωκεανούς (96,5%) σε σχέση με το νερό που βρίσκεται σε κίνηση. 

Επιπλέον, οι ωκεανοί παρέχουν το 88% του νερού που εξατμίζεται. Οι ποσότητα 

νερού στους ωκεανούς μεταβάλλεται ανάλογα με τις κλιματικές αλλαγές. Στις ψυχρές 

κλιματικές περιόδους δημιουργούνται παγόβουνα και παγετώνες με αποτέλεσμα η 

στάθμη του νερού να κατεβαίνει στους ωκεανούς. Αντίθετα, στις θερμές κλιματικές 

περιόδους η στάθμη του νερού ανεβαίνει με το λιώσιμο των πάγων. Έτσι η 

αποθήκευση του νερού σε πάγο, παγετώνες και χιόνι αποτελεί και αυτό μέρος του 

υδρολογικού κύκλου, καθώς περίπου το 90% του πάγου στη Γη βρίσκεται στην 

Ανταρκτική και το υπόλοιπο 10% στην Γροιλανδία. Ο κύκλος του νερού αλλά και ο 

καιρός επηρεάζεται σημαντικά από τα ρεύματα των ωκεανών που μετακινούν 

μεγάλες ποσότητες νερού από το ένα μέρος της Γης στο άλλο (Μαμάσης, 2009). 

Ένα πολύ σημαντικό τμήμα για τον κύκλο του νερού αποτελεί η απορροή 

από το λιώσιμο του χιονιού προς τα υδατορεύματα. Σε χώρες που έχουν κρύο κλίμα, 

ένα μεγάλο μέρος της ανοιξιάτικης απορροής και της παροχής των ποταμών 

προέρχεται από το λιώσιμο του χιονιού και του πάγου. Όμως συχνά ο γρήγορος 

ρυθμός με τον οποίο λιώνουν τα χιόνια προκαλεί πλημμύρες, κατολισθήσεις και 
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πτώσεις κομματιασμένων βράχων. Όταν τον χειμώνα δεν υπάρχει νερό σε μορφή 

χιονιού υπάρχει η πιθανότητα ελάττωσης του διαθέσιμου νερού για τον υπόλοιπο 

χρόνο και μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα στην άρδευση και ύδρευση 

(Μαμάσης, 2009). 

Για την υλοποίηση του κύκλου του νερού πραγματοποιείται η διαδικασία της 

εξάτμισης κατά την οποία το νερό μετατρέπεται από υγρό σε αέριο (υδρατμούς), 

αυτό συμβαίνει με την παροχή ενέργειας από τον ήλιο μέσω της θερμότητας που έχει 

ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό των δεσμών που κρατούν ενωμένα τα μόρια. Η 

μεγαλύτερη ποσότητα νερού που εξατμίζεται και καταλήγει στην ατμόσφαιρα 

παρέχεται από τους ωκεανούς και το 91% επιστρέφει στους ωκεανούς με τις 

κατακρημνίσεις, ενώ το 9% καταλήγει σε περιοχές πάνω από την ξηρά, όπου οι 

κλιματολογικοί παράγοντες συμβάλλουν στην δημιουργία βροχοπτώσεων. Την 

ανισόρροπη αυτή κατάσταση ρυθμίζει η απορροή και η ροή των υπόγειων υδάτων 

στους ωκεανούς. 

Επιπλέον, στην υλοποίηση του κύκλου του νερού συμβάλλει και η διαπνοή, 

κατά την οποία τα φυτά απελευθερώνουν νερό από τα όργανα ανταλλαγής αερίου 

(βρίσκονται στο κάτω μέρος των φυλλωμάτων) σε μορφή υδρατμών προς την 

ατμόσφαιρα (περίπου το 10%). Τα όργανα ανταλλαγής αερίου λειτουργούν ως 

μηχανισμός ψύξης μέσω της θερμότητας που απορροφάται και μεταφέρεται από τα 

φυτά με την διαδικασία της διαπνοής. Όταν αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται σε 

συνδυασμό με την εξάτμιση ονομάζεται εξατμοδιαπνοή. 

Μια ακόμη διαδικασία που πραγματοποιείται για την ολοκλήρωση του 

κύκλου του νερού είναι η εξάχνωση, κατά την οποία το νερό μετατρέπεται από την 

στερεά (πάγος) στην αέρια μορφή, χωρίς την μετατροπή του σε υγρή μορφή. Η 

διαδικασία της εξάχνωσης πραγματοποιείται πιο εύκολα στην ύπαρξη συγκεκριμένων 

καιρικών συνθηκών, όπως ξηρή ατμόσφαιρα και άνεμος. Έτσι συμβαίνει σε μεγάλα 

υψόμετρα, καθώς η ατμοσφαιρική πίεση είναι σχετικά μικρή. Για να συμβεί 

εξάχνωση χρειάζεται να απορροφηθεί ενέργεια και η συμβολή της ηλιακής 

ακτινοβολίας είναι σημαντική (Μαμάσης, 2009). 

Η αποθήκευση νερού στην ατμόσφαιρα δεν αποτελεί την μεγαλύτερη 

αποθήκη νερού, αλλά παρόλα αυτά είναι αυτή που μεταφέρει το νερό παγκοσμίως. 
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Τα σύννεφα αποτελούν ορατή αποθήκευση νερού στην ατμόσφαιρα, αλλά ακόμα και 

ο καθαρός αέρας περιέχει νερό με την μορφή υδρατμών που είναι μη ορατοί 

(Μαμάσης, 2009). 

 Η αντίθετη διαδικασία της εξάτμισης είναι η συμπύκνωση κατά την οποία το 

νερό από την αέρια μορφή μετατρέπετε σε υγρή μορφή. Χάρη σε αυτή την διαδικασία 

δημιουργούνται τα σύννεφα, τα οποία παράγουν κατακρημνίσεις (βροχή, χιόνι, 

χιονόνερο, χαλάζι) και έτσι το νερό επιστρέφει στην επιφάνεια της γης. 

 Οι κατακρημνίσεις δημιουργούνται λόγω της περιορισμένης ποσότητας 

υδρατμών που μπορεί να δεχτεί ο αέρας, εξαιτίας του ανώτατου ορίου κορεσμού 

περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε νερό και η ποσότητα αυτή εξαρτάται από την 

θερμοκρασία. Για τον λόγο αυτό ο πιο θερμός αέρας μπορεί να δεχτεί μεγαλύτερη 

ποσότητα υδρατμών σε σχέση με τον πιο ψυχρό. Έτσι αν αυξηθεί η ποσότητα 

υδρατμών και ξεπεράσει τα όρια κορεσμού, αλλά και αν μειωθεί το όριο κορεσμού 

από την ψύξη κάποιας αέριας μάζας, τότε οι υδρατμοί που περισσεύουν 

υγροποιούνται και δημιουργούνται σταγόνες ή παγοκρύσταλλοι (μικροσκοπικό 

επίπεδο) και σύννεφα (μακροσκοπικό επίπεδο). Τα στερεά μικροσκοπικά σωματίδια 

σκόνης, αλάτων και καπνού που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με τα 

μόρια του νερού βοηθούν στον σχηματισμό σταγονιδίων. Με την ένωση των 

σταγονιδίων μεταξύ τους μεγαλώνει η μάζα τους και καθώς βαραίνουν καταλήγουν 

στο έδαφος με κατακρημνίσεις (βροχή, χιονόνερο, χιόνι ή χαλάζι). 

 Απορροή είναι η διαδικασία κατά την οποία το νερό αφού επιστρέψει στην 

επιφάνεια της γης ρέει κατηφορικά, έτσι λοιπόν επιφανειακή απορροή είναι η 

απορροή κατακρημνίσεων πάνω στο έδαφος. Ένα μέρος του νερού αυτής της 

απορροής εισχωρεί στα υπόγεια ύδατα και το υπόλοιπο επιστρέφει στους ωκεανούς 

μέσω ποταμών από όπου και εξατμίζεται. Η ποσότητα αποθήκευσης του νερού και ο 

ρυθμός απορρόφησής του εξαρτάται από τις ποικίλες επιφάνειες. Όταν μια επιφάνεια 

απορροφά δύσκολα το νερό, η συνεχόμενη αύξηση της ποσότητας του νερού στην 

επιφάνεια αυξάνει τις πιθανότητες πλημμύρας. Η ροή σε υδατορεύματα 

περιλαμβάνει την κίνηση του νερού στα ρυάκια, ρέματα, ποτάμια που τροφοδοτούν 

τους υπόγειους υδροφορίες μέσα από την απορρόφηση νερού (διήθηση) από την 

κοίτη προς τα κατώτερα στρώματα του εδάφους. Ένα μέρος του νερού αυτού καθώς 
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απορροφάται κινείται κοντά στην επιφάνεια και απορρέει προς υδατορεύματα, ενώ 

ένα άλλο μέρος αυτού του νερού που διηθείται πηγαίνει σε βαθύτερα στρώματα. Στην 

διαδικασία απορροής συμβάλλει και η τήξη των πάγων και των παγόβουνων στην 

θάλασσα (Συμεωνίδου, 2014).  

 Η αποθήκευση γλυκού νερού που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους 

είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την διατήρηση της ζωής πάνω στη Γη. Αυτό το 

νερό περιλαμβάνει υδατορεύματα, λίμνες, τεχνητές λίμνες και υγρότοπους γλυκού 

νερού. Η ποσότητα νερού στα ποτάμια και στις λίμνες εξαρτάται από τις εισροές 

(κατακρημνίσεις) και εκροές (εξάτμιση, διήθηση). Οι ποσότητες γλυκού νερού στον 

πλανήτη Γη δεν είναι μεγάλες, καθώς κατέχουν μόνο το 3% της ποσότητας του νερού 

(Μαμάσης, 2009).  

 Η διήθηση αποτελεί ένα ακόμη μέρος του υδρολογικού κύκλου, κατά την 

οποία ένα τμήμα του νερού από την βροχή ή το χιόνι εισχωρεί μέσα στο έδαφος. 

Κάποιο τμήμα του νερού που εισχωρεί στο έδαφος μένει κοντά στην επιφάνεια του 

εδάφους και ενδέχεται να καταλήξει σε κάποιο υδατορεύμα, ενώ κάποιο άλλο τμήμα 

μπορεί να διηθηθεί πιο βαθιά και να τροφοδοτήσει υπόγειους υδροφορείς.  

 Με τον όρο αποθήκευση του υπόγειου νερού εννοείται η διαδικασία κατά 

την οποία μεγάλες ποσότητες νερού βρίσκονται και κινούνται κάτω από το έδαφος. 

Αυτό το νερό οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν για άρδευση και ύδρευση και είναι 

χρήσιμο για την διατήρηση της ζωής στον πλανήτη. Ένα τμήμα του νερού που 

εισχωρεί στο έδαφος ξαναβγαίνει προς την επιφάνεια με την μορφή απορροής προς 

τα υδατορεύματα. Αυτή η διαδικασία είναι η λεγόμενη εκφόρτιση του υπόγειου 

νερού (Μαμάσης, 2009). 

 Σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, το τελευταίο αλλά εξίσου 

σημαντικό μέρος του υδρολογικού κύκλου είναι οι πηγές, δηλαδή τα σημεία από τα 

οποία βγαίνει το νερό στην επιφάνεια της γης, καθώς γεμίζει ο υδροφορέας, έτσι 

ώστε να υπερχειλίσει το νερό στην επιφάνεια (Συμεωνίδου, 2014). Υπάρχουν μικρές 

πηγές που δημιουργούνται από δυνατές βροχές, αλλά και μεγάλες πηγές που 

λειτουργούν σε μόνιμη βάση και έχουν τεράστιες ποσότητες νερού. Το νερό των 

πηγών είναι συνήθως διαυγές. Υπάρχουν όμως και πηγές που βγάζουν νερό με 

χρώμα, αυτό συμβαίνει γιατί το υπόγειο νερό έρχεται σε επαφή με ορυκτά (σίδηρο) ή 
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ότι το νερό διέρχεται πολύ γρήγορα μέσα από υπόγειες διόδους, χωρίς να φιλτράρεται 

ιδιαίτερα από τα πετρώματα ώστε να φύγει το χρώμα και να γίνει διαυγές (Μαμάσης, 

2009). 

 Η μέτρηση των τιμών της υδρολογικής δραστηριότητας γίνεται με τον «μέσο 

χρόνο παραμονής» ή με το μέσο χρονικό διάστημα που το νερό βρίσκεται στις 

διάφορες καταστάσεις, όπως τον μέσο χρόνο παραμονής ενός μορίου νερού στην 

ατμόσφαιρα είναι από μέρες έως μια/δυο βδομάδες. Η γρήγορη κίνηση του νερού 

γίνεται μέσω των φυτικών και ζωικών ιστών, αλλά έχει την δυνατότητα αποθήκευσης 

σε κύτταρα για εκτενέστερο χρονικό διάστημα. 

Τέλος, το νερό μπορεί να αποθηκευτεί για μήνες μέχρι και χρόνια στο έδαφος 

και για δεκαετίες μέχρι και 10.000 ή και περισσότερα χρόνια υπάρχει η δυνατότητα 

αποθήκευσης μεμονωμένων μορίων του νερού σε βαθιά υπόγεια ύδατα, παγετώνες 

και  ωκεανούς (Hubbart, Pidwirny, 2010 ό.α. στο Συμεωνίδου, 2014). 
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3. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

3.1. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο του 

εκπαιδευτικού, καθώς η εκπαίδευση στοχεύει στην ανάπτυξη της γνώσης και της 

κριτικής σκέψης των παιδιών. Η σπουδαιότητα υποβολής κατάλληλων ερωτήσεων, 

έχει της απαρχές της από την εποχή των αρχαίων φιλοσόφων, στη συνέχεια 

υποστηρίχθηκε από παιδαγωγούς και ψυχολόγους όπως ο Piaget, ο Dewey και ο 

Vygotsky αλλά και μέχρι σήμερα (Μπιρμπίλη, 2008). Η χρήση κατάλληλων 

ερωτήσεων συμβάλλει στην καλύτερη αλληλεπίδραση κι επικοινωνία των παιδιών, 

στην καλύτερη οργάνωση των προβλημάτων που καλούνται να επιλύσουν τα παιδιά, 

αλλά και στην έκφραση ερωτήσεων, αποριών και σκέψεων από τα παιδιά. Οι πιο 

βασικές ερωτήσεις είναι οι εξής: «Γιατί;», είναι η συνηθέστερη ερώτηση των 

παιδιών με την οποία αναλύονται αίτια-αποτελέσματα και σχέσεις μεταβλητών, 

«Πώς;», με την οποία επιλύονται ή συνθέτονται προβλήματα και χρησιμοποιείται 

κυρίως από τους «εφευρέτες» και η ερώτηση «Ποιο;», με αυτήν την ερώτηση αφού 

προηγηθεί σκέψη λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις, με την χρήση κάποιων 

κριτηρίων κι αποδείξεων.  

Με την χρήση κατάλληλων ερωτήσεων επιτυγχάνεται η εστίαση της 

προσοχής μας σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και η προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος και της περιέργειάς μας που επιτυγχάνονται και είναι οι πιο 

σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην διαδικασία της μάθησης (Jensen, 1998 

ό.α στο Μπιρμπίλη, 2008). Σύμφωνα με την Katz (1989), η περιέργεια συμβάλλει 

στην επιτυχία της μάθησης, η οποία διατηρείται μέσα από την χρήση πετυχημένων 

ερωτήσεων, αλλά συμβάλλει και στο ξεκίνημα της σκέψης, της μάθησης και της 

προόδου (Dewey, 1993, σ. 29 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008). Ακόμη, ο Paulo Freire 

υποστήριζε την «παιδαγωγική της περιέργειας», δηλαδή ότι η «παιδαγωγική της 

ερώτησης» δεν δύναται να υπάρξει, χωρίς την «παιδαγωγική της περιέργειας» 

(Papert, 2000 ό.α στο Μπιρμπίλη, 2008). Επιπλέον, η χρήση κατάλληλων ερωτήσεων 

φέρνουν το άτομο αντιμέτωπο με γνώσεις, θεωρίες, απόψεις και αντιλήψεις που είτε 

είναι άγνωστες, είτε είναι διαφορετικές από τις δικές μας, ώστε να προβληματιστεί 

και να εξετάσει προσεκτικά τις υπάρχουσες γνώσεις του. Βοηθούν το άτομο να 
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αναστοχαστεί τις εμπειρίες του, συμβάλλοντας στην μάθηση μέσα από την 

επεξεργασία των εμπειριών του. Επίσης, οι ερωτήσεις ενεργοποιούν ανώτερες 

γνωστικές λειτουργίες, όπως η ανάλυση, η σύνθεση, η ερμηνεία, η εξαγωγή 

συμπερασμάτων και η αξιολόγηση που συμβάλλουν στον σχηματισμό εννοιών και 

γενικεύσεων, στην επίλυση προβλημάτων και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

και δημιουργικότητας (Μπιρμπίλη, 2008).  

Με την χρήση κατάλληλων ερωτήσεων οι εκπαιδευτικοί στοχεύουν στην 

διερεύνηση ενός θέματος σε βάθος από τα παιδιά, στην μετατροπή απλών και 

καθημερινών πράξεων σε ευκαιρίες μάθησης, στην ενθάρρυνση του διαλόγου, της 

συζήτησης και επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών. Επίσης, η χρήση κατάλληλων 

ερωτήσεων βοηθά στην ανάδειξη των προϋπάρχων γνώσεων και εμπειριών που 

συμβάλλουν στην κατάκτηση καινούργιων γνώσεων και συνεπώς οδηγούν στην 

μάθηση, στην αναθεώρηση των στερεοτυπικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων των 

παιδιών, στην καλλιέργεια της φαντασίας και στην συμμετοχή τους στο θεατρικό 

παιχνίδι. Ακόμη, βοηθούν τα παιδιά στην σύνδεση και συσχέτιση με άλλα γνωστικά 

αντικείμενα, στην ανάπτυξη γλωσσικών κι επικοινωνιακών ικανοτήτων, στην 

ανάπτυξη της ενσυναίσθησης για τους άλλους και της έκφρασης συναισθημάτων και 

τέλος, φανερώνουν στα παιδιά την σημασία που κρύβει η διατύπωση στοχευμένων 

ερωτήσεων για την μάθηση κα την κατάκτηση της γνώσης. Με την χρήση ερωτήσεων 

ο εκπαιδευτικός αξιολογεί ευκολότερα την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς έτσι 

αναδεικνύεται ο τρόπος σκέψης, το επίπεδο κατανόησης και οι γνώσεις των παιδιών. 

Οι ερωτήσεις θα πρέπει να γίνονται στην διάρκεια πραγματικών καταστάσεων και 

δραστηριοτήτων (π.χ. την ώρα του παιχνιδιού) που έχουν σημασία για τα παιδιά, 

ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές. Έτσι οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπώνονται καθ’ 

όλη την διάρκεια της μέρας και όχι μόνο στο τέλος κάποιων οργανωμένων 

δραστηριοτήτων. Επομένως, για να αναπτύξουν τα παιδιά την αξιολογική τους 

ικανότητα είναι απαραίτητη η διατύπωση ερωτήσεων μέσα από τις οποίες θα 

εκτιμήσουν τις προσπάθειες τους, την πρόοδο τους, αλλά και η διατύπωση 

ερωτήσεων από τα ίδια τα παιδιά θα βοηθήσει την μάθηση και την εξέλιξή τους. 

Δηλαδή, τα παιδιά μαθαίνοντας να διατυπώνουν ερωτήσεις μπορούν να αποκτήσουν 

μεταγνωστικές ικανότητες, σχετικά με τον τρόπο σκέψης και δράσης τους σε μια 
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δραστηριότητα και την αξιολόγηση του αποτελέσματός της από αυτά (Μπιρμπίλη, 

2008).  

Σύμφωνα με την Μπιρμπίλη (2008), οι ερωτήσεις μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν άλλοτε ως διδακτικό εργαλείο, άλλοτε ως μέθοδος διδασκαλίας και 

άλλοτε ως στρατηγική μάθησης. Ως διδακτικό εργαλείο, οι ερωτήσεις 

διατυπώνονται κάθε στιγμή μέσα στην τάξη για τον εμπλουτισμό του παιχνιδιού ή 

των διαλόγων των παιδιών, ή και για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν, είτε για να προσελκύσουν την προσοχή τους, να ενισχύσουμε την 

περιέργειά τους κ.ά. Ως μέθοδος διδασκαλίας, η υποβολή ερωτήσεων γίνεται 

οργανωμένα και αποτελεί σημαντικό μέσο παρουσίασης του περιεχόμενο του 

μαθήματος και καθοδήγησης της συγκρότησης της γνώσης. Κάποιοι μέθοδοι 

διδασκαλίας είναι οι ερωταποκρίσεις, η συζήτηση, ο διάλογος και η Σωκρατική 

μαιευτική μέθοδος ή απλώς μαιευτική,  οι οποίες εμφανίζονται συχνά στον διάλογο 

ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή, και γι’ αυτό  ονομάζονται διαλογικές ή 

διαλεκτικές, αλλά και μεικτές μορφές διδασκαλίας, καθώς παίρνουν μέρος στην 

επικοινωνία κατά την διάρκεια επεξεργασίας της ύλης και ο μαθητής και ο 

εκπαιδευτικός.  

Συγκεκριμένα, στις ερωταποκρίσεις τον έλεγχο των ερωτήσεων έχει ο 

εκπαιδευτικός, και η επικοινωνία συμβαίνει ως εξής:  

Ερώτηση εκπαιδευτικού  

Απάντηση μαθητή 

Ανατροφοδότηση/αξιολόγηση και επόμενη ερώτηση από τον εκπαιδευτικό.  

Χρησιμοποιούνται κυρίως όταν επιδιώκουμε τον έλεγχο του βαθμού 

κατανόησης των παιδιών, την διερεύνηση ή επανάληψη προηγούμενων γνώσεων και 

εμπειριών, την διευκρίνιση εννοιών και προσωπικών θεωριών κ.ά. Στο επίκεντρο 

αυτής της μεθόδου διδασκαλίας βρίσκεται ο εκπαιδευτικός και έτσι δεν ευνοούνται οι 

ερωταποκρίσεις για την ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών ή την 

ανταλλαγή απόψεων μέσα από μια συζήτηση, αλλά ανάλογα με τους στόχους του 

εκπαιδευτικού μπορούν να οδηγηθούν σε ελεύθερο διάλογο, συζήτηση ή διαλεκτική 

αντιπαράθεση. Οι ερωταποκρίσεις χρησιμοποιούνται κυρίως στο Νηπιαγωγείο και 
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στο Δημοτικό. Έρευνες που έχουν γίνει έδειξαν ότι συνήθως δεν έχουν συγκεκριμένο 

μαθησιακό στόχο και κατευθύνουν τα παιδιά στις απαντήσεις που θέλει ο 

εκπαιδευτικός. Έτσι τα παιδιά αποθαρρύνονται από την συμμετοχή τους στην 

διαδικασία της μάθησης και η συνεχόμενη χρήση τους ενισχύει την «εξουσία» του 

εκπαιδευτικού στην τάξη, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην αντιλαμβάνονται την 

συμβολή των ερωτήσεων στην οικοδόμηση της γνώσης.  

Μια άλλη μέθοδος διδασκαλίας είναι η Σωκρατική μαιευτική μέθοδος ή 

απλώς μαιευτική. Ο εκπαιδευτικός, όπως έπραξε ο Σωκράτης, επιλέγει αυτή την 

μέθοδο για να αναδείξει τις υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών μέσω της λογικής 

επεξεργασίας των ερωτήσεων που κάνει, προχωρώντας έτσι στη διατύπωση νέων 

ερωτήσεων που θα οδηγήσουν στην ανακάλυψη της νέας γνώσης. Με τις ερωτήσεις 

που θέτει καλούνται οι μαθητές να διευκρινίσουν τις απαντήσεις τους, να 

υποστηρίξουν τις απόψεις τους με λογικά επιχειρήματα και αποδείξεις, να 

προσεγγίσουν το θέμα από διάφορες οπτικές και να αντιληφθούν τις συνέπειες των 

απόψεων τους. Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά απαιτητική για τον εκπαιδευτικό, 

καθώς απαιτεί εκτός από την ικανότητα διατύπωσης ερωτήσεων και την γνώση σε 

βάθος του αντικειμένου και των γνώσεων των μαθητών του, αλλά και την διατύπωση 

ξεκάθαρων στόχων, σχετικά με την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν οι 

μαθητές σε όλη την διαδικασία. Εκτός της μαιευτικής υπάρχει κι άλλη μια μορφή της 

Σωκρατικής διδακτικής μεθόδου, η διαλεκτική, που στοχεύει στην «αναζήτηση της 

αλήθειας μέσα από λογικές θέσεις, αντιθέσεις και συνθέσεις από ισότιμους κι 

ώριμους ομιλητές» (Ματσαγγούρας, 2003, σ. 417 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008). Η 

διαλεκτική εφαρμόζεται κυρίως στο λύκειο και στην τριτοβάθμια και στην 

πρωτοβάθμια εφαρμόζεται μόνο υπό την τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων. 

 Η συζήτηση είναι μια ακόμη μέθοδος διδασκαλίας και στοχεύει στην 

εξολοκλήρου διερεύνηση ενός θέματος, στην ακρόαση πολλών απόψεων και στη 

διαμόρφωση νέων, για να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση, δράση ή συμπέρασμα. 

Η χρήση των συζητήσεων στην εκπαίδευση στοχεύει στην βελτίωση του τρόπου 

σκέψης των παιδιών, στην καλύτερη κατανόηση του θέματος που μελετούν, αλλά και 

στην ενθάρρυνση των παιδιών για συμμετοχή στην μάθηση, με την έκφραση και 

επεξεργασία των ιδεών τους. Επιπλέον, στόχος της εισχώρησης των συζητήσεων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας, όπως 
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να εκφράζουν με σαφήνεια τις απόψεις τους, να κατανοήσουν την ύπαρξη πολλών 

απόψεων για ένα συγκεκριμένο θέμα, να διατυπώνουν πετυχημένες ερωτήσεις, να 

επιχειρηματολογούν και να ακούν αυτόν που έχει τον λόγο. Στο Νηπιαγωγείο, 

αφετηρία μιας ρεαλιστικής συζήτησης αποτελεί η χρήση μιας ανοιχτής ερώτησης ή η 

αναζήτηση της λύσης ενός προβλήματος. 

Ο διάλογος αποτελεί μια επιπλέον μέθοδο διδασκαλίας που επικεντρώνεται 

στην ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, όπου οι συνομιλητές ανταλλάσσουν 

μεταξύ τους απόψεις μέχρι να οδηγηθούν σε κοινό σημείο κατανόησης (Smith, 2001, 

Heacox, 2002 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στον 

«μαθησιακό» διάλογο είναι αρχικά η διατύπωση του στόχου και του θέματος του 

διαλόγου και έπειτα η διατήρηση του ενδιαφέροντος των παιδιών και η διευκόλυνση 

της επικοινωνίας τους. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός θέτει συμπληρωματικές ερωτήσεις 

με τις οποίες τα παιδιά καλούνται να διευκρινίσουν τις απαντήσεις τους και να τις 

στηρίξουν με λογικά επιχειρήματα ή να προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες. 

Τέλος, δίνει πληροφορίες όταν πρέπει για την συνέχιση του διαλόγου, χωρίς όμως να 

διδάσκει (Heacox, 2002 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008).  

Εν κατακλείδι, οι ερωτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στρατηγική 

μάθησης, όπου ο εκπαιδευτικός υποβάλλει γενικές ερωτήσεις στα παιδιά, 

προσπαθώντας να τα βοηθήσει να διατυπώσουν και να απαντήσουν τις δικές τους 

ερωτήσεις σχετικά με το θέμα του μαθήματος. Με την αποτελεσματική χρήση των 

ερωτήσεων ως στρατηγικές μάθησης παρέχεται ο έλεγχος της μαθησιακής 

διδασκαλίας στον ίδιο τον μαθητή αυξάνοντας τα κίνητρα για μάθηση, αλλά 

διευκολύνει και τον τρόπο μάθησης (King, 1994 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008). 

 

3.2. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν υλοποιηθεί σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, η 

κατανόηση ερωτήσεων είναι ανάλογη των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών αυτής της 

ηλικίας, αλλά και των ατομικών χαρακτηριστικών του παιδιού, όπως η κοινωνικο-

συναισθηματική ωρίμανση και το γλωσσικό επίπεδο του κάθε παιδιού (Aldridge & 

Wood, 1998 Greig & Taylor, 1999, Cameron, 2005 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008). Έτσι 

οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διατυπώνουν ερωτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τους 
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παραπάνω παράγοντες. Παρόλα αυτά, συνίσταται η χρήση διαφόρων ειδών και 

επιπέδων ερωτήσεων στοχεύοντας στην γνωστική και γλωσσική ανάπτυξή τους 

(Μπιρμπίλη, 2008). 

Οι ερωτήσεις που γίνονται ευκολότερα κατανοητές από τα παιδιά είναι αυτές 

που απαντώνται με ένα «ναι» ή ένα «όχι» και ειδικά όταν είναι καταφατικά 

διατυπωμένες. Όμως οι ερωτήσεις αυτές πρέπει να χρησιμοποιηθούν με προσοχή, 

καθώς τα παιδιά μέχρι την προσχολική ηλικία συνηθίζουν να επιλέγουν μια από τις 

δυο απαντήσεις από την αρχή και την εκφράζουν σε όλες τις ερωτήσεις κατά την 

διάρκεια του διαλόγου (Brady et al., 1999, Fritzley & Lee, 2003 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 

2008). Επιπλέον, οι ερωτήσεις αυτού του τύπου δεν ενεργοποιούν τις ανώτερες 

γνωστικές λειτουργίες των παιδιών (σύνθεσης, ανάλυσης, αξιολόγησης) και η συχνή 

χρήση τους μπορεί να επιφέρει διάσπαση προσοχής των παιδιών, καθώς θα χάσουν το 

ενδιαφέρον τους για το θέμα (Μπιρμπίλη, 2008). 

Ερωτήσεις του τύπου «τι», «ποιος» και «που» γίνονται πιο νωρίς κατανοητές 

από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, σε αντίθεση με ερωτήσεις «πότε», «πως» ή 

«γιατί» που δυσκολεύονται ακόμη και παιδιά ηλικίας 7 ή 8 ετών. Όσον αφορά 

ερωτήσεις τύπου «γιατί» εμφανίζουν δυσκολίες κατανόησης ακόμη και παιδιά άνω 

των 8 ετών, καθώς η έννοια της αιτιότητας αναπτύσσεται πλήρως σε μεταγενέστερα 

στάδια ανάπτυξης (Τζουριάδου, 1995, σ.105, Greig & Taylor,1999, σ.78, Stein, 2001, 

σ.115, DeVries et ai., 2002, σ.47 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008). Σε περιπτώσεις που τα 

παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν κάποια ερώτηση, απαντούν κάτι άσχετο ή 

δίνουν την ίδια απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις. Σύμφωνα με τους DeVries et al. 

(2002, σ.47) όταν οι εκπαιδευτικοί θέτουν ερωτήσεις στα παιδιά καλώντας αυτά να 

εξηγήσουν «γιατί», πρέπει να διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλούν τα 

παιδιά να σκεφτούν χωρίς να εκλαμβάνουν την ερώτηση ως απειλή. Δηλαδή, να γίνει 

χρήση πλάγιας ερωτηματικής πρότασης, όπως «αναρωτιέμαι γιατί μαράθηκε το φυτό 

μας;» ή «γιατί νομίζεται/πιστεύεται ότι…;», αντί «γιατί μαράθηκε το φυτό;» 

(Elstgeest, 1985 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008). 

Όσον αφορά ερωτήσεις μνημονικού περιεχομένου, οι απαντήσεις των 

παιδιών είναι ανάλογες με το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού, τις μνημονικές 

ικανότητές του, τις συνθήκες στις οποίες πραγματοποιήθηκε το γεγονός που 
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αναφέρεται η ερώτηση καθώς και τα συναισθήματα που βίωσε το παιδί (Greig & 

Taylor, 1999, σ.78 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008). Ένα βοηθητικό υλικό για να 

ανακαλέσουν και να εκφράσουν τα παιδιά λεκτικά γεγονότα που συνέβησαν στο 

παρελθόν είναι η χρήση σημάτων υπενθύμισης, όπως αντικείμενα ή φωτογραφίες.  

Επίσης, στην ανάκληση γεγονότων και διατήρησή τους στη μνήμη βοηθάει πολύ η 

υπενθύμισή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα (Μπαμπλέκου, 2003, σ.163 ό.α. στο 

Μπιρμπίλη, 2008). Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας θυμούνται ευκολότερα γεγονότα 

που συνδέονται μεταξύ τους χρονικά (ρουτίνες) από ότι γεγονότα που δεν έχουν 

χρονική σχέση (Μπαμπλέκου, 2003, σ.158 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008). 

Επιπροσθέτως, τα παιδιά δυσκολεύονται να απαντήσουν ερωτήσεις που 

ζητούν να ορίσουν μια έννοια. Τα μικρά παιδιά χρησιμοποιούν την λέξη «αυτό» 

προτάσσοντας το χέρι προς το αντικείμενο που αναφέρεται η ερώτηση. Όσο 

μεγαλώνουν δίνουν περισσότερες πληροφορίες αναφέροντας 1-2 χαρακτηριστικά ή 

την λειτουργία του (Crystal, 1986, σ. 202 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008). Σε ερωτήσεις 

όπου το υποκείμενο της πρότασης δεν είναι σαφές τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

δυσκολεύονται να απαντήσουν (Αldridge & Wood, 1998 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008). 

Σε περίπτωση όπου δεν γνωρίζουν την απάντηση αποφεύγουν να απαντήσουν «δεν 

ξέρω» (Fritzley & Lee, 2003 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008). Η δυσκολία που μπορεί να 

αντιμετωπίσουν τα παιδιά στην προσπάθεια τους να απαντήσουν κάποιο ερώτημα 

οφείλεται, είτε στην έλλειψη λεξιλογίου τους, καθώς δεν γνωρίζουν τις κατάλληλες 

λέξεις για να περιγράψουν κάτι, είτε στην δυσκολία κατανόησης του λεξιλογίου που 

καταρτίζει την πρόταση ή λόγω της δυσκολίας κατανόησης των νοημάτων των 

λέξεων (Μπιρμπίλη, 2008). 

Μια δεξιότητα που πρέπει να έχει κάθε εκπαιδευτικός είναι να υποβάλλει 

πετυχημένες διδακτικές ερωτήσεις. Η δεξιότητα αυτή κατακτάται μέσα από την 

συνεχή εξάσκηση και εμπειρία εντός της σχολικής τάξης, αλλά και την αυτοκριτική 

του για την αποτελεσματικότητα των ερωτήσεων του. Για την διατύπωση  

πετυχημένων ερωτήσεων οι παράγοντες που πρέπει να εκλάβει υπόψη του ο 

εκπαιδευτικός είναι οι εξής: 

 να ξέρει το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται, ώστε να προσαρμόζει 

ανάλογα το περιεχόμενο, 
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 να ξέρει τον στόχο επικοινωνίας, 

 να ακούει και να σέβεται τα λεγόμενα των άλλων, 

 να γνωρίζει τα μηνύματα που στέλνει με το σώμα και το πρόσωπο του, 

 και να κρατάει την συζήτηση στο θέμα (Μπιρμπίλη, 2008). 

Έρευνες έχουν αποφανθεί ότι το 93%-96% όλων των ερωτήσεων που γίνονται 

εντός της σχολικής τάξης υποβάλλονται από τον εκπαιδευτικό (Wolf, 1987, Graesser 

& Person, 1994, West & Pearson, 1994 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008). Μετά από 

έρευνες που εκπονήθηκαν το 1912 διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν σε 

ποσοστό 60% - 80% ερωτήσεις που ενεργοποιούν την ανάκληση πληροφοριών ή 

ερωτήσεις κλειστού τύπου που έχουν μονολεκτικές ή σύντομες απαντήσεις (Stevens, 

1912, Gall, 1984, Cotton, 1989, Ramsey et al., 1990, Wilen, 1991, Urquhart, 2000, 

Carr, 1998, Siraj-Blatchford et al., 2002, Birbili & Tsitouridou, 2006 ό.α. στο 

Μπιρμπίλη, 2008). Με την χρήση τους ο εκπαιδευτικός αντλεί τις γνώσεις που έχουν 

τα παιδιά και χρησιμοποιούνται συχνότερα κατά την διδασκαλία μαθημάτων όπως, 

μαθηματικά, γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία και θρησκευτικά (Daines, 1986, Fisher, 

1998, σ.132 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008). Ενώ στην διδασκαλία των φυσικών 

επιστημών συνήθως γίνονται περισσότερο ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (Fitser, 1998, σ. 

132 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008). Οι εκπαιδευτικοί συνήθως υποβάλλουν ερωτήσεις 

που έχουν ως στόχο να εκμαιεύσουν μια απάντηση και σωστή από τα παιδιά, με 

αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται χαμηλές νοητικές λειτουργίες, όπως η ανάκληση 

πληροφοριών και ενισχύουν την ύπαρξη του «σωστού» και του «λάθους». Σύμφωνα 

με τον Mercer (2000), η στάση αυτή των εκπαιδευτικών να εκμαιεύουν μια σωστή 

απάντηση δημιουργεί ένα δίλλημα στους μαθητές «Τι είναι σημαντικό, αυτό που 

γνωρίζουν ή αυτό που λένε;» (Mercer, 2000, σ. 36 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008). 

Επιπλέον, υποστήριξε ότι τα παιδιά αποθαρρύνονται να εκφράσουν τις σκέψεις και 

τις απορίες τους. Συνέπεια αυτής της στάσης είναι η μεταμόρφωση του διαλόγου 

στην τάξη σε μια διαδικασία ελέγχου των παιδιών, θέτοντας στο επίκεντρο τον 

εκπαιδευτικό, καθώς εκείνος είναι που θέτει ερωτήσεις, αξιολογεί σύμφωνα με τις 

απαντήσεις που επιθυμεί να ακούσει και καθορίζει το φινάλε του διαλόγου  όταν 

θεωρεί ότι έχει εκμαιεύσει αρκετές πληροφορίες για το θέμα που εξετάζει (Edwards 

& Westgate, 1987, σ. 46, Γερμανός, 2002, σ.339 ό.α. στο  Μπιρμπίλη, 2008).  
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Δεν υπάρχουν έρευνες που να διερευνούν τους λόγους που οι εκπαιδευτικοί 

προτιμούν ερωτήσεις κλειστού τύπου και γενικά ερωτήσεις που ενεργοποιούν 

χαμηλές νοητικές λειτουργίες. Έτσι διατυπώνονται οι εξής υποθέσεις: 

 Οι κλειστές ερωτήσεις σχηματίζονται πιο γρήγορα στο μυαλό, σε αντίθεση με 

τις ανοιχτές ερωτήσεις που χρίζουν προετοιμασία. 

 Οι κλειστές ερωτήσεις είναι ευκολότερο να απαντηθούν από τα παιδιά σε 

σχέση με τις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ή ίσως υπάρχει ο φόβος μήπως με την 

χρήση ανοιχτών ερωτήσεων η συζήτηση πάρει άλλες προεκτάσεις που δεν 

έχουν σκεφτεί ή μήπως οδηγηθούν εκτός θέματος (Εdwards & Westgate, 

1987, Siraj-Blatchford et al., 2002 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008).  

 Οι κλειστές ερωτήσεις προτιμώνται από τους εκπαιδευτικούς λόγω των 

αντιλήψεων που έχουν για το περιεχόμενο και την διδασκαλία των γνωστικών 

αντικειμένων. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την διδασκαλία 

φυσικών επιστημών ως μια διαδικασία εκμάθησης επιστημονικών εννοιών και 

όχι ως διαδικασία διερεύνησης και πειραματισμού (Driver, 1995, Yip, 2004 

ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008).  

 Η αντίληψη κάποιων εκπαιδευτικών ότι ο ρόλος τους είναι η μετάδοση 

γνώσεων στους μαθητές και όχι ότι η μάθηση οικοδομείται από τα ίδια τα 

παιδιά και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να διευκολύνει τα παιδιά στην 

προσπάθεια τους να κατακτήσουν την γνώση, είναι ένας ακόμη λόγος χρήσης 

των κλειστών ερωτήσεων. 

 Τελευταίος λόγος που μπορεί να γίνεται περισσότερη χρήση κλειστών 

ερωτήσεων από τους εκπαιδευτικούς είναι ότι εξυπηρετούν καλύτερα στην  

οργάνωση του διαλόγου, βοηθούν στην εκμάθηση συγκεκριμένων πραγμάτων 

και εξυπηρετούν στην αξιολόγηση των παιδιών (Cazden, 1986, ό.α. στο 

Μπιρμπίλη, 2008). Παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

διαφόρων ειδών ερωτήσεις καθώς έτσι γίνεται αποτελεσματικότερη η 

διαδικασία μάθησης (Μπιρμπίλη, 2008). 

Επηρεασμένοι από τα ευρήματα των ερευνών, πολλοί φορείς στο εξωτερικό 

που συνδέονται με την εκπαίδευση δημιούργησαν εκπαιδευτικά προγράμματα 
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επιμόρφωσης και υλικό για τους εκπαιδευτικούς (QUILT, 1995, Ralph, 1999, Moyer 

& Milewicz, 2002 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008). Στόχος των προγραμμάτων αυτών 

είναι η κατανόηση της σημασίας των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία και η 

εκμάθηση παραγωγικών ερωτήσεων από τους εκπαιδευτικούς. Στην Ελλάδα δεν 

υπάρχουν τέτοια προγράμματα αλλά μόνο βοηθήματα για εκπαιδευτικούς, στα οποία 

αναπτύσσονται διάφορα διδακτικά θέματα αλλά και προτεινόμενες ερωτήσεις 

(Δημοπούλου, Μπαμπίλα, Φραντζή & Χατζημιχαήλ, 2003, Δαφέρμου, Κουλούρη & 

Μπασαγιάννη, 2006 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008). Φανερώνοντας έτσι την ανάγκη 

παροχής βοήθειας στην υποβολή ερωτήσεων για τους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, 

υπάρχει και μεγάλος αριθμός παιδικών βιβλίων στα οποία γίνεται χρήση ερωτήσεων 

και διαλόγου για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών και έτσι μαθαίνουν τα 

παιδιά να οδηγούνται στην κατάκτηση της γνώσης μέσα από ερωτήσεις (Μπιρμπίλη, 

2008). 

Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην υποβολή πετυχημένων ερωτήσεων είναι 

η γνώση των κανόνων και των αρχών για την υποβολή τους και η προετοιμασία των 

ερωτήσεων, ώστε να συσχετίζονται με τους στόχους. Σύμφωνα με τους Brown & 

Edmondson (1984, σ. 115) Wragg & Brown (2001, σ. 28), τα λάθη που συχνά κάνουν 

οι εκπαιδευτικοί όταν θέτουν ερωτήσεις είναι τα ακόλουθα: 

 Κάνουν πολλές συνεχόμενες ερωτήσεις. 

 Οι ερωτήσεις που υποβάλλουν δεν έχουν ακριβή διδακτικό στόχο. 

 Οι ερωτήσεις δεν είναι οργανωμένες ώστε να «χτίζει» η μία πάνω στην άλλη. 

 Απαντούν οι ίδιοι στις ερωτήσεις που θέτουν. 

 Οι ερωτήσεις υποβάλλονται στα παιδιά με καλές επιδόσεις. 

 Θέτουν ερωτήσεις χωρίς να υπάρχει διαβάθμιση από τις ευκολότερες στις 

δυσκολότερες.  

 Δεν χρησιμοποιούν πληθώρα ειδών ερωτήσεων (π.χ. κλειστές μόνο). 

 Υποβάλλουν τις ερωτήσεις με τέτοιο τρόπο που εκλαμβάνονται ως απειλή 

από τους μαθητές. 
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 Οι ερωτήσεις δεν χαρακτηρίζονται από σαφήνεια. 

 Δεν υποβάλλουν ερωτήσεις που να αναλογούν στο γνωστικό επίπεδο των 

παιδιών. 

 Δεν υποβάλλουν συμπληρωματικές ερωτήσεις, ώστε να βάλουν τα παιδιά 

στην διαδικασία επεξεργασίας των απαντήσεων τους. 

 Δεν διορθώνουν τις λανθασμένες ερωτήσεις των παιδιών. 

 Δεν αξιοποιούν τις απαντήσεις των παιδιών. 

 Και τέλος, δίνουν λίγο χρόνο αναμονής μεταξύ ερώτησης και απάντησης και 

έτσι τα παιδιά έχουν ελάχιστο χρόνο να σκεφτούν (Μπιρμπίλη, 2008). 

Για την αποφυγή αυτών των λαθών οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να θέτουν 

ερωτήσεις διαφόρων ειδών, οι ερωτήσεις να στοχεύουν στην δημιουργία 

πραγματικού διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικού και παιδιών, να υποβάλλουν ερωτήσεις 

ανάλογες με το γνωστικό και γλωσσικό επίπεδο των παιδιών και να χαρακτηρίζονται 

από σαφήνεια και απλότητα ώστε να είναι κατανοητές στα παιδιά. Επιπλέον, οι 

ερωτήσεις πρέπει να είναι μικρές, καθώς οι μεγάλες ερωτήσεις μπερδεύουν τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Πρέπει ακόμη οι ερωτήσεις να κατευθύνουν τα παιδιά στον 

στόχο της δραστηριότητας, ώστε να μην βγει ο διάλογος εκτός θέματος και να 

επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να απευθύνουν τις 

ερωτήσεις στο σύνολο της τάξης δίνοντας τον λόγο σε όλα τα παιδιά να απαντήσουν 

με την σειρά και όχι με την χρήση φράσεων, όπως «ποιος μπορεί να μου πει…;», 

«ποιος παιδί ξέρει τι…;» κ.ά. (Lewis, 1999, Conhen, Manion & Morrison, 2004 ό.α. 

στο Μπιρμπίλη, 2008), οι οποίες ενθαρρύνουν τα πιο ομιλητικά παιδιά και 

περιθωριοποιούν τα πιο ντροπαλά παιδιά ή αυτά που δεν γνωρίζουν τόσο καλά την 

ελληνική γλώσσα. Επίσης, όταν οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν ερωτήσεις θα πρέπει να 

λένε πρώτα το όνομα του παιδιού και μετά την ερώτηση, καθώς έτσι τα παιδιά 

μπορούν να συγκεντρωθούν καλύτερα, ώστε να δώσουν καλύτερες απαντήσεις. Ο 

χρόνος αναμονής μεταξύ της ερώτησης και της απάντησης θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, ώστε το παιδί να μπορεί να οργανώσει την σκέψη του 

και να δώσει μια ολοκληρωμένη απάντηση. Ο χρόνος αναμονής είναι ανάλογος του 

βαθμού δυσκολίας της ερώτησης, της εμπειρίας των παιδιών με το είδος των 
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ερωτήσεων, των γνώσεων που έχουν τα παιδιά για το θέμα, των στόχων του 

εκπαιδευτικού και του γλωσσικού επιπέδου των παιδιών, αλλά πρέπει να 

προσαρμόζεται και σύμφωνα με τον ρυθμό του κάθε παιδιού, τα χαρακτηριστικά και 

την προσωπικότητα του(π.χ. ντροπαλά παιδιά, παιδιά με ειδικές ανάγκες). Τέλος, θα 

πρέπει να υποβάλλονται συμπληρωματικές ερωτήσεις, αλλά με μέτρο διαφορετικά 

υπάρχει ο κίνδυνος διάσπασης της προσοχής των παιδιών (Μπιρμπίλη, 2008). 

Για την οργάνωση δραστηριοτήτων ο εκπαιδευτικός πρέπει να παίρνει 

αποφάσεις για το διδακτικό περιεχόμενο, το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, την 

διάρκεια της, την μέθοδο διδασκαλίας αλλά και τις ερωτήσεις που πρόκειται να 

υποβάλλει για να οδηγηθεί στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Όμως κατά την διάρκεια 

της δραστηριότητας ίσως χρειαστεί να θέσει κι άλλες ερωτήσεις που θα προκύψουν 

από τα λεγόμενα των παιδιών. Επίσης, πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι ανεκτικός ως 

προς τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει η συζήτηση, αυτό σημαίνει ότι οι ερωτήσεις 

που προετοίμασε πρέπει να θεωρούνται ως πιθανές ερωτήσεις και όχι αναγκαίες 

(Cadwell & Varel Fyfe, 1997, σ. 90 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008). Οι ερωτήσεις που 

προετοιμάζει ο εκπαιδευτικός στοχεύουν στην δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας 

στην τάξη, στην ανάδειξη των προϋπάρχων  γνώσεων των παιδιών, στην προσέλκυση 

του ενδιαφέροντός τους, στην εισαγωγή νέων γνώσεων κ.ά. Βασικό κριτήριο 

επιλογής των ερωτήσεων είναι η συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της 

δραστηριότητας (Μπιρμπίλη, 2008). 

Σημαντικοί λόγοι προετοιμασίας των ερωτήσεων από τον εκπαιδευτικό είναι 

οι εξής: 

1. Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ερωτήσεις όλων των ειδών και επιπέδων.  

2. Βοηθάει στην καλύτερη οργάνωση της πορείας της διδασκαλίας για την 

συγκρότηση της γνώσης, καθώς ο εκπαιδευτικός γνωρίζει τις ερωτήσεις που 

πρέπει να υποβάλλει σε κάθε φάση της δραστηριότητας και τις διατυπώνει με 

μια λογική χρονική και εννοιολογική σειρά (Πηγιάκη, 1999, Wragg, 2001 ό.α. 

στο Μπιρμπίλη, 2008).   

3. Με την προετοιμασία ο εκπαιδευτικός νιώθει μια σιγουριά για την ολόπλευρη 

κάλυψη του θέματος. 
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4. Προσαρμόζει καλύτερα τις ερωτήσεις του ανάλογα με τις ικανότητες των 

παιδιών. 

5. Τέλος, διατυπώνει σαφής ερωτήσεις, που είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, καθώς δεν ζητούν διευκρινήσεις σε περίπτωση που δεν 

έχουν κατανοήσει την ερώτηση, αλλά και δεν διακρίνεται εύκολα η δυσκολία 

κατανόησης των παιδιών (Flavell et al., 1981, Beal & Flavell, 2001, σ. 73 ό.α. 

στο Μπιρμπίλη, 2008). 

Η προετοιμασία των ερωτήσεων ολοκληρώνεται μέσα από 3 στάδια. Το 

πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την εύρεση των βασικών και των συμπληρωματικών 

ερωτήσεων. Σε αυτό το στάδιο ο εκπαιδευτικός καλείται να θέσει ερωτήσεις στον 

εαυτό του σχετικά με το τι θέλει να ξέρουν τα παιδιά μετά το πέρας της 

δραστηριότητας και τι ερωτήσεις πρέπει να θέσει στα παιδιά για την επίτευξη των 

στόχων του (Wragg & Brown, 2001, σ. 63, Dillon, 1990, σ. 14 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 

2008). Το δεύτερο στάδιο είναι να σκεφτεί τις αναμενόμενες απαντήσεις των παιδιών 

και τον τρόπο που μπορεί να τις αξιοποιήσει για την επίτευξη των στόχων του. Με 

αυτήν την διαδικασία θα διαπιστώσει τα είδη των ερωτήσεων που πρέπει να 

χρησιμοποιήσει, τις συμπληρωματικές ερωτήσεις που μπορεί να θέσει για την 

αξιοποίηση των απαντήσεων τους και τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί τις 

λανθασμένες ερωτήσεις των παιδιών. Το τελευταίο στάδιο προετοιμασίας των 

ερωτήσεων από τον εκπαιδευτικό είναι η αξιολόγηση της ποιότητας των ερωτήσεων 

του (Almy & Genishi, 1979, Jackson et al., 1995 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008). Αυτό το 

στάδιο πραγματοποιείται με την απάντηση των εκπαιδευτικών σε ερωτήσεις όπως 

«Υπάρχει συσχέτιση των ερωτήσεων με τους στόχους της δραστηριότητας; Είναι 

κατανοητός ο τρόπος διατύπωσης των ερωτήσεων; Οι ερωτήσεις είναι τοποθετημένες 

με λογική σειρά; Είναι οι ερωτήσεις κατάλληλες για το γνωστικό επίπεδο των 

παιδιών; Οι ερωτήσεις που προετοίμασα ενεργοποιούν ανώτερες νοητικές 

λειτουργίες; Έχω σκεφτεί αναμενόμενες απαντήσεις των παιδιών;» κ.ά.  

Σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, ο εκπαιδευτικός πρέπει 

κυρίως να ακούει παρά να μιλάει, καθώς έτσι θα μάθει τα ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες των παιδιών, αλλά και τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους και έτσι θα βοηθηθεί 
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στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Gomez, 1992, Edwards, 2001 ό.α. 

στο Μπιρμπίλη, 2008).    

Για να υπάρξει ποιοτική συζήτηση δεν αρκεί μόνο η υποβολή ανοιχτών και 

παραγωγικών ερωτήσεων, αλλά απαιτεί κι άλλες δεξιότητες από τον εκπαιδευτικό και 

από τα παιδιά. Συγκεκριμένα, πρέπει οι συμμετέχοντες στην συζήτηση να ξέρουν να 

ακούν, να αναμένουν την σειρά τους, να είναι ευέλικτοι, να τεκμηριώνουν τις 

απαντήσεις τους με χρήση λογικών επιχειρημάτων ώστε να πείθουν το ακροατήριο 

και να έχουν κατακτήσει βασικές επικοινωνιακές ικανότητες, όπως είναι η γλωσσική 

έκφραση, η ικανότητα ενσυναίσθησης κ.ά. (Τζουριάδου, 1995, Friedrich, 2000, 

Χατζησαββίδης, 2002 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008). 

 

3.3. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Τα τελευταία 15 χρόνια υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την διατύπωση διδακτικών 

ερωτήσεων. Αυτό οφείλεται πρώτον, στις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις για την 

μάθηση, που θεωρούν ότι η χρήση ερωτήσεων από τους εκπαιδευτικούς είναι ένας 

πολύ αποτελεσματικός τρόπος, καθώς δίνουν ενεργό ρόλο στα παιδιά στην 

προσπάθεια για μάθηση και βοηθούν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της 

δημιουργικότητας τους. Δεύτερον, οφείλεται στις νεότερες αντιλήψεις ότι γνωστικά 

αντικείμενα, όπως οι φυσικές επιστήμες, η ιστορία και η γεωγραφία, διδάσκονται 

αποτελεσματικότερα ως διαδικασία διερεύνησης του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος και όχι ως διαδικασία απομνημόνευσης του  διδακτικού περιεχομένου 

από τα παιδιά (Collette & Chiappetta, 1994, σ. 89, Ραβάνης, 2004 ό.α. στο 

Μπιρμπίλη, 2008).  

Σύμφωνα με την King (1992, σσ. 111-112 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 2008), μέσα 

από την χρήση κατάλληλων ερωτήσεων μπορεί κάποιος να προτρέψει ένα άτομο να 

δώσει διευκρινήσεις, να συσχετίσει 2 ή περισσότερες καινούριες έννοιες, να διακρίνει 

αναλογίες και να συσχετίσει τις προηγούμενες γνώσεις του με τις νέες. Με αυτόν τον 

τρόπο διευκολύνεται η κατανόηση και απομνημόνευση της νέας γνώσης. 
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Στην διδασκαλία φυσικών επιστημών, ο εκπαιδευτικός μπορεί να θέσει 

ερωτήσεις κλειστού τύπου ώστε να παροτρύνει τα παιδιά να κάνουν προβλέψεις, 

συγκρίσεις, ταξινομήσεις και ομαδοποιήσεις που είναι δεξιότητες που συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη εννοιών (Μπιρμπίλη, 2008). Όπως παρατηρείται όμως στην 

διδασκαλία φυσικών επιστημών φαίνεται πως γίνονται περισσότερες ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου, αλλά και ερωτήσεις δυσκολότερου επιπέδου σε σχέση με την 

διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων (Fisher,1998, σ. 132 ό.α. στο Μπιρμπίλη, 

2008). 

Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός υποβάλλει ερωτήσεις που 

έχουν διαφορετικό στόχο, ανάλογα με το διδακτικό μοντέλο διδασκαλίας που 

χρησιμοποιεί. Τα μοντέλα διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται είναι το μοντέλο 

Μεταφοράς (Παραδοσιακό), το Ανακαλυπτικό μοντέλο, το Εποικοδομητικό και το 

μοντέλο της Διερεύνησης. Συγκεκριμένα, στο μοντέλο Μεταφοράς ο εκπαιδευτικός 

είναι πηγή γνώσης και μεταδίδει τις γνώσεις του στα παιδιά, τα οποία έχουν παθητικό 

ρόλο και αντιμετωπίζονται σαν Tabula Rasa (άγραφος πίνακας), δηλαδή θεωρείται 

ότι τα παιδιά δεν έχουν αρχικές γνώσεις.  Η ολοκλήρωση της διδασκαλίας διέρχεται 

από διάφορες φάσεις. Η πρώτη φάση είναι της εξοικείωσης και του προβληματισμού, 

στην οποία ο εκπαιδευτικός μέσα από ερωτήσεις («Τι σχήμα έχει η Γη; Κινείται; Πως 

γίνεται κάποια μέρη να έχουν μέρα και κάποια νύχτα;») προσπαθεί να κεντρίσει το 

ενδιαφέρον των παιδιών επιτυγχάνοντας την συμμετοχή τους. Η δεύτερη φάση είναι 

της εισαγωγής της νέας γνώσης, όπου ο εκπαιδευτικός μεταδίδει το επιστημονικό 

περιεχόμενο με χρήση ορισμών και παραδειγμάτων, ώστε να γίνει κατανοητό από τα 

παιδιά. Η τρίτη φάση είναι της εφαρμογής της γνώσης, στην οποία ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις («Τι έχουμε τώρα στην Ελλάδα μέρα ή νύχτα;» - ο 

φακός είναι αναπαράσταση του ήλιου και φωτίζει την πλευρά της υδρογείου 

(αναπαράσταση Γης) που βρίσκεται η Ελλάδα) με τις οποίες να αναδεικνύεται η 

εφαρμογή της νέας γνώσης στην καθημερινή ζωή.  Η τελευταία φάση είναι της 

αξιολόγησης της νέας γνώσης, όπου με την χρήση ερωτήσεων, προβλημάτων ή 

ανάκλησης γνώσεων («Μπορείτε να δείξετε ένα μέρος στην υδρόγειο σφαίρα που να 

έχει νύχτα και ένα που να έχει μέρα; Γιατί το λες αυτό;») ο εκπαιδευτικός προσπαθεί 

να ελέγξει αν και κατά πόσο κατανοήθηκε η νέα γνώση από τα παιδιά.  
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 Στο Ανακαλυπτικό μοντέλο, ο εκπαιδευτικός διευκολύνει τα παιδιά όπου 

χρειάζεται και τα εμψυχώνει, ώστε να συνεχίσουν την προσπάθεια ανακάλυψης της 

γνώσης. Σε αυτό το διδακτικό μοντέλο, τα παιδιά θεωρείται ότι έχουν αρχικές 

γνώσεις, οι οποίες όμως μεταβάλλονται εύκολα μέσα από την διδασκαλία. Η 

διδασκαλία ολοκληρώνεται με το πέρας κάποιων φάσεων. Η πρώτη φάση είναι της 

εξοικείωσης και του προβληματισμού, στην οποία ο εκπαιδευτικός θέτει στα παιδιά 

κάποιες ερωτήσεις («Μπορείτε να ταξινομήσετε τα υλικά που βλέπεται, έτσι ώστε να 

μοιάζουν μεταξύ τους;» – διδασκαλία τριών φυσικών καταστάσεων της ύλης) μέσα 

από τις οποίες προσπαθεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών επιτυγχάνοντας 

την συμμετοχή τους. Η δεύτερη φάση είναι της δημιουργίας και ελέγχου των 

υποθέσεων, όπου η υπόθεση επιβεβαιώνεται ή απορρίπτεται μετά από πειραματισμό 

ή νέα παρατήρηση και ο εκπαιδευτικός μέσα από ερωτήσεις προσπαθεί να εκμαιεύσει 

τις ιδέες των παιδιών («Ποια από αυτά τα υλικά είναι υγρά, ποια στερεά και ποια 

αέρια;». Για τον έλεγχο των υποθέσεων μπορούμε να βάλουμε σε μια λεκάνη με νερό 

τα υλικά και να διαπιστωθεί η φυσική κατάσταση της ύλης του αντικειμένου π.χ. 

πορτοκαλάδα, γόμα, μπαλόνι. Η πορτοκαλάδα θα αναμειχθεί με το νερό, ενώ η γόμα 

δεν θα πάθει τίποτα απλά θα βυθιστεί και το μπαλόνι αν το ξεφουσκώσει μέσα στο 

νερό θα κάνει μπουρμπουλήθρες καθώς θα φύγει ο αέρας από το μπαλόνι). Η τρίτη 

φάση είναι της εφαρμογής της νέας γνώσης, στην οποία ο εκπαιδευτικός θέτει 

ερωτήσεις στα παιδιά ζητώντας την αιτιολόγηση των ιδεών που εξέφρασαν («Γιατί 

την πορτοκαλάδα την έβαλες υγρό;»), επιδιώκοντας έτσι την διατύπωση ενός 

συμπεράσματος. Τελευταία είναι η φάση της αξιολόγησης στην οποία ο 

εκπαιδευτικός θέτει ερωτήσεις με τις οποίες μπορεί να ελέγξει αν κατανοήθηκε το 

διδακτικό περιεχόμενο («Ομαδοποιήστε τα υλικά που σας έδωσα (άλλο σετ υλικών)», 

«Γιατί το ξύλο είπατε ότι είναι στερεό και ο καπνός αέριο;»).  

 Ένα ακόμη διδακτικό μοντέλο είναι το Εποικοδομητικό, στο οποίο ο 

εκπαιδευτικός βοηθά τα παιδιά όπου χρειάζεται, τα ενθαρρύνει και είναι γνώστης των 

αρχικών ιδεών που έχουν τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν ενεργό συμμετοχή στην 

διαδικασία μάθησης και κατάκτησης της νέας γνώσης και οι αρχικές τους ιδέες 

επηρεάζουν τη διδασκαλία. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας προϋποθέτει την 

υλοποίηση κάποιων φάσεων. Η πρώτη φάση λοιπόν, είναι της ανάδειξης των αρχικών 

ιδεών, όπου ο εκπαιδευτικός θέτει ερωτήσεις («Τι πιστεύεται ότι θα συμβεί αν 
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βάλουμε το κομμάτι ξύλου μέσα στο νερό; Θα πλέει ή θα βουλιάξει;») στις οποίες 

καλούνται να δώσουν τα παιδιά απαντήσεις κάνοντας προβλέψεις, στοχεύοντας έτσι 

στην ανάδειξη των προϋπάρχων γνώσεών τους που είναι πολύ σημαντική για την 

κατάκτηση της νέας γνώσης. Η δεύτερη φάση είναι της δοκιμασίας των ιδεών των 

παιδιών, όπου ο εκπαιδευτικός προτρέπει τα παιδιά να δοκιμάσουν να εφαρμόσουν 

τις προβλέψεις τους για να δουν τι θα συμβεί. Η τρίτη φάση είναι της εισαγωγής και 

εφαρμογής της νέας γνώσης όπου τα παιδιά μέσα από ερωτήσεις του εκπαιδευτικού 

(«Άρα τι παρατηρήσατε;») καλούνται να παρατηρήσουν τι συνέβη τελικά και να 

καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα. Έπειτα, γίνεται αλλαγή των υλικών, ώστε να 

διαπιστωθεί αν όντως τα παιδιά κατανόησαν το διδακτικό περιεχόμενο. Τέλος, 

ακολουθεί η φάση της μεταγνώσης, όπου τα παιδιά έρχονται σε γνωστική σύγκρουση, 

καθώς με τις ερωτήσεις που θέτει ο εκπαιδευτικός διαπιστώνουν τι έλεγαν στην αρχή 

και τι τώρα, μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Το τελευταίο διδακτικό μοντέλο είναι της Διερεύνησης, κατά το οποίο το 

παιδί εργάζεται ως μικρός επιστήμονας έχοντας όμως περιορισμούς. Τα παιδιά 

προτείνουν λύσεις για ένα πρόβλημα και αξιολογούνται όλες οι προτάσεις, καθώς δεν 

υπάρχει μια και μόνο σωστή απάντηση. Μέσα από την διαδικασία της διερεύνησης τα 

παιδιά μαθαίνουν επιστημονικές έννοιες και διαδικασίες, αλλά αποκτούν και 

διερευνητικές δεξιότητες όπως η παρατήρηση, η ταξινόμηση, η μέτρηση, η 

επικοινωνία, η υποβολή ερωτημάτων, η διατύπωση λειτουργικού ορισμού, η 

ερμηνεία παρατήρησης, η πρόβλεψη, η διατύπωση υπόθεσης, η μοντελοποίηση κ.ά. 

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ότι συζήτηση είναι, είτε μια διάλεξη 

σχετικά με ένα θέμα που διάλεξε ο ίδιος, είτε η προσπάθεια του να οδηγήσει τα 

παιδιά σε μια και μόνο σωστή απάντηση με την χρήση ερωταποκρίσεων ή με μια 

κουβέντα που συνεχώς αλλάζει θέμα χωρίς να καταλήγει πουθενά, ενισχύει την 

χρήση του δασκαλοκεντρικού παραδοσιακού μοντέλου. Αντίθετα, σύμφωνα με τους 

Alvermann, Dillon & O’Brien (1987) και Dillon (1990), μια πραγματική συζήτηση 

προϋποθέτει: 

1. την διερεύνηση των απαντήσεων που είναι άγνωστες και από τα παιδιά, αλλά 

και από τον εκπαιδευτικό,  



 

54 

 

2. την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ παιδιών και μεταξύ παιδιών και 

εκπαιδευτικού,  

3. την χρήση λέξεων «συμφωνώ/δεν συμφωνώ» από όλα τα μέλη που 

συμμετέχουν στην συζήτηση και όχι την χρήση λέξεων «σωστό/λάθος» από 

τον εκπαιδευτικό, 

4. την αποδοχή πολλών διαφορετικών απαντήσεων και όχι μιας σωστής 

απάντησης. Υπάρχει μια σωστή απάντηση μόνο όταν έχουν καταλήξει σε 

αυτήν όλα τα μέλη της ομάδας, 

5. και τέλος γίνεται τεκμηρίωση και συσχέτιση όλων των απόψεων που 

αναφέρθηκαν στην συζήτηση (Μπιρμπίλη, 2008). 

Σύμφωνα με τους Birbili & Tsitouridou (2006), όταν το θέμα που συζητείται 

είναι τελείως άγνωστο για τα παιδιά και ο εκπαιδευτικός θέτει ερωτήσεις σε αυτά 

προσπαθώντας να εκμαιεύσει τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών, όχι μόνο 

δυσκολεύουν τα παιδιά αλλά τα αποθαρρύνουν από την συμμετοχή τους στη 

συζήτηση (Μπιρμπίλη, 2008).  
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4. ΕΡΕΥΝΕΣ 

4.1. ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Η μελέτη των Kawalkar & Vijapurkar (χ.χ.) επικεντρώνεται στην ανάλυση των 

διαφόρων ερωτήσεων, στον ρόλο τους στην επιστημονική έρευνα που 

διεκπεραιώνεται μέσα στην τάξη, στον έλεγχο των αυτό-αναφορών των δασκάλων 

και των πλάνων μαθημάτων καθώς και των επιδιώξεων των δασκάλων μέσα από την 

χρήση ερωτήσεων.  

 Με την υποβολή ερωτήσεων οι δάσκαλοι επιτυγχάνουν να κεντρίσουν και να 

ενισχύσουν την σκέψη του μαθητή και ταυτόχρονα να πάρουν ανατροφοδότηση. 

Στην διδασκαλία των φυσικών επιστημών σημαντική επιρροή της σκέψης των 

παιδιών ασκούν η επιλογή των ερωτήσεων που υποβάλλει ο εκπαιδευτικός καθώς και 

ο τρόπος υποβολής τους.   

 Οι ερωτήσεις των δασκάλων κατατάσσονται σε ποικίλα είδη. Στην 

εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιούνται ερωτήσεις χαμηλότερου και υψηλότερου 

γνωστικού επιπέδου και ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Οι ερωτήσεις 

κλειστού τύπου είναι λιγότερο απαιτητικές γνωστικά σε σχέση με τις ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου, καθώς έχουν μονολεκτικές απαντήσεις, ενώ οι ανοιχτού τύπου 

χαρακτηρίζονται από ένα μεγάλο εύρος απαντήσεων. Παρατηρείται ότι οι 

εκπαιδευτικοί υποβάλλουν συχνότερα ερωτήσεις χαμηλού γνωστικού επιπέδου.  

 Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες που έχουν γίνει σε παραδοσιακές τάξεις, 

στόχος των ερωτήσεων του δασκάλου είναι ο έλεγχος των προϋπάρχων γνώσεων των 

παιδιών και η διδασκαλία έχει την ακόλουθη μορφή:  

ο δάσκαλος υποβάλλει μια ερώτηση   απαντά ένας μαθητής   αξιολογεί ο 

εκπαιδευτικός. 

Όμως σε αίθουσες διδασκαλίας των Επιστημών, ο εκπαιδευτικός θέτει ερωτήσεις 

στοχεύοντας στην δημιουργία πραγματικού διαλόγου, μέσα από τον οποίο να γίνουν 

κατανοητές οι επιστημονικές έννοιες.  
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Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα αυτή αντιπαρατίθενται η ποιοτική ανάλυση 

των ερωτήσεων που θέτουν οι εκπαιδευτικοί και τα μοτίβα των ερωτήσεων της τάξης 

που μελετήθηκε με τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν σε μια παραδοσιακή διδασκαλία. 

Δηλαδή εξετάζεται ο διαφορετικός ρόλος των ερωτήσεων. 

 Όπως αναφέρεται στην μεθοδολογία της έρευνας αυτής, οι μαθητές 

παρακολούθησαν εθελοντικά μαθήματα φυσικών επιστημών μετά το σχολείο. Οι 

μαθητές φοιτούσαν σε ένα αστικό σχολείο και προέρχονταν από διάφορα κοινωνικο-

οικονομικά στρώματα. Οι μαθητές χωρίστηκαν τυχαία σε 2 ομάδες των 20-25 

ατόμων. Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε από δυο καθηγητές της ερευνητικής 

ομάδας που δίδαξαν ατομικά ένα μέρος των μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί είχαν ένα 

μεταπτυχιακό στις φυσικές επιστήμες, αλλά δεν είχαν εκπαιδευτεί ως δάσκαλοι.  

Άλλοι δυο καθηγητές από κοντινά σχολεία που δίδασκαν τις φυσικές επιστήμες με 

πολύ αποτελεσματικό τρόπο, ανέλαβαν την διδασκαλία του υπόλοιπου περιεχομένου. 

Οι δυο αυτοί καθηγητές που είχαν ένα μεταπτυχιακό και είχαν και την διδακτική 

εμπειρία υποστήριξαν ότι θα μπορούσαν να ξεφύγουν από την παραδοσιακή 

διδασκαλία, καθώς το διδακτικό περιεχόμενο δεν περιορίζεται από το 

χρονοδιάγραμμα του σχολείου, ούτε από τα εγχειρίδια. 

  Πηγές δεδομένων της έρευνας αποτέλεσαν τις συζητήσεις με τους καθηγητές 

πριν και μετά την διδασκαλία, τα πλάνα των μαθημάτων και τις περιλήψεις 

παρατηρήσεων. Επιπλέον, συλλέχθηκαν οι γραπτές αυτό-εκθέσεις των δασκάλων που 

αναφέρονταν στα κίνητρα και τους σκοπούς των ερωτήσεων. Τα δεδομένα 

προέρχονται από 12 τάξεις οι οποίες επιλέχθηκαν τυχαία και με αναλογία 3 τάξεων 

κάθε ώρα ανά δάσκαλο. Δεδομένα αποτέλεσαν επίσης και οι παρατηρήσεις των 

τάξεων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Τα θέματα διδασκαλίας είναι η 

αναπαραγωγή των φυτών και το ανθρώπινο κυκλοφορικό σύστημα.  

Για την ανάλυση των δεδομένων εξετάστηκαν, κωδικοποιήθηκαν όλες οι 

ερωτήσεις και έγινε έλεγχος της επίδρασης που άσκησε η καθεμιά στη διδασκαλία. 

Ακόμη, επισημάνθηκαν όλοι οι σκοποί των ερωτήσεων και στην ολοκλήρωση της 

ανάλυσης των δεδομένων βοήθησαν οι συζητήσεις με τους δασκάλους σχετικά με τις 

ερωτήσεις και τις επιδιώξεις τους μέσα από την χρήση τους.  
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Με την ανάλυση των ερωτήσεων που υπέβαλλαν οι εκπαιδευτικοί 

ταξινομήθηκαν οι ερωτήσεις σε πέντε μεγάλες κατηγορίες. Στην κατηγορία 

«Εξερευνώντας προϋποθέσεις/περιγραφή του πλαισίου διδασκαλίας» ταξινομήθηκαν 

ερωτήσεις που έδιναν την δυνατότητα ανατροφοδότησης στον δάσκαλο ώστε να 

επιτευχθεί η εξοικείωση το θέμα της διδασκαλίας. Αντίθετα, η κατηγορία στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται κυρίως ερωτήσεις κλειστού τύπου, υπάρχουν και ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου που συμβάλλουν στην έκφραση των βιωμάτων των μαθητών. Στην 

κατηγορία «Παραγωγής ιδεών και εξηγήσεων» κατατάχθηκαν ερωτήσεις που 

προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των παιδιών και ενθάρρυναν την προσπάθεια των 

παιδιών να σκεφτούν. Οι ερωτήσεις αυτές τίθενται πριν ή μετά την υλοποίηση της 

δραστηριότητας καλώντας τους μαθητές να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους, αλλά 

και να δώσουν εξηγήσεις. Επιπλέον, συμβάλλουν στην προσπάθεια του 

εκπαιδευτικού να βρεθούν ιδέες για συζήτηση εκμαιεύοντας τις γνώσεις και τις 

στάσεις των παιδιών για το θέμα. Οι ερωτήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία 

«Περαιτέρω ανίχνευση» στοχεύουν στην ανάκληση των αρχικών ιδεών των παιδιών. 

Τα παιδιά συχνά μετά από τέτοιου είδους ερωτήσεις θέτουν τα ίδια ερωτήσεις, στις 

οποίες παρατηρείται ότι ο δάσκαλος απαντά με ερώτηση. Μέσα από τις 

διευκρινήσεις, την αιτιολόγηση και την επεξεργασία που καλείται να πράξει ο 

μαθητής επιδιώκεται η καθοδήγηση του στην εύρεση της απάντησης, καλώντας τον 

μαθητή να σκεφτεί κάποιο τρόπο που θα τον οδηγήσει στην απάντηση. Τέλος, με τις 

ερωτήσεις «Περαιτέρω επεξεργασίας αντιλήψεων και εξηγήσεων» οι δάσκαλοι 

εφηύραν εμπόδια, ώστε να προσπαθήσουν οι μαθητές να επεκτείνουν και να 

τελειοποιήσουν τις σκέψεις τους. 

Κατά την διάρκεια συζητήσεων τα παιδιά εκφράζουν τις δικές τους απόψεις 

και εξηγήσεις, που μπορεί να διαφέρουν από τις επιστημονικές. Στις παραδοσιακές 

αίθουσες διδασκαλίας οι δάσκαλοι προχωρούν την διαδικασία της μάθησης μόλις 

δοθεί η σωστή απάντηση έστω και από έναν μαθητή, σε αντίθεση με τις τάξεις όπου ο 

εκπαιδευτικός στοχεύει στην επιστημονική έρευνα ενός θέματος και επιθυμεί την 

συμμετοχή όλων των παιδιών στις συζητήσεις. Συχνά οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν 

ερωτήσεις για την διαχείριση της τάξης, δηλαδή τα παιδιά ρωτώνται αν χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο να σκεφτούν ή να συζητήσουν μεταξύ τους πριν απαντήσουν. 



 

58 

 

 Στις αυτό-αναφορές των εκπαιδευτικών όλοι υποστήριξαν ότι σκοποί των 

ερωτήσεων είναι να εκμαιεύσουν τις αρχικές γνώσεις των παιδιών για το διδακτικό 

περιεχόμενο. Στις παραδοσιακές αίθουσες οι δάσκαλοι επισημαίνουν ότι με τις 

ερωτήσεις τους στοχεύουν στην δοκιμασία των γνώσεων που έχουν οι μαθητές και 

στον έλεγχο κατανόησης του διδακτικού περιεχομένου (Chin, 2007 ό.α. στο 

Kawalkar & Vijapurkar, χ.χ.). Επιπλέον, οι δάσκαλοι της έρευνας επισημαίνουν ότι η 

επέκταση της διδασκαλίας του διδακτικού περιεχομένου εξαρτάται από τις 

απαντήσεις των μαθητών.  

 Σε περίπτωση που τα παιδιά αναζητούσαν εξηγήσεις οι εκπαιδευτικοί δίνουν 

κάποιο στοιχείο ή τα καθοδηγούν με προϋποθέσεις και έπειτα επαναλαμβάνουν την 

ερώτηση, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να δώσουν απαντήσεις. Όλες οι απαντήσεις 

των παιδιών γίνονται σεβαστές και παίζουν σπουδαίο ρόλο για την εξέλιξη της 

διδασκαλίας.  

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στις παραδοσιακές τάξεις της 

επιστήμης ως προς την πρακτική των ερωτήσεων ή ως προς την σειρά υποβολής τους 

εντός της τάξης σε σχέση με την προετοιμασία τους πριν την διδασκαλία. Συχνά οι 

εκπαιδευτικοί κατά την διάρκεια της διδασκαλίας υπέβαλλαν στα παιδιά ερωτήσεις 

(«Κατανοητό;») για να διαπιστωθεί αν έγινε κατανοητό το διδακτικό περιεχόμενο, 

όμως δεν διέθεταν αρκετό χρόνο αναμονής μεταξύ ερώτησης και απάντησης (Αμώς, 

2002 ό.α. στο Kawalkar & Vijapurkar, χ.χ.). Τέλος, η  μελέτη αυτή δίνει έμφαση στην 

επιδίωξη των εκπαιδευτικών να κατανοήσουν τα παιδιά την διαδικασία της έρευνας, 

αυτό είναι ορατό στην απάντηση που δόθηκε από έναν μαθητή στο τέλος της 

διδασκαλίας χωρίς την χρήση της φράσης που παρατηρείται συχνά στις 

παραδοσιακές τάξεις, όπως «Το πείραμα έγινε για να δείξει ότι…», αλλά ανέφερε ότι 

«Το πείραμα έγινε για να ελέγξετε αν…».  
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4.2. ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

H μελέτη περίπτωσης του Roth (1996) αναφέρεται στις στρατηγικές διατύπωσης 

ερωτήσεων ενός πολύ έμπειρου δασκάλου κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος 

σπουδών ανοιχτής διερεύνησης σε τάξη. Οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα 

δεδομένα είναι από τις αλληλεπιδράσεις δασκάλου-σπουδαστών σε 13 βδομάδες, 

συγκεκριμένα από τις βιντεοσκοπήσεις ολόκληρης της τάξης ή μιας μικρής ομάδας, 

από τις συνεδριάσεις που ακολουθούσαν μετά το πέρας των μαθημάτων, από τις 

συνεντεύξεις των δασκάλων και από την προσπάθεια ανάκλησης των γεγονότων της 

τάξης και από τους δυο δασκάλους. Επιπλέον, έγινε ανάλυση των μαγνητοταινιών η 

οποία ανέδειξε την πολυπλοκότητα της διατύπωσης ερωτήσεων που χαρακτηρίζεται  

από τις αλληλεπιδράσεις του πλαισίου, του περιεχομένου, αλλά και από τις 

απαντήσεις και τις αντιδράσεις των παιδειών στα ερωτήματα.  

 Οι ερωτήσεις που υποβάλλουν οι δάσκαλοι παγκοσμίως δεν θεωρούνται 

καλές, έτσι θεωρείται απαραίτητη η αξιολόγηση τους για να ελεγχθεί η 

αποτελεσματικότητα τους σε κάθε περίσταση. Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στην εύρεση 

του βαθμού δυσκολίας των ερωτήσεων που υποβάλλει ο δάσκαλος σε έναν μαθητή 

και τα συμπεράσματα της συμβάλλουν στην κατανόηση των επερωτήσεων των 

δασκάλων (Roth, 1996).  

 Στην βιβλιογραφική επισκόπηση της έρευνας αναφέρεται ότι σύμφωνα με την 

έρευνα των Graesser & Person (1994) ο αριθμός των ερωτήσεων κυμαίνεται από 30 

μέχρι 120 ερωτήσεις ανά ώρα και εξαρτάται από την δραστηριότητα που θα 

υλοποιήσει ο δάσκαλος και από τις γνώσεις του. Σύμφωνα με την έρευνα του Carlsen 

(1991) το μεγαλύτερο ποσοστό επερωτήσεων παρατηρείται στις διαλέξεις και είναι 

82 ερωτήσεις ανά ώρα, ενώ το μικρότερο ποσοστό παρατηρείται στις συνηθισμένες 

καθιστικές δραστηριότητες και είναι 3 ερωτήσεις ανά ώρα (Roth, 1996).  

 Οι ερωτήσεις αποτελούν σπουδαίο κομμάτι της μάθησης. Έτσι οι ερωτήσεις 

που υποβάλλουν οι δάσκαλοι είναι ποιοτικοί δείκτες της διδασκαλίας (Carlsen, 1993  

Smith, Blakeslee, & Άντερσον, 1993 ό.α. στο Roth, 1996). Με τις ερωτήσεις τους οι 

εκπαιδευτικοί επιζητούν από τους μαθητές εξηγήσεις, την επεξεργασία των 
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απαντήσεων τους καθώς και προβλέψεις για τα φυσικά φαινόμενα. Καλές ερωτήσεις 

θωρούνται αυτές που προκαλούν τη σκέψη των παιδιών, στηρίζονται στις εμπειρίες 

τους και στην δημιουργικότητά τους (Κing, 1994 ό.α. στο Roth, 1996). 

 Ο Carlsen (1991) πρότεινε 3 κύρια χαρακτηρίστηκα γνωρίσματα για την 

οργάνωση των ερωτήσεων των δασκάλων και είναι το πλαίσιο των ερωτήσεων, το 

περιεχόμενο τους καθώς και οι απαντήσεις και αντιδράσεις των παιδιών στις 

ερωτήσεις. Όσον αφορά το πλαίσιο των ερωτήσεων διακρίνεται σε 2 διαστάσεις, 

στην κατανόηση της διατύπωσης ερωτήσεων των δασκάλων και στην παρότρυνση 

του δασκάλου για αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών. Όσο για το περιεχόμενο των 

ερωτήσεων έχουν εκπονηθεί λίγες μελέτες με μη ικανοποιητικά αποτελέσματα 

(Redfield & Rousseau, 1981 Samson, Strykowski, Weinstein, & Walberg, 1987  

Winne, 1979 ό.α. στο Roth, 1996). Τέλος, η έρευνα του Carlsen (1991) για τις 

αντιδράσεις και τις απαντήσεις των παιδιών εστιάζει στον χρόνο αναμονής μεταξύ 

της ερώτησης και των απαντήσεων (Roth, 1996). Οι δάσκαλοι για να αποφύγουν τις 

ερωτήσεις των σπουδαστών μιλούν συνεχώς, υποβάλλουν ερωτήσεις χαμηλού 

νοητικού επιπέδου και αγνοούν τις προσπάθειες των μαθητών να αλλάξουν το θέμα 

που συζητείται (Carlsen, 1988 ό.α. στο Roth, 1996).  

 Οι ερωτήσεις κυριαρχούν και στην καθημερινή ζωή εκτός σχολείου και είναι 

πληροφοριακού τύπου σκοπεύοντας στην συλλογή πληροφοριών. Για την ταξινόμηση 

των ερωτήσεων σε ερωτήσεις πληροφοριακού τύπου θα πρέπει το πρόσωπο που θέτει 

την ερώτηση να μην γνωρίζει τις πληροφορίες που επιζητά, να αναγνωρίζει την 

ικανότητα να παρέχουν πληροφορίες αυτών που καλούνται να απαντήσουν, να 

ενδιαφέρεται πραγματικά για την συλλογή πληροφοριών και να θεωρεί ότι οι 

ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν από το κοινό (Morrison, 1981  van der Meij, 1987 

ό.α. στο Roth, 1996).  Οι ερωτήσεις που έχουν ακριβή απάντηση δεν επιζητούν τις 

πληροφορίες, αλλά απαντώνται για την αξιολόγηση των γνώσεων που έχει ήδη το 

πρόσωπο που υποβάλλει την ερώτηση (Lemke, 1990 Lynch, Livingston, & Garfinkel, 

το 1983  Poole, 1994a, 1994b ό.α. στο Roth, 1996). 

Ο Harlen υποστηρίζει ότι πρέπει να υποβάλλονται ερωτήσεις που 

ενεργοποιούν την ικανότητα αντανάκλασης και ανάλυσης που ενισχύουν την άποψη 

της επιστήμης ως ισχυρή αναζήτηση των απαντήσεων («Μπορείτε εσείς να βρείτε 



 

61 

 

έναν τρόπο…;»). Πολλές έρευνες εστιάζουν στις γνώσεις των σπουδαστών και στον 

ρόλο των εκπαιδευτικών (Harel, 1991  Kafai, 1994,  Roseberry, Warren, & Conant, 

1992, Roth, 1994, 1996b,  Roth & Bowen, 1995, Scardamalia & Bereiter, 1992 ό.α. 

στο Roth, 1996). Η έννοια της μαθητείας και το συστατικό της χρησιμοποιούνται για 

την περιγραφή των σχέσεων μεταξύ δασκάλων και σπουδαστών, όμως δεν 

αποσαφηνίζεται ο ρόλος που πρέπει να έχουν οι ερωτήσεις των δασκάλων προς τους 

σπουδαστές. Πλήθος ερωτήσεων που υποβάλλουν οι δάσκαλοι στοχεύουν στην 

ανάδειξη της κοινωνικής κατάστασης των σπουδαστών και της διαφορετικότητας 

τους (Lemke, 1990,  Poole, 1994b ό.α. στο Roth, 1996).  

Η παρούσα μελέτη έρχεται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την 

λειτουργία της διατύπωσης ερωτήσεων των δασκάλων, τον ρόλο της διατύπωσης 

ερωτήσεων σε περίπτωση που η ανακάλυψη της νέας γνώσης στηρίζεται στις αρχικές 

γνώσεις και στις εμπειρίες των σπουδαστών και τον ρόλο της διατύπωσης ερωτήσεων 

σε περίπτωση που η ισχύουσα γνώση συμβάλλει στην δημιουργία συζήτησης στην 

τάξη. Επιπλέον, αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης έρευνας που διήρκεσε 3 χρόνια. Η 

μελέτη πραγματοποιήθηκε σε μια γαλλική τάξη και οι μαθητές μιλούσαν την γαλλική 

γλώσσα. Στο σχολείο οι Φυσικές Επιστήμες διδασκόταν στα Αγγλικά, ώστε να 

μπορεί να συμμετάσχει μια από τις δυο εκπαιδευτικούς.  

Το πρόγραμμα σπουδών που χρησιμοποιήθηκε στην εφαρμοσμένη μηχανική 

για τα παιδιά είναι «οι δομές» (EfCS). Τα παιδιά του δημοτικού σχολείου θα 

μπορούσαν να μάθουν και να έχουν θετικές πρώτες εμπειρίες με τη μηχανική. Όλες οι 

δραστηριότητες λαμβάνονται ως πρόβλημα εφαρμοσμένης μηχανικής προς επίλυσης 

μέσα από συνεργασία. Το πρόγραμμα EfCS διδασκόταν για 90΄, δυο φορές την 

βδομάδα για 3 μήνες. Αυτούς τους τρεις μήνες βιντεοσκοπούνταν οι αλληλεπιδράσεις 

των δασκάλων με τα παιδιά και των παιδιών μεταξύ τους. Δυο γυναίκες μηχανικοί η 

μια με γεωτεχνική και η άλλη με βιοϊατρική ειδίκευση επισκέφθηκαν τις τάξεις και 

μίλησαν στα παιδιά για την εργασία τους και αλληλεπίδρασαν με αυτά για ζητήματα 

σχετικά με το θέμα που μελετάτε. Η Gitte είχε προσκαλέσει τις δυο γυναίκες 

επιδιώκοντας να αποκτήσουν τα παιδιά μια θετική εικόνα για την εφαρμοσμένη 

μηχανική. Στο πλαίσιο του προγράμματος EfCS επισκέφτηκαν ένα επιστημονικό 

μουσείο όπου είδαν την έκθεση για τις γέφυρες και παρακολούθησαν και ταινίες στο 

κτήριο των γεφυρών. Οι δυο δασκάλες πήγαιναν από ομάδα σε ομάδα για να 

συζητήσουν με τα παιδιά και να επιλύσουν τους προβληματισμούς τους, τα τεχνικά 
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προβλήματα που συναντούν κατά την εργασία τους και να τα συμβουλεύσουν για την 

καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους. Κατά την διάρκεια του μαθήματος, η 

εκπαιδευτικός ανέφερε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των τεχνικών που 

χρησιμοποιούσαν τα παιδιά προσπαθώντας να ενισχύσουν ή να ενώσουν τα υλικά. Οι 

τεχνικές των παιδιών είναι πανομοιότυπες με αυτές των επαγγελματιών. Οι μαθητές 

παρουσίαζαν την μέχρι τώρα εργασία τους, τα προβλήματα που επιλύθηκαν και τον 

τρόπο λύσης τους.  Υπήρχαν 2 με 4 παρατηρητές των οποίων οι παρατηρήσεις 

αποτέλεσαν μέρος των δεδομένων σε γραπτή μορφή. Δεδομένα επίσης πάρθηκαν από 

τις προσωπικές σημειώσεις της Gitte και τα αντίγραφα των βιντεοσκοπημένων 

συνεδριάσεων. Η Gitte και Tammy συζήτησαν αρκετά για την επιρροή των συνεχών 

ερωτήσεων στην προσπάθεια των παιδιών να κατανοήσουν ένα πρόβλημα ή να το 

επιλύσουν ή ακόμη και τα δύο. Η Gitte δίδασκε για 4 χρόνια σε τάξεις δημοτικών 

σχολείων και η Tammy  είχε 12 έτη εμπειρίας, τα 6 από αυτά ήταν μερικής 

απασχόλησης. Αυτές οι συζητήσεις παρείχαν αρκετές πληροφορίες στην έρευνα αυτή 

(Roth, 1996).   

Ο ερευνητής επιθυμώντας να κατανοήσει τις ερωτήσεις της Gitte ανέλυσε και 

κατηγοριοποίησε τα δεδομένα σε τρεις κατηγορίες: το πλαίσιο των ερωτήσεων, το 

περιεχόμενο των ερωτήσεων και των απαντήσεων και αντιδράσεων στις ερωτήσεις 

(Carlsen, 1991 ό.α. στο Roth, 1996). Στόχος της Gitte ήταν να κεντρίσει την προσοχή 

των παιδιών στις πρακτικές εφαρμοσμένης μηχανικής. Δεν υποβλήθηκαν σε όλους 

τους σπουδαστές οι ίδιες ερωτήσεις με την ίδια συχνότητα, δηλαδή ασκούνται 

αμφίρροπες επιρροές μεταξύ πλαισίου και περιεχομένου ερωτήσεων. Σύμφωνα με 

την Gitte, οι ερωτήσεις συμβάλλουν στις εξής λειτουργίες: προσελκύουν το 

ενδιαφέρον των παιδιών,  βοηθούν στην ανάπτυξη της γλώσσας των παιδιών για το 

θέμα προς συζήτηση, εξυπηρετούν στην βελτίωση των χειροποίητων αντικειμένων, 

βοηθούν στην κατανόηση των εμπειριών τους και της εκμάθησης, καθώς και στην 

επίτευξη των στόχων και ενθαρρύνουν τα παιδιά να αποδεχθούν την αποτυχία και να 

συνεχίσουν την προσπάθεια. Κατά την υλοποίηση της δραστηριότητας τα παιδιά 

αλληλεπιδρούσαν για να οδηγηθούν στις κατάλληλες λύσεις μέσα από την ανταλλαγή 

των υλικών σκαλωσιάς, για να κατανοήσουν καλύτερα τις γνώσεις και να οδηγηθούν 

στην εκμάθηση. Η Gitte παρά την προσπάθεια της να αλλάξει τις υπάρχουσες 

αντιλήψεις δείχνει εμφανώς την προτίμηση της στα αγόρια, καθώς απευθυνόταν 

συχνότερα στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια. Δηλαδή σε 12 ελέγχους που 
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πραγματοποιήθηκαν σε 50 ημέρες, το ποσοστό των κοριτσιών στην καλύτερη 

περίπτωση ήταν 50% έναντι των αγοριών.  

Όσον αφορά το περιεχόμενο των ερωτήσεων, χωρίζεται σε 2 μέρη. Το πρώτο 

μέρος περιλαμβάνει την τυπολογία του περιεχομένου των ερωτήσεων που 

υποβλήθηκαν από την Gitte. Στο δεύτερο μέρος, επεξηγούνται οι αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των ερωτήσεων και του περιεχομένου. Με το περιεχόμενο της ερώτησης οι 

δάσκαλοι επιθυμούν να εκμαιεύσουν επεξηγήσεις από τα παιδιά σχετικά με τις 

απαντήσεις, τις ιδέες και τις προβλέψεις τους (Smith et al., 1993 ό.α. στο Roth, 1996). 

Παρόλα αυτά οι ερωτήσεις των δασκάλων στοχεύουν στην ανάκληση των 

ρεαλιστικών πληροφοριών (Morrison, 1981 ό.α. στο Roth, 1996). Τέλος, η Gitte 

συχνά έθετε ερωτήσεις με τις οποίες τα παιδιά καλούνταν να ερμηνεύσουν τα 

στοιχεία που δοκίμαζαν, να κάνουν προβλέψεις για την έκβαση των δοκιμών τους ή 

και για την εξήγηση γενικά των κατασκευών τους. 
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5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Το υλικό που αξιοποιήθηκε στην συγκεκριμένη εργασία προέκυψε από δυο 

διδασκαλίες στις 10/11/14 και 11/11/14 που υλοποιήθηκαν στο Νηπιαγωγείο 

Παπαγιάννη Φλώρινας με θέμα τον κύκλο του νερού και συμμετείχαν 14 νήπια. 

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη αυτών των διδασκαλιών για την 

εύρεση ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν από την νηπιαγωγό, ώστε να αναλυθούν 

και να κατηγοριοποιηθούν προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος των ερωτήσεων που 

χρησιμοποιεί κυρίως η νηπιαγωγός, αν οι ερωτήσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

και τους στόχους της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και τέλος αν και κατά 

πόσο οι ερωτήσεις αυτές επηρεάζουν ή κατευθύνουν τις απαντήσεις των νηπίων.  

Για την υλοποίηση αυτής της εργασίας αρχικά χρειάστηκε να 

απομαγνητοφωνηθούν οι διδασκαλίες που έγιναν και να καταταχθούν σε κάποιες 

κατηγορίες σύμφωνα με την Μπιρμπίλη (2008). Από την απομαγνητοφώνηση των 

δυο διδασκαλιών, προέκυψαν 92 ερωτήσεις από την πρώτη διδασκαλία και 78 από 

την δεύτερη οι οποίες στη συνέχεια κατηγοριοποιήθηκαν σε ερωτήσεις ανοιχτού και 

κλειστού τύπου, με στόχο την μελέτη των ευκαιριών που δίνει η νηπιαγωγός μέσω 

των ερωτήσεων της στα παιδιά, δηλαδή με την χρήση ανοιχτού τύπου ερωτήσεων 

δίνει την δυνατότητα να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να εκφράσουν τις 

απόψεις τους στηρίζοντάς τες σε λογικά επιχειρήματα, καθώς αυτές οι ερωτήσεις δεν 

επιδέχονται μια μόνο απάντηση ως σωστή («Τι άκουσες εσύ Θωμαϊτσα;», «Τι δείχνει 

η αφίσα;»), ενώ με την χρήση κλειστού τύπου ερωτήσεων περιορίζεται ο αριθμός 

απαντήσεων και οι απαντήσεις είναι συνήθως μονολεκτικές («Ακούσαμε και το 

πηγάδι. Τι έχει;», «Τι νομίζετε ότι είναι αυτό;»).  

Έπειτα, οι ερωτήσεις ταξινομήθηκαν και ως προς τις γνωστικές λειτουργίες 

που ενεργοποιούν στις κατηγορίες του Bloom και των Gallagher & Aschner, οι 

οποίες θεωρήθηκαν κατάλληλες για την υλοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας, η 

οποία έχει ως στόχο να μελετήσει τις γνώσεις που ήδη έχουν τα παιδιά, την ικανότητα 

των παιδιών να συσχετίσουν τις γνώσεις που έχουν για να διεξάγουν συμπεράσματα, 

τον έλεγχο αν και κατά πόσο τα παιδιά έχουν κατανοήσει την νέα γνώση, την 

καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης και της δυνατότητας τους να 

επιχειρηματολογήσουν. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Bloom, οι ερωτήσεις 
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γνώσης ζητούν από το άτομο να θυμηθεί ή να αναγνωρίσει γεγονότα, θεωρίες, 

πληροφορίες ή ορισμούς που έχει διδαχθεί, ενεργοποιώντας έτσι τις γνωστικές 

λειτουργίες της ανάκλησης και της αναγνώρισης («Μόνο για να ζήσουμε το 

χρειαζόμαστε το νερό;», «Τι δείχνει η αφίσα;»). Οι ερωτήσεις κατανόησης ζητούν 

από το παιδί να δείξει ότι έχει κατανοήσει αυτά που άκουσε και είδε, εκφράζοντας 

αυτά που έμαθε με δικά του λόγια και παρουσιάζοντας αυτά με διαφορετικούς 

τρόπους («Τι άκουσες εσύ Θωμαϊτσα;», «Το τραγούδι για τι μας μιλάει;»). Οι 

ερωτήσεις εφαρμογής ζητούν από το παιδί να χρησιμοποιήσει ή να εφαρμόσει τις 

γνώσεις, τις θεωρίες, τους κανόνες, τις έννοιες, τις διαδικασίες, τις μεθόδους, τις 

δεξιότητες, τις τεχνικές ή τις στρατηγικές που έχει μάθει στοχεύοντας στην λύση ενός 

προβλήματος ή στην αντιμετώπιση μιας κατάστασης («Γιατί το χρειαζόμαστε το 

νερό;», «Για ποιους άλλους έχει αξία το νερό;»). Οι ερωτήσεις ανάλυσης 

ενεργοποιούν τη γνωστική λειτουργία της ανάλυσης ζητώντας από το παιδί να 

εξετάσει μια κατάσταση, να τη χωρίσει σε μικρότερα κομμάτια ή μέρη ώστε να βρει 

τα στοιχεία που την απαρτίζουν και να εξηγήσει τις σχέσεις των στοιχείων αυτών 

μεταξύ τους («Γιατί να μην έχουν και αυτοί νερό; Θα έπρεπε;», «Γιατί έσπασε το 

χώμα;»). Οι ερωτήσεις σύνθεσης ενεργοποιούν την γνωστική λειτουργία της 

σύνθεσης, ζητούν από το παιδί να χρησιμοποιήσει και να συνδυάσει αυτά που ξέρει 

δημιουργώντας κάτι καινούργιο ή να προβλέψει τι θα συμβεί κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες («Αν δεν πιούμε νερό τι θα συμβεί;», «Αν δεν τα ποτίζουμε 

τι θα πάθουνε;»). Τέλος, οι ερωτήσεις αξιολόγησης που ενεργοποιούν την γνωστική 

λειτουργία της αξιολόγησης, ζητούν από τα παιδιά να συγκρίνουν καταστάσεις και 

ιδέες, να τις αξιολογήσουν κάνοντας χρήση κριτηρίων (αφού ελέγξουν την αξιοπιστία 

τους) και να πάρουν κάποια απόφαση, στηριζόμενα σε λογικά επιχειρήματα και 

τεκμηριωμένες απόψεις («Ποια αφίσα θα διαλέγατε για να της δώσετε ένα βραβείο; 

Ποια σας αρέσει περισσότερο και γιατί;», «Για ποιο λόγο σου αρέσει αυτή; Γιατί την 

διάλεξες;»).  

Έπειτα, οι ερωτήσεις κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με την ταξινόμηση των 

Gallagher & Aschner. Έτσι οι ερωτήσεις ρουτίνας είναι αυτές που θέτει ο 

εκπαιδευτικός για διαδικαστικά θέματα ή για την οργάνωση των συζητήσεων (Μέχρι 

εδώ ακούσατε το τραγουδάκι;», «Άρα τι μας λένε εδώ τα παιδάκια (δείχνει αφίσα); 

Εδώ ο Ηλίας είπε είναι νερό. Έχει άλλος άλλη γνώμη;»). Οι ερωτήσεις μνήμης 
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ενεργοποιούν τις νοητικές λειτουργίες της αναγνώρισης, της απομνημόνευσης και της 

ανάκλησης, ζητώντας από τα παιδιά να φέρουν στην μνήμη τους γεγονότα, 

πληροφορίες, διαδικασίες ή ότι άλλο θυμούνται («Τι σου θυμίζει το ουράνιο τόξο;», 

«Μόνο εμείς οι άνθρωποι το χρειαζόμαστε το νερό; Είδατε κάτι άλλο στις εικόνες; 

Ποιοί άλλοι το χρειάζονται;»). Οι ερωτήσεις συγκλίνουσας σκέψης τραβούν την 

προσοχή μας σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και ενεργοποιούν την ανάλυση και 

τη συσχέτιση πληροφοριών που το άτομο έχει κρατήσει στη μνήμη του («Αυτά τα 

παιδάκια δείτε τα λίγο πως είναι, είναι σαν εμάς όπως στην Ελλάδα;», «Στην αφίσα 

αυτό το χέρι από τι είναι;»). Οι ερωτήσεις αποκλίνουσας σκέψης δίνουν την 

δυνατότητα στον μαθητή να συνδυάσει τις υπάρχουσες γνώσεις του και 

χρησιμοποιώντας την κρίση και τη φαντασία του να δώσει δημιουργικές λύσεις σε 

καινούργια προβλήματα και καταστάσεις («Πού νομίζετε ότι μένουν αυτά τα 

παιδάκια έχει ακούσει κανένας;», «Δείχνει δεύτερη αφίσα με ένα παιδί και μια βρύση 

με μια σταγόνα νερό. Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;»). Τελευταία κατηγορία είναι οι 

ερωτήσεις που ενθαρρύνουν την αξιολογική κρίση, οι οποίες ζητούν από τους 

μαθητές να κρίνουν την αξία, τη χρησιμότητα ή την καταλληλόλητα πληροφοριών, 

καταστάσεων ή αποφάσεων, να εκφράσουν τις απόψεις τους, να κάνουν επιλογές και 

να βγάλουν συμπεράσματα («Ποια αφίσα θα διαλέγατε για να της δώσετε ένα 

βραβείο; Ποια σας αρέσει περισσότερο και γιατί;», «Εσύ γιατί την διαλέγεις αυτή;». 

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την αντιστοιχία των ερωτήσεων της ταξινόμησης του 

Bloom με του Krathwohl και των Gallagher & Aschner (Μπιρμπίλη, 2008). 

Πίνακας 1. Αντιστοιχία των ερωτήσεων της ταξινόμησης του Bloom με του 

Krathwohl και των Gallagher & Aschner. 

Bloom Krathwohl Gallagher&Aschner 

Γνώσης Θυμάμαι Μνήμης 

Κατανόησης Καταλαβαίνω Συγκλίνουσας σκέψης 

Εφαρμογής Εφαρμόζω 

Ανάλυσης Αναλύω Αποκλίνουσας σκέψης 

Σύνθεσης Αξιολογώ 

Αξιολόγησης Δημιουργώ Αξιολόγησης 
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Επιπροσθέτως, οι ερωτήσεις των δυο διδασκαλιών ταξινομήθηκαν ως προς 

τον ρόλο που έχουν οι ερωτήσεις στην διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων, 

καθώς όπως προαναφέρθηκε θεωρήθηκε κατάλληλη η επιλογή αυτής της 

ταξινόμησης, επειδή υπάρχει κοινή σύνδεση των στόχων της συγκεκριμένης 

κατηγοριοποίησης και της παρούσας εργασίας. Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα, οι 

ερωτήσεις συλλογής δεδομένων επικεντρώνουν την προσοχή των παιδιών σε αυτά 

που συμβαίνουν γύρω τους και τα παροτρύνουν να παρατηρήσουν, να αναγνωρίσουν 

ή να ανακαλέσουν πληροφορίες και στοιχεία που είδαν ή άκουσαν («Τι άκουσες εσύ 

Θωμαίτσα;», «Η Μόνικα είπε ότι το ουράνιο τόξο θυμίζει βροχή. Το σύννεφο τι μας 

θυμίζει;»). Οι ερωτήσεις οργάνωσης δεδομένων ζητούν από τα παιδιά να 

συγκρίνουν, να διαφοροποιήσουν, να κατηγοριοποιήσουν και να βάλουν σε σειρά ή 

να ιεραρχήσουν όσα είδαν ή άκουσαν, για την καλύτερη οργάνωση και κατανόηση 

τους («Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια. Αυτά τα παιδάκια δείτε τα λίγο πως 

είναι, είναι σαν εμάς όπως στην Ελλάδα;», «Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια. 

Έχουν τόσο νερό όσο και εμείς;»). Οι ερωτήσεις ανάλυσης δεδομένων ζητούν από 

τα παιδιά να εξετάσουν αυτά που είδαν ή άκουσαν για να εντοπίσουν τα «δομικά 

μέρη» τους και να διακρίνουν σχέσεις (π.χ. αίτιο-αποτέλεσμα, χρονολογικές 

αλληλουχίες, αναλογίες) και μοτίβα. Ακόμη, βοηθούν τα παιδιά να διακρίνουν τα 

αντικειμενικά γεγονότα από τις προσωπικές απόψεις και εκτιμήσεις, και τα 

παρακινούν να διασαφηνίσουν τα λεγόμενα και τα ακούσματά τους («Αν δεν τα 

ποτίζουμε τι θα πάθουνε;», «Και αν δεν έχει φυτά; Μετά;»). Τέλος οι ερωτήσεις 

υπέρβασης των δεδομένων παροτρύνουν τα παιδιά να στοχαστούν όσα είδαν ή 

άκουσαν και γενικότερα τις εμπειρίες τους, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν για την 

παραγωγή της νέας γνώσης. Δηλαδή, ζητούν από τα παιδιά να προσπαθήσουν να 

εξηγήσουν καταστάσεις, γεγονότα ή φαινόμενα, να κάνουν προβλέψεις και 

υποθέσεις, να βγάλουν συμπεράσματα στηριζόμενα σε λογικά επιχειρήματα και 

αντικειμενικά στοιχεία, να εντοπίσουν λάθη και αντιφάσεις στα λόγια τους ή σε αυτά 

που παρατηρούν, να οργανώσουν και να παρουσιάσουν τις γνώσεις τους με 

διάφορους τρόπους (π.χ. με διάφορα είδη γραφικών παραστάσεων), να συνθέσουν 

περιλήψεις και να αξιολογήσουν καταστάσεις και γεγονότα («Γιατί είναι πηγή ζωής 

το νερό; Ποιοί το χρειαζόμαστε;»,  «Γιατί έσπασε το χώμα;») (Μπιρμπίλη, 2008).   
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Μια ακόμη ταξινόμηση έγινε ως προς την κατηγορία των συμπληρωματικών 

ερωτήσεων, καθώς βοηθούν τα παιδιά στην βελτίωση των απαντήσεων τους, 

εξυπηρετούν στην υλοποίηση, στην οργάνωση και στον συντονισμό της διδασκαλίας. 

Σύμφωνα με την Μπιρμπίλη (2008), οι συμπληρωματικές ερωτήσεις παροτρύνουν τα 

παιδιά να διευκρινίσουν τα λεγόμενα τους, δίνοντας σαφείς απαντήσεις και βοηθούν 

τον εκπαιδευτικό να ελέγξει το νόημα που δίνουν τα παιδιά σε όσα λένε. Επιπλέον, 

βοηθούν τα παιδιά να συμπληρώσουν-ολοκληρώσουν την απάντησή τους, να 

υποστηρίξουν τις απόψεις, τις ιδέες, τις προτάσεις ή τα συμπεράσματά τους με 

αποδείξεις ή να εξηγήσουν τους λόγους που τους οδήγησαν στην συγκεκριμένη 

απάντηση. Διδάσκουν έμμεσα στα παιδιά τις βασικές αρχές της επικοινωνίας και της 

κριτικής σκέψης, που είναι: η σαφήνεια, η εγκυρότητα, η ακρίβεια της προσέγγισης, 

η συνάφεια, το βάθος σκέψεως, το εύρος της προσέγγισης και η ορθότητα των 

επιχειρημάτων. Με αυτού του είδους τις ερωτήσεις ο εκπαιδευτικός μπορεί να εντάξει 

κι άλλα παιδιά στη συζήτηση, για να τα βοηθήσει να δώσουν απαντήσεις, είτε για να 

ακουστούν πολλές απόψεις πάνω στο ίδιο θέμα, είτε γιατί παρατήρησε ότι κάποια 

παιδιά δεν προσέχουν («Μόνο για να ζήσουμε το χρειαζόμαστε(το νερό);», «Έχεις δει 

κάτι και το λες αυτό; Πως το σκέφτηκες;»).  

Τελευταία κατηγοριοποίηση είναι ως προς την κατηγορία των ερωτήσεων-

κλειδιά, οι οποίες βοηθούν επίσης στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών, 

καθώς αποτελούνται από μικρότερες ερωτήσεις, για να βοηθήσουν τα παιδιά να 

συνδέσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους με το συγκεκριμένο θέμα (ο κύκλος του 

νερού), να κατανοήσουν τις νέες έννοιες που επεξεργάζονται και να επιλύσουν τα 

προβλήματα-ερωτήματα που προκύπτουν. Οι ερωτήσεις-κλειδιά σύμφωνα με την 

Μπιρμπίλη (2008) βοηθούν τον εκπαιδευτικό να αποφύγει την επιφανειακή 

επεξεργασία του θέματος και να εντοπίσει τις βασικές ιδέες και έννοιες που 

εμπεριέχονται σε αυτό και να οργανώσει καλύτερα την πορεία της διδασκαλίας. 

Επιπλέον, κρατούν εκπαιδευτικό και παιδιά μέσα στο θέμα και βοηθούν τα παιδιά να 

σκεφτούν σε πιο υψηλά και «πολύπλοκα επίπεδα». 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των ερωτήσεων-κλειδιά είναι τα εξής: 

1. Προκύπτουν από τις γενικεύσεις και από τις έννοιες που εντοπίζει ο 

εκπαιδευτικός (στην πραγματικότητα πρόκειται για γενικεύσεις και έννοιες 

διατυπωμένες με μορφή ερώτησης). 
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2. Δημιουργούν προβληματισμό και ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη και για την 

απάντησή τους δεν αρκεί η ανάκληση πληροφοριών. Ανάλογα με το ερώτημα, 

για να βρουν τα παιδιά τις πληροφορίες που θέλουν μπορεί να χρειαστεί να 

ψάξουν σε βιβλία, να κάνουν πειράματα, να ρωτήσουν «ειδικούς», να 

παρατηρήσουν, να κατασκευάσουν κ.λπ. 

3. Βοηθούν τα παιδιά να ανακαλύψουν διασυνδέσεις μεταξύ διαφόρων 

επιστημών, καθώς αναγκάζονται να αναζητήσουν και να χρησιμοποιήσουν 

γνώσεις, έννοιες και μεθόδους από διάφορα γνωστικά αντικείμενα. 

4. Προκαλούν το ενδιαφέρον αυτών που καλούνται να απαντήσουν.  

5. Αποτελούνται από άλλες «μικρότερες» ερωτήσεις. 

6. Ευνοούν την ανάπτυξη των εννοιών.  

7. Ευνοούν την σε βάθος έρευνα ενός θέματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

μέσα κι έξω από την τάξη.  

8. Ενεργοποιούν τις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες, όπως είναι η ανάλυση, η 

σύνθεση και η αξιολόγηση. 

9. Αναφέρονται σε αυθεντικά προβλήματα που έχουν νόημα για τα παιδιά 

(«Εσείς μου είπατε ότι το νερό είναι σημαντικό για όλους μας. Αν δεν υπάρχει 

νερό αρκετό τι θα γίνει;», «Σκεφτείτε κάνουμε τίποτα άλλο με το νερό;»). 

Ολοκληρώνοντας την ταξινόμηση των ερωτήσεων και των δυο διδασκαλιών 

στις κατηγορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, ακολούθησε η δημιουργία κάποιων 

πινάκων που απεικονίζουν συγκεντρωτικά τα ποσοστά των ερωτήσεων που 

ταξινομήθηκαν σε κάθε κατηγορία (Bloom, Gallagher & Aschner, Ματσαγγούρα, 

συμπληρωματικές ερωτήσεις, ερωτήσεις-κλειδιά, ερωτήσεις ανοιχτού-κλειστού 

τύπου) και συγκριτικοί πίνακες για την 1
η
 και 2

η
 διδασκαλία. Έπειτα δημιουργήθηκαν 

όμοιοι πίνακες, στους οποίους ενσωματώθηκαν τα ποσοστά των ανοιχτών και 

κλειστών ερωτήσεων κάθε κατηγορίας ξεχωριστά και τα διαγράμματα που 

προκύπτουν από τους συγκριτικούς πίνακες.  
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6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

6.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ BLOOM  

Πίνακας 1α. Ποσοτικά ερωτήσεων πρώτης διδασκαλίας στην κατηγοριοποίηση του 

Bloom. 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ BLOOM  

Είδη ερωτήσεων Ν % 

Γνώσης 42 45,65% 

Κατανόησης 24 26,08% 

Εφαρμογής 0 0% 

Ανάλυσης 15 16,30% 

Σύνθεσης 3 3,26% 

Αξιολόγησης 

Αταξινόμητες  

5  5,43% 

3 3,26% 

Συνολικά 92 100% 

 

Στον πίνακα 1α παρουσιάζονται ποσοτικά (συχνότητες και ποσοστά) οι 7 

κατηγορίες του Bloom (γνώσης, εφαρμογής, κατανόησης, ανάλυσης, σύνθεσης, 

αξιολόγησης και αταξινόμητες) που αντιστοιχούν στην πρώτη διδασκαλία. Το σύνολο 

των ερωτήσεων είναι 92 και από αυτές το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ερωτήσεις 

γνώσης με αριθμό 42, δηλαδή το 45,65% του συνόλου των ερωτήσεων, καθώς η 

νηπιαγωγός προσπαθεί μέσα από τις ερωτήσεις της να εκμαιεύσει από τα παιδιά 

πληροφορίες που έχουν διδαχθεί ενεργοποιώντας έτσι τις γνωστικές λειτουργίες της 

ανάκλησης και της αναγνώρισης. Έπειτα, ακολουθούν οι ερωτήσεις κατανόησης που 

είναι 24, δηλαδή το 26,08% του συνόλου των ερωτήσεων, καθώς φαίνεται ότι η 

εκπαιδευτικός επιθυμεί να ελέγξει αν και κατά πόσο έχουν κατανοηθεί οι 

πληροφορίες που διδάχθηκαν. Ερωτήσεις εφαρμογής δεν υπάρχουν, γιατί βρίσκεται 

στο αρχικό στάδιο της διδασκαλίας. Το επόμενο σε μέγεθος ποσοστό κατέχουν οι 

ερωτήσεις ανάλυσης που είναι 15, δηλαδή το 16,30% του συνόλου των ερωτήσεων, 
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καθώς η νηπιαγωγός θέλει τα παιδιά να δώσουν κάποιες εξηγήσεις σχετικά με τις 

παρατηρήσεις τους. Ακολουθούν οι ερωτήσεις αξιολόγησης που απαριθμούνται σε 5, 

δηλαδή το 5,43% του συνόλου των ερωτήσεων, η χρήση των οποίων δίνει την 

δυνατότητα στην νηπιαγωγό να εξετάσει αν τα παιδιά μπορούν να εκφράσουν τις 

απόψεις τους στηρίζοντας αυτές σε επιχειρήματα. Τέλος, το χαμηλότερο ποσοστό 

(3,26%) έχουν οι ερωτήσεις σύνθεσης και οι αταξινόμητες που απαριθμούνται σε 3. 

 

Πίνακας 1β. Ποσοτικά ερωτήσεων πρώτης διδασκαλίας της κατηγοριοποίησης του 

Bloom σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ BLOOM 

 

Είδη ερωτήσεων 

Ανοιχτού τύπου  Κλειστού τύπου Συνολικά 

Ν (51) % Ν (41) % Ν (92) % 

Γνώσης 21 50% 21  50% 42  45,65% 

Κατανόησης 16  66,66% 8  33,33% 24  26,08% 

Εφαρμογής 0 0% 0  0% 0  0% 

Ανάλυσης 9 60% 6  40% 15  16,30% 

Σύνθεσης 0  0% 3  100% 3  3,26% 

Αξιολόγησης 4 80% 1  20% 5  5,43% 

Αταξινόμητες 1  33,33% 2  66,66% 3  3,26% 

 

Στον πίνακα 1β παρουσιάζονται ποσοτικά (συχνότητες και ποσοστά) οι 

ερωτήσεις που εντάχθηκαν στις κατηγορίες του Bloom (γνώσης, εφαρμογής, 

κατανόησης, ανάλυσης, σύνθεσης, αξιολόγησης και αταξινόμητες) που αντιστοιχούν 

στην πρώτη διδασκαλία και επιπλέον η ταξινόμηση κάθε μιας κατηγορίας σε 

ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου είναι συνολικά 

51 και κλειστού τύπου συνολικά είναι 41. Το πλήθος των ερωτήσεων ανοιχτού τύπου 

έχει ένα μικρό προβάδισμα, καθώς η νηπιαγωγός πιθανώς επιδίωκε τα παιδιά να 

δώσουν απαντήσεις πάνω σε κάποια θέματα χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη 

απάντηση. Αντίθετα, οι ερωτήσεις κλειστού τύπου είναι λίγο λιγότερες από τις 

ανοιχτού τύπου και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η νηπιαγωγός με τις ερωτήσεις 
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της επεδίωκε τα παιδιά να εκφράσουν μια συγκεκριμένη απάντηση ίσως αυτή που 

είχε η ίδια στο μυαλό της. Πιο συγκεκριμένα, από τις 42 ερωτήσεις γνώσης οι 21 

ερωτήσεις, δηλαδή το 50% των ερωτήσεων γνώσης συνολικά είναι ανοιχτού τύπου 

και οι υπόλοιπες κλειστού τύπου. Το επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτήσεων 

έχουν αυτές της κατανόησης και είναι 24, όπου οι 16 από αυτές είναι ανοιχτού τύπου 

δηλαδή το 66,66% του συνόλου των ερωτήσεων κατανόησης και οι 8, δηλαδή το 

33,33% είναι κλειστού τύπου. Ακολουθούν οι ερωτήσεις ανάλυσης που είναι 15 από 

τις οποίες οι 9 είναι ανοιχτού τύπου, δηλαδή το 60% του συνόλου των ερωτήσεων 

ανάλυσης και οι 6, δηλαδή το 40% είναι κλειστού τύπου. Έπειτα, ακολουθούν οι 

ερωτήσεις αξιολόγησης όπου από τις 5 που είναι συνολικά οι 4 είναι ανοιχτού τύπου, 

δηλαδή το 80% του συνόλου των ερωτήσεων αξιολόγησης και η μια είναι κλειστού 

τύπου, δηλαδή το 20%. Οι ερωτήσεις σύνθεσης συνολικά είναι 3 και είναι όλες 

κλειστού τύπου, ίδιος είναι επίσης ο συνολικός αριθμός των αταξινόμητων 

ερωτήσεων από τις οποίες η μια είναι ανοιχτού τύπου, δηλαδή το 33,33% του 

συνόλου των αταξινόμητων ερωτήσεων και οι 2 είναι κλειστού τύπου, δηλαδή το 

66,66%. Τέλος, ερωτήσεις εφαρμογής δεν υπάρχουν. 

 

Πίνακας 2α. Ποσοτικά ερωτήσεων δεύτερης διδασκαλίας στην κατηγοριοποίηση του 

Bloom. 

  ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

 ΠΟΣΟΤΙΚΑ BLOOM 

Είδη ερωτήσεων Ν % 

Γνώσης 23 29,48% 

Κατανόησης 10 12,82% 

Εφαρμογής 26 33,33% 

Ανάλυσης 12  15,38% 

Σύνθεσης 0 0% 

Αξιολόγησης 

Αταξινόμητες 

0 0% 

7 8,97% 

Συνολικά 78 100% 
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Στον πίνακα 2α της δεύτερης διδασκαλίας παρουσιάζονται οι συχνότητες και 

τα ποσοστά των 7 κατηγοριών (γνώσης, εφαρμογής, κατανόησης, ανάλυσης, 

σύνθεσης, αξιολόγησης και αταξινόμητες) της κατηγοριοποίησης του Bloom. Το 

σύνολο των ερωτήσεων είναι 78 και από αυτές το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτήσεις είναι εφαρμογής με αριθμό 26, δηλαδή το 33,33% του συνόλου των 

ερωτήσεων, καθώς η νηπιαγωγός επιθυμεί από τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τις 

γνώσεις τους για να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό. Έπειτα, ακολουθούν οι ερωτήσεις 

γνώσης που είναι 23, δηλαδή το 29,48% του συνόλου των ερωτήσεων, καθώς 

φαίνεται ότι η εκπαιδευτικός επιθυμεί να εκμαιεύσει τις γνώσεις που απέκτησαν ή 

είχαν τα παιδιά. Ακολουθούν οι ερωτήσεις ανάλυσης που απαριθμούνται σε 12, 

δηλαδή το 15,38% του συνόλου των ερωτήσεων και με την χρήση τους η νηπιαγωγός 

θέλει τα παιδιά να δώσουν κάποιες εξηγήσεις. Το επόμενο σε μέγεθος ποσοστό 

κατέχουν οι ερωτήσεις κατανόησης, δηλαδή το 12,82% και απαριθμούνται σε 10, 

καθώς η νηπιαγωγός θέλει να ελέγξει κατά πόσο έχει κατανοηθεί το διδακτικό 

περιεχόμενο. Ακολουθούν οι αταξινόμητες που είναι 7, δηλαδή το 8,97% του 

συνόλου των ερωτήσεων, καθώς δεν ανήκουν σε καμία από αυτές τις κατηγορίες, ενώ 

ερωτήσεις σύνθεσης και αξιολόγησης δεν υπάρχουν.  

 

Πίνακας 2β. Ποσοτικά ερωτήσεων δεύτερης διδασκαλίας της κατηγοριοποίησης του 

Bloom σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ BLOOM 

 

Είδη ερωτήσεων 

Ανοιχτού τύπου Κλειστού τύπου Συνολικά 

Ν(27) % Ν(51) %  Ν(78) % 

Γνώσης 18  78,26% 5  21,73% 23  29,48% 

Κατανόησης 5  50% 5  50% 10  12,82% 

Εφαρμογής 0  0% 26  100% 26  33,33% 

Ανάλυσης 4  33,33% 8  66,66% 12  15,38% 

Σύνθεσης 0  0% 0  0% 0  0% 

Αξιολόγησης 0  0% 0  0% 0  0% 

Αταξινόμητες 0  0% 7  100% 7  8,97% 
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Στον πίνακα 2β παρουσιάζονται ποσοτικά (συχνότητες και ποσοστά) οι  

ερωτήσεις που εντάχθηκαν στις κατηγορίες του Bloom (γνώσης, εφαρμογής, 

κατανόησης, ανάλυσης, σύνθεσης, αξιολόγησης και αταξινόμητες) που αντιστοιχούν 

στην δεύτερη διδασκαλία και επιπλέον η ταξινόμηση κάθε μιας κατηγορίας σε 

ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου είναι συνολικά 

27 και κλειστού τύπου συνολικά είναι 51. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου είναι σχεδόν 

διπλάσιες στον αριθμό τους, καθώς η νηπιαγωγός με τις ερωτήσεις της επεδίωκε τα 

παιδιά να εκφράσουν μια συγκεκριμένη απάντηση ίσως αυτή που είχε η ίδια στο 

μυαλό της. Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου είναι αρκετά λιγότερες, καθώς η 

νηπιαγωγός δεν θέτει τόσο πολύ στα παιδιά ερωτήσεις που έχουν μεγάλο εύρος 

απαντήσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότερες ερωτήσεις της διδασκαλίας είναι 

εφαρμογής και είναι 26 και είναι όλες κλειστού τύπου. Το επόμενο μεγαλύτερο 

πλήθος ερωτήσεων είναι αυτές της γνώσης και είναι 23 και όπως φαίνεται οι 18 είναι 

ανοιχτού τύπου, δηλαδή το 78,26% του συνόλου των ερωτήσεων γνώσης και οι 5 

είναι κλειστού τύπου, δηλαδή το 21,73%. Ακολουθούν οι ερωτήσεις ανάλυσης που 

είναι συνολικά 12, όπου οι 4 είναι ανοιχτού τύπου, δηλαδή το 33,33% του συνόλου 

των ερωτήσεων ανάλυσης και οι 8 είναι κλειστού τύπου, δηλαδή το 66,66%. Έπειτα, 

ακολουθούν οι ερωτήσεις κατανόησης, όπου από τις 10 που είναι συνολικά  οι 5 είναι 

ανοιχτού τύπου, δηλαδή το 50% του συνόλου των ερωτήσεων κατανόησης και οι 

υπόλοιπες κλειστού τύπου. Οι αταξινόμητες ερωτήσεις είναι συνολικά 7 και είναι 

όλες κλειστού τύπου, ενώ ερωτήσεις σύνθεσης και αξιολόγησης δεν υπάρχουν. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ GALLAGHER & ASCHNER  

Πίνακας 3α. Ποσοτικά ερωτήσεων πρώτης διδασκαλίας στην κατηγοριοποίηση του 

Gallagher & Aschner. 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ GALLAGHER & ASCHNER 

Είδη ερωτήσεων Ν % 

Ρουτίνας 5 5,43% 

Μνήμης 16 17,39% 

Συγκλίνουσας σκέψης 15 16,30% 

Αποκλίνουσας σκέψης 49 53,26% 

Ενθαρρύνουν την αξιολογική κρίση 

Αταξινόμητες 

6 6,52% 

1 1,08% 

Συνολικά 92 100% 

 

Στον πίνακα 3α παρουσιάζονται ποσοτικά (συχνότητες και ποσοστά) οι 6 

κατηγορίες του Gallagher & Aschner (ρουτίνας, μνήμης, συγκλίνουσας σκέψης, 

αποκλίνουσας σκέψης, ενθαρρύνουν την αξιολογική κρίση, αταξινόμητες) που 

αντιστοιχούν στην πρώτη διδασκαλία. Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 92 και από 

αυτές το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ερωτήσεις αποκλίνουσας σκέψης με αριθμό 49, 

δηλαδή το 53,26% του συνόλου των ερωτήσεων, καθώς η νηπιαγωγός επιθυμεί τα 

παιδιά να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους ώστε να εξηγήσουν κάποιες αφίσες. 

Έπειτα, ακολουθούν οι ερωτήσεις μνήμης που είναι 16, δηλαδή το 17,39% του 

συνόλου των ερωτήσεων, καθώς φαίνεται ότι στόχος της νηπιαγωγού είναι να 

εκμαιεύσει πληροφορίες που έχουν συγκρατήσει τα παιδιά στη μνήμη τους. 

Ακολουθούν οι ερωτήσεις συγκλίνουσας σκέψης με αριθμό 15, δηλαδή το 16,30% 

του συνόλου των ερωτήσεων, στοχεύοντας στην συσχέτιση πληροφοριών που έχουν 

κρατήσει στη μνήμη τους. Έπειτα, είναι οι ερωτήσεις που ενθαρρύνουν την 

αξιολογική κρίση που αθροίζονται σε 6, δηλαδή το 6,52% του συνόλου των 

ερωτήσεων, επιθυμώντας να εκφράσουν την άποψη τους και να την τεκμηριώσουν. 

Λίγο λιγότερες είναι οι ερωτήσεις ρουτίνας (5) με ποσοστό 5,43% του συνόλου των 

ερωτήσεων, τις οποίες χρησιμοποιεί η νηπιαγωγός για την καλύτερη οργάνωση των 

συζητήσεων. Τέλος, υπάρχει μια αταξινόμητη ερώτηση, δηλαδή το 1,08% του 
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συνόλου των αταξινόμητων ερωτήσεων, καθώς δεν ανήκει σε καμία από αυτές τις 

κατηγορίες. 

 

Πίνακας 3β. Ποσοτικά πρώτης διδασκαλίας της κατηγοριοποίησης του Gallagher & 

Aschner σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ GALLAGHER & ASCHNER 

Είδη ερωτήσεων Ανοιχτού τύπου Κλειστού τύπου Συνολικά 

Ν(51) % Ν(41) % Ν(92) % 

Ρουτίνας  2  40% 3  60% 5  5,43% 

Μνήμης 8  50% 8  50% 16  17,39% 

Συγκλίνουσας σκέψης  7  46,66% 8  53,33% 15  16,30% 

Αποκλίνουσας σκέψης 29  59,18% 20  40,81% 49  53,26% 

Ενθαρρύνουν την 

αξιολογική κρίση 

5  83,33% 1  16,66% 6  6,52% 

Αταξινόμητες  0  0% 1  100% 1  1,08% 

 

Στον πίνακα 3β παρουσιάζονται ποσοτικά (συχνότητες και ποσοστά) οι 

ερωτήσεις που εντάχθηκαν στις κατηγορίες του Gallagher & Aschner (ρουτίνας, 

μνήμης, συγκλίνουσας σκέψης, αποκλίνουσας σκέψης, ενθαρρύνουν την αξιολογική 

κρίση, αταξινόμητες) που αντιστοιχούν στην πρώτη διδασκαλία και επιπλέον η 

ταξινόμηση κάθε μιας σε ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου είναι συνολικά 51 και κλειστού τύπου συνολικά είναι 41. Οι 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου είναι λίγο περισσότερες, καθώς η νηπιαγωγός πιθανώς 

επεδίωκε τα παιδιά να δώσουν απαντήσεις πάνω σε κάποια θέματα χωρίς να υπάρχει 

μια συγκεκριμένη απάντηση. Αντίθετα, οι ερωτήσεις κλειστού τύπου είναι λίγο 

λιγότερες από τις ανοιχτού τύπου και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η νηπιαγωγός 

με τις ερωτήσεις της επεδίωκε τα παιδιά να εκφράσουν μια συγκεκριμένη απάντηση 

ίσως αυτή που είχε η ίδια στο μυαλό της. Πιο συγκεκριμένα, από τις 49 ερωτήσεις 

αποκλίνουσας σκέψης οι 29 ερωτήσεις είναι ανοιχτού τύπου, δηλαδή το 59,18% των 

ερωτήσεων αποκλίνουσας σκέψης συνολικά και οι 20 είναι κλειστού τύπου, δηλαδή 
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το 40,81%. Το επόμενο μεγαλύτερο πλήθος ερωτήσεων είναι αυτές της μνήμης και 

είναι 16 συνολικά, όπου οι 8 είναι ανοιχτού τύπου, δηλαδή το 50% του συνόλου των 

ερωτήσεων μνήμης και οι υπόλοιπες είναι κλειστού τύπου. Ακολουθούν οι ερωτήσεις 

συγκλίνουσας σκέψης με συνολικό αριθμό 15, από τις οποίες οι 7 είναι ανοιχτού 

τύπου, δηλαδή το 46,66% του συνόλου των ερωτήσεων συγκλίνουσας σκέψης και οι 

8 είναι κλειστού τύπου, δηλαδή το 53,33%. Στις ερωτήσεις που ενθαρρύνουν την 

αξιολογική κρίση από τις 6 που είναι συνολικά οι 5 είναι ανοιχτού τύπου, δηλαδή το 

83,33% του συνόλου των ερωτήσεων αυτής της κατηγορίας και η μια είναι κλειστού 

τύπου, δηλαδή το 16,66%. Ακολουθούν οι ερωτήσεις ρουτίνας που είναι συνολικά 5, 

όπου οι 2 από αυτές είναι ανοιχτού τύπου, δηλαδή το 40% του συνόλου των 

ερωτήσεων ρουτίνας και οι 3 είναι κλειστού τύπου, δηλαδή το 60%. Τέλος, υπάρχει 

μια ερώτηση αταξινόμητη και είναι κλειστού τύπου.  

 

Πίνακας 4α. Ποσοτικά δεύτερης διδασκαλίας στην κατηγοριοποίηση του Gallagher & 

Aschner.ν 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ GALLAGHER & ASCHNER 

Είδη ερωτήσεων Ν % 

Ρουτίνας 4 5,12% 

Μνήμης 6 7,69% 

Συγκλίνουσας σκέψης 35  44,87% 

Αποκλίνουσας σκέψης 26 33,33% 

Ενθαρρύνουν την αξιολογική κρίση 

Αταξινόμητες 

0  0% 

7  8,97% 

Συνολικά 78 100% 

την αξιολογική κρίση 

Στον πίνακα 4α παρουσιάζονται ποσοτικά (συχνότητες και ποσοστά) οι 6 

κατηγορίες του Gallagher & Aschner (ρουτίνας, μνήμης, συγκλίνουσας σκέψης, 

αποκλίνουσας σκέψης, ενθαρρύνουν την αξιολογική κρίση, αταξινόμητες) που 

αντιστοιχούν στην δεύτερη διδασκαλία. Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 78 και από 

αυτές το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ερωτήσεις συγκλίνουσας σκέψης, με αριθμό 35, 
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δηλαδή το 44,87% του συνόλου των ερωτήσεων, καθώς η νηπιαγωγός στοχεύει στην 

συσχέτιση πληροφοριών που έχουν κρατήσει στη μνήμη τους τα παιδιά. Έπειτα, 

ακολουθούν οι ερωτήσεις αποκλίνουσας σκέψης που είναι 26, δηλαδή το 33,33% του 

συνόλου των ερωτήσεων, καθώς στόχος της νηπιαγωγού είναι τα παιδιά να 

χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που 

τους θέτει. Οι αταξινόμητες ερωτήσεις είναι το επόμενο σε μέγεθος καθώς είναι 7, 

δηλαδή το 8,97% του συνόλου των ερωτήσεων και είναι αταξινόμητες γιατί δεν 

ανήκουν σε καμία από αυτές τις κατηγορίες. Ακολουθούν οι ερωτήσεις μνήμης που 

είναι 6, δηλαδή το 7,69% του συνόλου των ερωτήσεων, καθώς η νηπιαγωγός θέλει 

να εκμαιεύσει πληροφορίες που έχουν συγκρατήσει τα παιδιά στη μνήμη τους. Λίγο 

λιγότερες είναι οι ερωτήσεις ρουτίνας (4) με ποσοστό 5,12% του συνόλου των 

ερωτήσεων, τις οποίες χρησιμοποιεί η νηπιαγωγός για την καλύτερη οργάνωση των 

συζητήσεων. Τέλος, ερωτήσεις που ενθαρρύνουν την αξιολογική κρίση δεν 

υπάρχουν. 

 

Πίνακας 4β. Ποσοτικά πρώτης διδασκαλίας της κατηγοριοποίησης του Gallagher & 

Aschner σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ GALLAGHER & ASCHNER 

 

Είδη ερωτήσεων 

Ανοιχτού τύπου Κλειστού τύπου Συνολικά 

Ν(29) % Ν(49) % Ν(78) % 

Ρουτίνας  3  75% 1  25% 4  5,12% 

Μνήμης 5  83,33% 1  16,66% 6  7,69% 

Συγκλίνουσας σκέψης  4  11,42% 31  88,57% 35  44,87% 

Αποκλίνουσας σκέψης 17  65,38% 9  34,61% 26  33,33% 

Ενθαρρύνουν την 

αξιολογική κρίση 

0  0% 0  0% 0  0% 

Αταξινόμητες  0  0% 7  100% 7  8,97% 

 

Στον πίνακα 4β παρουσιάζονται ποσοτικά (συχνότητες και ποσοστά) οι 

ερωτήσεις που εντάχθηκαν στις κατηγορίες του Gallagher & Aschner (ρουτίνας, 
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μνήμης, συγκλίνουσας σκέψης, αποκλίνουσας σκέψης, ενθαρρύνουν την αξιολογική 

κρίση, αταξινόμητες) που αντιστοιχούν στην δεύτερη διδασκαλία και επιπλέον η 

ταξινόμηση κάθε μιας κατηγορίας σε ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Οι 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου είναι συνολικά 29 και κλειστού τύπου συνολικά είναι 49. 

Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου είναι σχεδόν διπλάσιες στον αριθμό τους σε σχέση με 

τον αριθμό των ερωτήσεων ανοιχτού τύπου, αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι η 

νηπιαγωγός με τις ερωτήσεις της επεδίωκε τα παιδιά να εκφράσουν μια συγκεκριμένη 

απάντηση ίσως αυτή που είχε η ίδια στο μυαλό της. Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 

είναι αρκετά λιγότερες, καθώς η νηπιαγωγός δεν επεδίωκε τόσο από τα παιδιά να 

δώσουν τεκμηριωμένες απαντήσεις. Πιο συγκεκριμένα, από τις 35 ερωτήσεις 

συγκλίνουσας σκέψης οι 4 ερωτήσεις, δηλαδή το 11,42% του συνόλου των 

ερωτήσεων συγκλίνουσας σκέψης είναι ανοιχτού τύπου και οι 31, δηλαδή το 88,57% 

είναι κλειστού τύπου. Το επόμενο μεγαλύτερο πλήθος ερωτήσεων είναι αυτές της 

αποκλίνουσας σκέψης και είναι 26, από τις οποίες οι 17, δηλαδή το 65,38% του 

συνόλου των ερωτήσεων αποκλίνουσας σκέψης είναι ανοιχτού τύπου και οι 9, 

δηλαδή το 34,61% είναι κλειστού τύπου. Ακολουθούν οι αταξινόμητες ερωτήσεις 

που είναι συνολικά 7 και είναι όλες κλειστού τύπου. Στις ερωτήσεις μνήμης που 

συνολικά είναι 6, οι 5, δηλαδή το 83,33% του συνόλου των ερωτήσεων μνήμης είναι 

ανοιχτού τύπου και η μια είναι κλειστού τύπου με ποσοστό 16,66%. Ακολουθούν οι 

ερωτήσεις ρουτίνας όπου από τις 4 που είναι συνολικά, οι 3, δηλαδή το 75% του 

συνόλου των ερωτήσεων ρουτίνας είναι ανοιχτού τύπου και η μια, δηλαδή το 25% 

είναι κλειστού τύπου. Τέλος, ερωτήσεις που ενθαρρύνουν την αξιολογική κρίση δεν 

υπάρχουν. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ 

Πίνακας 5α. Ποσοτικά πρώτης διδασκαλίας στην κατηγοριοποίηση του Ματσαγγούρα. 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ 

Είδη ερωτήσεων Ν % 

Συλλογής δεδομένων  51  55,43% 

Οργάνωσης δεδομένων 3  3,26% 

Ανάλυσης και επεξεργασίας 

δεδομένων 

18  19,56% 

Υπέρβασης δεδομένων 

Αταξινόμητες  

16  17,39% 

4  4,34% 

Συνολικά 92 100% 

 

Στον πίνακα 5α παρουσιάζονται ποσοτικά (συχνότητες και ποσοστά) οι 5 

κατηγορίες του Ματσαγγούρα (συλλογής δεδομένων, οργάνωσης δεδομένων, 

ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων, υπέρβασης δεδομένων, αταξινόμητες) που 

αντιστοιχούν στην πρώτη διδασκαλία. Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 92 και από 

αυτές το μεγαλύτερο πλήθος των ερωτήσεων είναι συλλογής δεδομένων και είναι 51, 

δηλαδή το 55,43% του συνόλου των ερωτήσεων, καθώς η νηπιαγωγός στοχεύει στην 

συλλογή πληροφοριών μέσα από τις απαντήσεις των παιδιών. Έπειτα, ακολουθούν οι 

ερωτήσεις ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων που είναι 18, δηλαδή το 19,56% 

του συνόλου των ερωτήσεων, καθώς στόχος της νηπιαγωγού είναι τα παιδιά να 

διασαφηνίσουν τα όσα λένε. Κατά 2 λιγότερες είναι οι ερωτήσεις υπέρβασης 

δεδομένων(16), με ποσοστό 17,39% του συνόλου των ερωτήσεων, οι οποίες ζητούν 

από τα παιδιά να δώσουν εξηγήσεις για κάποια θέματα. Οι αταξινόμητες ερωτήσεις 

είναι 4, δηλαδή το 4,34% του συνόλου των ερωτήσεων, και είναι αταξινόμητες 

καθώς δεν ανήκουν σε καμία από αυτές τις κατηγορίες και λιγότερες είναι οι 

ερωτήσεις οργάνωσης δεδομένων που είναι 3, δηλαδή το 3,26% του συνόλου των 

ερωτήσεων, καθώς η νηπιαγωγός επιθυμεί τα παιδιά να οργανώσουν καλύτερα τις 

πληροφορίες ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητές.  
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Πίνακας 5β. Ποσοτικά πρώτης διδασκαλίας της κατηγοριοποίησης του Ματσαγγούρα 

σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ 

 

Είδη ερωτήσεων 

Ανοιχτού τύπου Κλειστού τύπου Συνολικά 

Ν(51) % Ν(41) % Ν(92) % 

Συλλογής δεδομένων 31  60,78% 20  39,21% 51  55,43% 

Οργάνωσης δεδομένων 1  33,33% 2  66,66% 3  3,26% 

Ανάλυσης και 

επεξεργασίας δεδομένων 

8  

 

44,44% 10 

  

55,55% 18  

 

19,56% 

Υπέρβασης δεδομένων 10  62,5% 6  37,5% 16  17,39% 

Αταξινόμητες 1  25% 3  75% 4  4,34% 

  

Στον πίνακα 5β παρουσιάζονται ποσοτικά (συχνότητες και ποσοστά) οι 

ερωτήσεις που εντάχθηκαν στις κατηγορίες του Ματσαγγούρα (συλλογής δεδομένων, 

οργάνωσης δεδομένων, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων, υπέρβασης 

δεδομένων, αταξινόμητες) που αντιστοιχούν στην πρώτη διδασκαλία και επιπλέον η 

ταξινόμηση κάθε μιας κατηγορίας σε ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Οι 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου είναι συνολικά 51 και κλειστού τύπου συνολικά είναι 41. 

Το πλήθος των ερωτήσεων ανοιχτού τύπου έχουν ένα μικρό προβάδισμα, καθώς η 

νηπιαγωγός πιθανώς επεδίωκε τα παιδιά να δώσουν απαντήσεις πάνω σε κάποια 

θέματα χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση, αλλά και να 

επιχειρηματολογήσουν. Αντίθετα, οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που είναι λίγο 

λιγότερες από τις ανοιχτού τύπου και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η νηπιαγωγός 

με τις ερωτήσεις της επεδίωκε τα παιδιά να εκφράσουν μια συγκεκριμένη απάντηση 

ενδεχομένως αυτή που είχε η ίδια στο μυαλό της. Πιο συγκεκριμένα, από τις 51 

ερωτήσεις συλλογής δεδομένων οι 31 ερωτήσεις, δηλαδή το  60,78% του συνόλου 

των ερωτήσεων συλλογής δεδομένων είναι ανοιχτού τύπου και οι 20, δηλαδή το 

39,21% είναι κλειστού τύπου. Το επόμενο μεγαλύτερο πλήθος ερωτήσεων είναι 

αυτές της ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων και είναι όλες 18 από τις οποίες οι 

8, δηλαδή το 44,44% του συνόλου των ερωτήσεων ανάλυσης και επεξεργασίας 

δεδομένων είναι ανοιχτού τύπου και οι 10, δηλαδή το 55,55% είναι κλειστού τύπου. 
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Ακολουθούν οι ερωτήσεις υπέρβασης δεδομένων και είναι συνολικά 16, όπου οι 10 

από αυτές είναι ανοιχτού τύπου, δηλαδή το 62,5% του συνόλου των ερωτήσεων 

υπέρβασης δεδομένων και οι 6, δηλαδή το 37,5% είναι κλειστού τύπου. Από τις 4 

αταξινόμητες ερωτήσεις η μια, δηλαδή το 25% του συνόλου των αταξινόμητων 

ερωτήσεων είναι ανοιχτού τύπου και οι 3, δηλαδή το 75% είναι κλειστού τύπου. 

Τέλος, ακολουθούν οι ερωτήσεις οργάνωσης δεδομένων που είναι συνολικά 3, από 

τις οποίες η μια, δηλαδή το 33,33% του συνόλου των ερωτήσεων οργάνωσης 

δεδομένων είναι ανοιχτού τύπου και οι 2, δηλαδή το 66,66% είναι κλειστού τύπου. 

 

Πίνακας 6α. Ποσοτικά δεύτερης διδασκαλίας στην κατηγοριοποίηση του Ματσαγγούρα. 

 

Στον πίνακα 6α παρουσιάζονται ποσοτικά (συχνότητες και ποσοστά) οι 5 

κατηγορίες του Ματσαγγούρα (συλλογής δεδομένων, οργάνωσης δεδομένων, 

ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων, υπέρβασης δεδομένων, αταξινόμητες) που 

αντιστοιχούν στην δεύτερη διδασκαλία. Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 78, από 

αυτές το μεγαλύτερο πλήθος είναι ερωτήσεις συλλογής δεδομένων και είναι 56, 

δηλαδή το 71,79% του συνόλου των ερωτήσεων, καθώς η νηπιαγωγός στοχεύει στην 

συλλογή πληροφοριών μέσα από τις απαντήσεις των παιδιών. Έπειτα, ακολουθούν οι 

ερωτήσεις ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων που είναι 13, δηλαδή το 16,66% 

του συνόλου των ερωτήσεων, καθώς στόχος της νηπιαγωγού είναι τα παιδιά να 

διασαφηνίσουν τα όσα λένε. Οι αταξινόμητες ερωτήσεις είναι 8, δηλαδή το 10,25% 

ΔΕΥΤΕΡΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ 

Είδη ερωτήσεων Ν % 

Συλλογής δεδομένων  56  71,79% 

Οργάνωσης δεδομένων 0  0% 

Ανάλυσης και επεξεργασίας 

δεδομένων 

13  16,66% 

Υπέρβασης δεδομένων 1  1,28% 

Αταξινόμητες 8  10,25% 

Συνολικά 78 100% 
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του συνόλου των ερωτήσεων, καθώς δεν ανήκουν σε καμία από αυτές τις κατηγορίες. 

Υπάρχει 1 ερώτηση υπέρβασης δεδομένων, με ποσοστό 1,28% και ζητά από τα 

παιδιά να δώσουν εξηγήσεις για κάποιο θέμα. Τέλος, ερωτήσεις οργάνωσης 

δεδομένων δεν υπάρχουν. 

 

Πίνακας 6β. Ποσοτικά δεύτερης διδασκαλίας της κατηγοριοποίησης του Ματσαγγούρα 

σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ 

 

Είδη ερωτήσεων 

Ανοιχτού τύπου Κλειστού τύπου Συνολικά 

Ν(29) % Ν(49) % Ν(78) % 

Συλλογής δεδομένων 22  39,28% 34  60,71% 56  71,79% 

Οργάνωσης δεδομένων 0  0% 0  0% 0  0% 

Ανάλυσης και 

επεξεργασίας δεδομένων 

7  

 

53,84% 6  

 

46,15% 13  

 

16,66% 

Υπέρβασης δεδομένων 0  0% 1  100% 1  1,28% 

Αταξινόμητες  0  0% 8  100% 8  10,25% 

 

Στον πίνακα 6β παρουσιάζονται ποσοτικά (συχνότητες και ποσοστά) οι 

ερωτήσεις που εντάχθηκαν στις κατηγορίες του Ματσαγγούρα (συλλογής δεδομένων, 

οργάνωσης δεδομένων, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων, υπέρβασης 

δεδομένων, αταξινόμητες), που αντιστοιχούν στην δεύτερης διδασκαλίας και 

επιπλέον η ταξινόμηση κάθε μιας κατηγορίας σε ανοιχτού και κλειστού τύπου 

ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου είναι συνολικά 29 και κλειστού τύπου 

συνολικά είναι 49. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου είναι αρκετά περισσότερες σε σχέση 

με τις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι η νηπιαγωγός 

με τις ερωτήσεις της επεδίωκε τα παιδιά να εκφράσουν μια συγκεκριμένη απάντηση 

ίσως αυτή που είχε η ίδια στο μυαλό της. Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου είναι αρκετά 

λιγότερες, καθώς η νηπιαγωγός δεν χρησιμοποίησε τόσο ερωτήσεις που έχουν μεγάλο 

εύρος απαντήσεων, χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση. Πιο 
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συγκεκριμένα, οι περισσότερες ερωτήσεις αυτής της διδασκαλίας είναι συλλογής 

δεδομένων και συνολικά είναι 56, από αυτές οι 22 ερωτήσεις, δηλαδή το 39,28% του 

συνόλου των ερωτήσεων συλλογής δεδομένων είναι ανοιχτού τύπου και οι 34, 

δηλαδή το 60,71% είναι κλειστού τύπου. Το επόμενο μεγαλύτερο πλήθος ερωτήσεων 

είναι αυτές της ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων και είναι 13, οι 7, δηλαδή το 

53,84% του συνόλου των ερωτήσεων ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων είναι 

ανοιχτού τύπου και οι 6, δηλαδή το 46,15% είναι κλειστού τύπου. Ακολουθούν οι 

αταξινόμητες ερωτήσεις που είναι συνολικά 8 και είναι όλες κλειστού τύπου. Τέλος, 

υπάρχει μια ερώτηση υπέρβασης δεδομένων που είναι κλειστού τύπου, ενώ 

ερωτήσεις οργάνωσης δεδομένων δεν υπάρχουν. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Πίνακας 7α. Ποσοτικά πρώτης διδασκαλίας στην κατηγοριοποίηση ανοιχτού και 

κλειστού τύπου. 

ΠΡΩΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ-ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Είδη ερωτήσεων Ν % 

Ανοιχτού τύπου 51  55,43% 

Κλειστού τύπου 41  44,56% 

Συνολικά 92 100% 

 

Στον πίνακα 7α παρουσιάζονται ποσοτικά (συχνότητες και ποσοστά) οι 

ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου στην πρώτη διδασκαλία. Το σύνολο των 

ερωτήσεων είναι 92 και από αυτές οι περισσότερες ερωτήσεις που απαριθμούνται σε 

51, δηλαδή το 55,43% είναι ανοιχτού τύπου, επιθυμώντας έτσι η νηπιαγωγός να 

εκμαιεύσει τις διαφορετικές απαντήσεις των παιδιών, αλλά και να βοηθήσει τα παιδιά 

να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. Οι υπόλοιπες 41 ερωτήσεις, δηλαδή το 

44,56% του συνόλου των ερωτήσεων είναι κλειστού τύπου, καθώς η νηπιαγωγός με 

τις ερωτήσεις της ζητούσε από τα παιδιά να εξηγήσουν τις αφίσες, χωρίς να δίνει 

τόσο την δυνατότητα ανάλυσης. 
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Πίνακας 8α. Ποσοτικά δεύτερης διδασκαλίας στην κατηγοριοποίηση ανοιχτού και 

κλειστού τύπου. 

ΔΕΥΤΕΡΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ-ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Είδη ερωτήσεων  Ν % 

Ανοιχτού τύπου  29  37,17% 

Κλειστού τύπου 49  62,82% 

Συνολικά 78 100% 

 

Στον πίνακα 8α. παρουσιάζονται ποσοτικά (συχνότητες και ποσοστά) οι 

ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου στην δεύτερη διδασκαλία. Το σύνολο των 

ερωτήσεων είναι 78 και από αυτές οι περισσότερες ερωτήσεις που απαριθμούνται σε 

49 είναι κλειστού τύπου με ποσοστό 62,82%, καθώς βρισκόμαστε στη φάση που τα 

παιδιά ζωγραφίζουν και περιγράφουν τι έκαναν δίνοντας μονολεκτικές απαντήσεις. 

Οι υπόλοιπες 29 ερωτήσεις, δηλαδή το 37,17% του συνόλου των ερωτήσεων είναι 

ανοιχτού τύπου, καθώς σε αυτή τη φάση τα παιδιά έδιναν ποικίλες εξηγήσεις για τους 

εννοιολογικούς χάρτες. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Πίνακας 9α. Ποσοτικά πρώτης διδασκαλίας στην κατηγοριοποίηση συμπληρωματικών 

ερωτήσεων. 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Είδη ερωτήσεων Ν % 

Συμπληρωματικές  

Αταξινόμητες 

44  47,82% 

48  52,17% 

Συνολικά 92 100% 

 

Στον πίνακα 9α παρουσιάζονται ποσοτικά (συχνότητες και ποσοστά) των 

συμπληρωματικών ερωτήσεων στην πρώτη διδασκαλία. Το σύνολο των ερωτήσεων 
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είναι 92, από τις οποίες οι 44 ερωτήσεις, δηλαδή το 47,82% του συνόλου των 

ερωτήσεων είναι συμπληρωματικές, καθώς η νηπιαγωγός με τις ερωτήσεις της 

ζητούσε διευκρινήσεις από τα παιδιά. Οι περισσότερες ερωτήσεις με αριθμό 48, 

δηλαδή το 52,17% του συνόλου των ερωτήσεων είναι αταξινόμητες, καθώς δεν 

ταιριάζουν στο συγκεκριμένο είδος. 

 

Πίνακας 9β. Ποσοτικά πρώτης διδασκαλίας της κατηγοριοποίηση συμπληρωματικών 

ερωτήσεων σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Είδη ερωτήσεων 

Ανοιχτού τύπου Κλειστού τύπου Συνολικά 

Ν(51) % Ν(41) % Ν(92) % 

Συμπληρωματικές 25  56,81% 19  43,18% 44  47,82% 

Αταξινόμητες  26  54,16% 22  45,83% 48  52,17% 

 

Στον πίνακα 9β παρουσιάζονται ποσοτικά (συχνότητες και ποσοστά) οι 

ερωτήσεις που εντάχθηκαν στην κατηγορία των συμπληρωματικών ερωτήσεων που 

αντιστοιχούν στην πρώτη διδασκαλία και επιπλέον η ταξινόμηση κάθε μιας 

κατηγορίας σε ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Οι 51 ερωτήσεις είναι 

ανοιχτού τύπου και οι 41 κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου είναι 

περισσότερες, καθώς η νηπιαγωγός πιθανώς επεδίωκε τα παιδιά να δώσουν 

απαντήσεις πάνω σε κάποια θέματα χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση, 

αλλά και να στηρίξουν τις απαντήσεις τους σε λογικά επιχειρήματα. Αντίθετα, οι 

ερωτήσεις κλειστού τύπου που είναι λίγο λιγότερες από τις ανοιχτού τύπου οφείλεται 

στο γεγονός ότι η νηπιαγωγός με τις ερωτήσεις της επεδίωκε τα παιδιά να εκφράσουν 

μια συγκεκριμένη απάντηση ίσως αυτή που είχε η ίδια στο μυαλό της. Συγκεκριμένα, 

στις συμπληρωματικές ερωτήσεις από τις 44 που είναι συνολικά οι 25 ερωτήσεις, 

δηλαδή το 56,81% του συνόλου των συμπληρωματικών ερωτήσεων είναι ανοιχτού 

τύπου και οι 19, δηλαδή το 43,18% είναι κλειστού τύπου. Στις αταξινόμητες 

ερωτήσεις από τις 48 που είναι συνολικά οι 26, δηλαδή το 54,16% του συνόλου των 
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αταξινόμητων ερωτήσεων είναι ανοιχτού τύπου και οι 22, δηλαδή το 45,83% είναι 

κλειστού τύπου.  

 

Πίνακας 10α. Ποσοτικά δεύτερης διδασκαλίας στην κατηγοριοποίηση 

συμπληρωματικών ερωτήσεων. 

 

Στον πίνακα 10α παρουσιάζονται ποσοτικά (συχνότητες και ποσοστά) των 

συμπληρωματικών ερωτήσεων στην δεύτερη διδασκαλία. Το σύνολο των ερωτήσεων 

είναι 78, από αυτές οι 52 ερωτήσεις, δηλαδή το 70,51% του συνόλου των ερωτήσεων 

είναι συμπληρωματικές, ζητώντας έτσι η νηπιαγωγός από τα παιδιά να διευκρινίσουν 

τις απαντήσεις τους. Οι 23 ερωτήσεις, δηλαδή το 29,48% του συνόλου των 

ερωτήσεων είναι αταξινόμητες, καθώς δεν ταιριάζουν στο συγκεκριμένο είδος 

ερωτήσεων. 

 

Πίνακας 10β. Ποσοτικά δεύτερης διδασκαλίας της κατηγοριοποίησης 

συμπληρωματικών ερωτήσεων σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Είδη ερωτήσεων 

Ανοιχτού τύπου Κλειστού τύπου Συνολικά 

Ν(29) % Ν(49) % Ν(78) % 

Συμπληρωματικές 14  25,45% 41  74,54% 55  70,51% 

Αταξινόμητες  15  65,21% 8  34,78% 23  29,48% 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Είδη ερωτήσεων  Ν % 

Συμπληρωματικές  

Αταξινόμητες 

55  70,51% 

23  29,48% 

Συνολικά 78 100% 
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Στον πίνακα 10β παρουσιάζονται ποσοτικά (συχνότητες και ποσοστά) οι 

ερωτήσεις που εντάχθηκαν στην κατηγορία των συμπληρωματικών ερωτήσεων που 

αντιστοιχούν στην δεύτερη διδασκαλία και επιπλέον η ταξινόμηση κάθε μιας 

κατηγορίας σε ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Οι 29 ερωτήσεις είναι 

ανοιχτού τύπου και οι 49 κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου είναι 

λιγότερες, καθώς η νηπιαγωγός πιθανώς δεν επεδίωκε τόσο τα παιδιά να δώσουν 

απαντήσεις μεγάλου εύρους, αλλά έκανε χρήση περισσότερο κλειστού τύπου 

ερωτήσεων επιδιώκοντας έτσι μονολεκτικές απαντήσεις από τα παιδιά. 

Συγκεκριμένα, στις συμπληρωματικές ερωτήσεις από τις 55 που είναι συνολικά, οι 14 

ερωτήσεις, δηλαδή το 25,45% του συνόλου των συμπληρωματικών ερωτήσεων είναι 

ανοιχτού τύπου και οι 41, δηλαδή το 74,54% είναι κλειστού τύπου. Στις 

αταξινόμητων ερωτήσεων που συνολικά είναι 23, οι 15 είναι ανοιχτού τύπου με 

ποσοστό 65,21% και οι 8, δηλαδή το 34,78% του συνόλου των αταξινόμητων 

ερωτήσεων είναι κλειστού τύπου. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Πίνακας 11α. Ποσοτικά πρώτης διδασκαλίας στην κατηγοριοποίηση ερωτήσεων-

κλειδιά. 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Είδη ερωτήσεων Ν % 

Ερωτήσεις-κλειδιά 

Αταξινόμητες 

30  32,60% 

62  67,39% 

Συνολικά 92 100% 

 

Στον πίνακα 11α παρουσιάζονται ποσοτικά (συχνότητες και ποσοστά) των 

ερωτήσεων-κλειδιά στην πρώτη διδασκαλία. Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 92, από 

τις οποίες οι 30 ερωτήσεις, δηλαδή το 32,60% του συνόλου των ερωτήσεων είναι 

ερωτήσεις-κλειδιά, καθώς η νηπιαγωγός επιθυμούσε να κρατήσει τα παιδιά μέσα στο 

θέμα προσπαθώντας να τα κεντρίσει το ενδιαφέρον. Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι 
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αταξινόμητες και είναι 62, δηλαδή το 67,39% του συνόλου των ερωτήσεων, καθώς 

δεν ταιριάζουν στο συγκεκριμένο είδος ερωτήσεων. 

 

Πίνακας 11β. Ποσοτικά πρώτης διδασκαλίας της κατηγοριοποίησης ερωτήσεων-κλειδιά 

σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΆ 

 

Είδη ερωτήσεων 

Ανοιχτού τύπου Κλειστού τύπου Συνολικά 

Ν(51) % Ν(41) % Ν(92) % 

Ερωτήσεις-κλειδιά 17  56,66% 13  43,33% 30  32,60% 

Αταξινόμητες  34  54,83% 28  45,16% 62  67,39% 

 

Στον πίνακα 11β παρουσιάζονται ποσοτικά (συχνότητες και ποσοστά) οι 

ερωτήσεις που εντάχθηκαν στην κατηγορία των ερωτήσεων-κλειδιά που αντιστοιχούν 

στην πρώτη διδασκαλία και επιπλέον η ταξινόμηση κάθε μιας κατηγορίας σε 

ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Οι 51 ερωτήσεις είναι ανοιχτού τύπου και οι 

41 κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου είναι περισσότερες, καθώς η 

νηπιαγωγός πιθανώς επιδίωκε τα παιδιά να δώσουν απαντήσεις πάνω σε κάποια 

θέματα χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση. Αντίθετα, οι ερωτήσεις 

κλειστού τύπου που είναι λίγο λιγότερες από τις ανοιχτού τύπου οφείλεται στο 

γεγονός ότι η νηπιαγωγός με τις ερωτήσεις της επεδίωκε τα παιδιά να εκφράσουν μια 

συγκεκριμένη απάντηση, ενδεχομένως αυτή που είχε η ίδια στο μυαλό της. 

Συγκεκριμένα, στις ερωτήσεις-κλειδιά που είναι συνολικά 30, οι 17 ερωτήσεις, 

δηλαδή το 56,66% του συνόλου των ερωτήσεων-κλειδιά είναι ανοιχτού τύπου και οι 

13, δηλαδή το 43,33% είναι κλειστού τύπου. Στις αταξινόμητες ερωτήσεις από τις 62 

που είναι συνολικά οι 34, δηλαδή το 54,83% του συνόλου των αταξινόμητων 

ερωτήσεων είναι ανοιχτού τύπου και οι 28 είναι κλειστού τύπου με ποσοστό 45,16%.  
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Πίνακας 12α. Ποσοτικά δεύτερης διδασκαλίας στην κατηγοριοποίηση ερωτήσεων-

κλειδιά. 

 

Στον πίνακα 12α παρουσιάζονται ποσοτικά (συχνότητες και ποσοστά) των 

ερωτήσεων-κλειδιά στην δεύτερη διδασκαλία. Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 78, 

από τις οποίες μόλις οι 10 ερωτήσεις, δηλαδή το 12,82% είναι κλειδιά, καθώς 

συμβάλλουν κυρίως στην καλύτερη διεξαγωγή της διδασκαλίας. Οι περισσότερες 

ερωτήσεις είναι αταξινόμητες και είναι 68, δηλαδή το 67,39% του συνόλου των 

ερωτήσεων, καθώς δεν ταιριάζουν στο συγκεκριμένο είδος ερωτήσεων. 

 

Πίνακας 12β. Ποσοτικά δεύτερης διδασκαλίας της κατηγοριοποίησης ερωτήσεων-

κλειδιά σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

 

Είδη ερωτήσεων 

Ανοιχτού τύπου  Κλειστού τύπου Συνολικά 

Ν(29) % Ν(49) % Ν(78) % 

Ερωτήσεις-κλειδιά 8  80% 2  20% 10  12,82% 

Αταξινόμητες  21  30,88% 47  69,11% 68  87,17% 

 

Στον πίνακα 12β παρουσιάζονται ποσοτικά (συχνότητες και ποσοστά) οι 

ερωτήσεις που εντάχθηκαν στην κατηγορία των ερωτήσεων-κλειδιά που αντιστοιχούν 

στην δεύτερη διδασκαλία και επιπλέον η ταξινόμηση κάθε μιας κατηγορίας σε 

ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Οι 29 ερωτήσεις είναι ανοιχτού τύπου και οι 

49 κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου είναι λιγότερες, καθώς η 

ΔΕΥΤΕΡΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Είδη ερωτήσεων Ν % 

Ερωτήσεις-κλειδιά 

Αταξινόμητες 

10  12,82% 

68  87,17% 

Συνολικά 78 100% 



 

91 

 

νηπιαγωγός πιθανώς δεν επεδίωκε τόσο τα παιδιά να δώσουν απαντήσεις μεγάλου 

εύρους, αλλά έκανε χρήση περισσότερο κλειστού τύπου ερωτήσεων επιδιώκοντας 

έτσι τα παιδιά να εκφράσουν μια συγκεκριμένη απάντηση ίσως αυτή που είχε η ίδια 

στο μυαλό της. Συγκεκριμένα, στις ερωτήσεις-κλειδιά που είναι συνολικά 10, οι 8 

ερωτήσεις, δηλαδή το 80% του συνόλου των ερωτήσεων-κλειδιά είναι ανοιχτού 

τύπου και οι 2 είναι κλειστού τύπου με ποσοστό 20%, καθώς βοηθούν στην 

καλύτερη διεξαγωγή της διδασκαλίας. Στις αταξινόμητες ερωτήσεις από τις 68 που 

είναι συνολικά, οι 21 είναι ανοιχτού τύπου με ποσοστό 30,88% και οι 47, δηλαδή το 

69,11% του συνόλου των αταξινόμητων ερωτήσεων είναι κλειστού τύπου. 

 

6.2. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ BLOOM  

Πίνακας 1. Σύγκριση ερωτήσεων πρώτης και δεύτερης διδασκαλίας ως προς την 

κατηγοριοποίηση του Bloom. 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ BLOOM 

 Είδη ερωτήσεων Ν % 

Πρώτη 

διδασκαλία  

(10/11/14) 

 

 

Γνώσης 42 45,65% 

Κατανόησης 24 26,08% 

Εφαρμογής 0 0% 

Ανάλυσης 15 16,30% 

Σύνθεσης 3 3,26% 

Αξιολόγησης 5 5,43% 

Αταξινόμητες 3 3,26% 

Δεύτερη 

διδασκαλία 

(11/11/14) 

Γνώσης 23 29,48% 

Κατανόησης 10 12,82% 

Εφαρμογής 26 33,33% 

Ανάλυσης 12 15,38% 

Σύνθεσης 0 0% 

Αξιολόγησης 0 0% 
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Αταξινόμητες 7 8,97% 

 

 

Διάγραμμα 1. Σύγκριση ερωτήσεων πρώτης και δεύτερης διδασκαλίας ως προς την 

κατηγοριοποίηση του Bloom. 

Στον πίνακα 1 και στο αντίστοιχο διάγραμμα 1 αποτυπώνεται η σύγκριση των 

δυο διδασκαλιών της κατηγοριοποίησης του Bloom. Όπως φαίνεται οι δυο 

διδασκαλίες έχουν αρκετές διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη διδασκαλία το 

1
ο
 μεγαλύτερο ποσοστό έχουν οι ερωτήσεις γνώσης, δηλαδή το 45,65% του συνόλου 

των ερωτήσεων, καθώς η νηπιαγωγός θέλει να ελέγξει τις γνώσεις των παιδιών, ενώ 

στη δεύτερη το μεγαλύτερο ποσοστό έχουν οι ερωτήσεις εφαρμογής δηλαδή το 

33,33% του συνόλου των ερωτήσεων, καθώς σε αυτή τη φάση τα παιδιά εφαρμόζουν 

τις γνώσεις που έχουν διδαχθεί (ζωγραφίζουν σε ομάδες κάτι σχετικό με το νερό). 

Στην πρώτη διδασκαλία δεν υπάρχουν ερωτήσεις εφαρμογής. Το 2
ο
 μεγαλύτερο 

ποσοστό της πρώτης διδασκαλίας είναι οι ερωτήσεις κατανόησης, δηλαδή το 26,08% 

του συνόλου των ερωτήσεων, γιατί η νηπιαγωγός θέλει να διαπιστώσει αν και κατά 

πόσο έχει κατανοηθεί το διδακτικό περιεχόμενο, ενώ στην δεύτερη διδασκαλία 

ακολουθούν οι ερωτήσεις γνώσεις με ποσοστό 29,48% του συνόλου των ερωτήσεων, 

καθώς προσπαθεί να εκμαιεύσει τις γνώσεις που απέκτησαν ή είχαν τα παιδιά. 

Ακολουθούν οι ερωτήσεις ανάλυσης που έχουν το 3
ο
 μεγαλύτερο ποσοστό και για τις 

δυο διδασκαλίες (για την πρώτη 16,30% και για την δεύτερη 15,38%), κάτι που 

45,65% 

26,08% 

0% 

16,30% 

3,26% 

5,43% 

3,26% 

29,48% 

12,82% 

33,33% 

15,38% 

0% 

0% 

8,97% 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 

Γνώσης 

Κατανόησης 

Εφαρμογής 

Ανάλυσης 

Σύνθεσης 

Αξιολόγησης 

Αταξινόμητες 

Γνώσης 

Κατανόησης 

Εφαρμογής 

Ανάλυσης 

Σύνθεσης 

Αξιολόγησης 

Αταξινόμητες 

Π
ρ

ώ
τη

 δ
ιδ

α
σ

κ
α

λ
ία

 

(1
0
/1

1
/1

4
) 

Δ
εύ

τε
ρ

η
 δ

ιδ
α

σ
κ

α
λ
ία

 

(1
1
/1

1
/1

4
) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΒLOOM 



 

93 

 

δείχνει ότι η νηπιαγωγός επεδίωκε από τα παιδιά να δίνουν συνεχώς εξηγήσεις. Το 4
ο
 

μεγαλύτερο ποσοστό για την πρώτη διδασκαλία έχουν οι ερωτήσεις αξιολόγησης 

δηλαδή το 5,43% του συνόλου των ερωτήσεων, καθώς η νηπιαγωγός επιθυμεί τα 

παιδιά να διαλέξουν την αφίσα που τους άρεσε περισσότερο και να αιτιολογήσουν 

την άποψη τους με λογικά επιχειρήματα, ενώ στην δεύτερη διδασκαλία ακολουθούν 

οι ερωτήσεις κατανόησης με ποσοστό 12,82% του συνόλου των ερωτήσεων, που 

βοηθούν την νηπιαγωγό να διαπιστώσει αν έχουν κατανοηθεί τα όσα είδαν και 

άκουσαν τα παιδιά. Το 5
ο
 σε σειρά μεγαλύτερο ποσοστό για την πρώτη διδασκαλία 

έχουν οι ερωτήσεις σύνθεσης δηλαδή το 3,26% του συνόλου των ερωτήσεων, καθώς 

η νηπιαγωγός δεν εστίασε τόσο στην προσπάθεια των παιδιών να συνδυάσουν τα όσα 

ξέρουν ώστε να προβλέψουν τι θα συμβεί σε διάφορες καταστάσεις (π.χ. τι θα συμβεί 

αν δεν έχουμε νερό) και οι αταξινόμητες που έχουν το ίδιο ποσοστό. Στην δεύτερη 

διδασκαλία δεν υπάρχουν ερωτήσεις σύνθεσης και αξιολόγησης και οι αταξινόμητες 

έχουν ποσοστό 8,97%. 

 

Πίνακας 2. Σύγκριση ερωτήσεων πρώτης και δεύτερης διδασκαλίας της 

κατηγοριοποίησης του Bloom σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ BLOOM 

  

Είδη 

ερωτήσεων 

Ανοιχτού τύπου Κλειστού 

τύπου 

Συνολικά 

Ν % Ν % Ν % 

Πρώτη   

διδασκαλία 

(10/11/14) 

Γνώσης 21 50% 21 50% 42 100% 

Κατανόησης 16 66,66% 8 33,33% 24 100% 

Εφαρμογής 0 0% 0 0% 0 0% 

Ανάλυσης 9 60% 6 40% 15 100% 

Σύνθεσης 0 0% 3 100% 3 100% 

Αξιολόγησης 4 80% 1 20% 5 100% 

Αταξινόμητες 1 33,33% 2 66,66% 3 100% 

Δεύτερη 

διδασκαλία 

(11/11/14) 

Γνώσης 18 78,26% 5  21,73% 23 100% 

Κατανόησης 5  50% 5  50% 10 100% 

Εφαρμογής 0 0% 26  100% 26 100% 
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Ανάλυσης 4  33,33% 8 66,66% 112 100% 

Σύνθεσης 0  0% 0  0% 0 0% 

Αξιολόγησης 0  0% 0  0% 0 0% 

Αταξινόμητες 0 0% 7  100% 7 100% 

 

 

Διάγραμμα 2. Σύγκριση ερωτήσεων πρώτης και δεύτερης διδασκαλίας της 

κατηγοριοποίησης του Bloom σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

Στον πίνακα 2 και στο αντίστοιχο διάγραμμα 2 αποτυπώνεται η σύγκριση των 

δυο διδασκαλιών της κάθε κατηγορίας του Bloom (γνώσης, εφαρμογής, κατανόησης, 

ανάλυσης, σύνθεσης, αξιολόγησης και αταξινόμητες) σε ερωτήσεις ανοιχτού και 

κλειστού τύπου. Όπως φαίνεται οι δυο διδασκαλίες έχουν αρκετές διαφορές. Πιο 

συγκεκριμένα, στην πρώτη διδασκαλία οι ερωτήσεις γνώσης κατανέμονται ισάριθμα 

στις ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου, ενώ αντίθετα στην δεύτερη διδασκαλία 

το 78,26% του συνόλου των ερωτήσεων γνώσης είναι ανοιχτού τύπου και το 21,73% 

είναι κλειστού τύπου, δείχνοντας έτσι ότι η νηπιαγωγός αρχικά έδινε ίδια βαρύτητα 

και στα δυο τύποι ερωτήσεων, ενώ στη δεύτερη διδασκαλία χρησιμοποίησε 

ερωτήσεις που έχουν ποικίλες απαντήσεις, επιζητώντας έτσι από τα παιδιά να 

σκεφτούν περισσότερο. Στις ερωτήσεις κατανόησης στην πρώτη διδασκαλία το 

ποσοστό των ερωτήσεων που κατατάσσονται στις ανοιχτές ερωτήσεις είναι το 

66,66% του συνόλου των ερωτήσεων κατανόησης και το 33,33% είναι κλειστού 
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τύπου, καθώς έτσι φαίνεται πως η νηπιαγωγός θέλησε κυρίως μέσα από τις 

διαφορετικές απαντήσεις των παιδιών να δει αν και κατά πόσο έχει κατανοηθεί το 

διδακτικό περιεχόμενο. Αντίθετα, στην δεύτερη διδασκαλία οι ερωτήσεις κατανόησης 

είναι ισάριθμα κατανεμημένες σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. Ερωτήσεις 

εφαρμογής δεν υπάρχουν στην πρώτη διδασκαλία και στην δεύτερη είναι όλες 

κλειστού τύπου, καθώς οι ερωτήσεις της νηπιαγωγού επιδέχονταν μονολεκτικές 

απαντήσεις από τα παιδιά σχετικά με το τι ζωγράφισαν. Επιπλέον, στις ερωτήσεις 

ανάλυσης στην πρώτη διδασκαλία φαίνεται ότι το 60% του συνόλου των ερωτήσεων 

ανάλυσης είναι ανοιχτού τύπου και το 40% κλειστού τύπου, ενώ στην δεύτερη 

διδασκαλία συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή το 33,33% του συνόλου των 

ερωτήσεων ανάλυσης είναι ανοιχτού τύπου και το 66,66% είναι κλειστού τύπου. 

Αυτό ίσως συμβαίνει γιατί στην πρώτη διδασκαλία τα παιδιά καλούνται να 

περιγράψουν τι είδαν τι άκουσαν, ενώ στην δεύτερη επικεντρώνονται στην εφαρμογή 

των όσων έμαθαν και έτσι οι απαντήσεις τους ήταν περισσότερο μονολεκτικές. Όσον 

αφορά τις ερωτήσεις σύνθεσης, στην πρώτη διδασκαλία είναι όλες κλειστού τύπου, 

καθώς η νηπιαγωγός θέτει ερωτήσεις που έχουν μικρό εύρος απαντήσεων και στην 

δεύτερη διδασκαλία δεν υπάρχουν. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης στην πρώτη 

διδασκαλία είναι ανοιχτού τύπου κυρίως με ποσοστό 80% του συνόλου των 

ερωτήσεων αξιολόγησης και κλειστού τύπου είναι το υπόλοιπο 20%, φανερώνοντας 

έτσι η νηπιαγωγός την επιθυμία της να αναπτύξουν τα παιδιά την κριτική τους σκέψη 

και να επιχειρηματολογήσουν, ενώ στην δεύτερη διδασκαλία δεν υπάρχουν 

ερωτήσεις αξιολόγησης. Τέλος, οι αταξινόμητες ερωτήσεις είναι κυρίως κλειστού 

τύπου και στις δύο διδασκαλίες, καθώς στην πρώτη διδασκαλία το 33,33% του 

συνόλου των αταξινόμητων ερωτήσεων είναι ανοιχτού τύπου και το 66,66% είναι 

κλειστού τύπου και στην δεύτερη διδασκαλία είναι όλες κλειστού τύπου. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ GALLAGHER & ASCHNER  

Πίνακας 3. Σύγκριση ερωτήσεων πρώτης και δεύτερης διδασκαλίας ως προς την 

κατηγοριοποίηση του Gallagher & Aschner. 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ GALLAGHER & ASCHNER 

 Είδη ερωτήσεων Ν % 

Πρώτη 

διδασκαλία 

(10/11/14) 

Ρουτίνας 5 5,43% 

Μνήμης 16 17,39% 

Συγκλίνουσας 

σκέψης 

15 16,30% 

Αποκλίνουσας 

σκέψης 

49 53,26% 

Ενθαρρύνουν την 

αξιολογική κρίση 

6 6,52% 

Αταξινόμητες 1 1,08% 

Δεύτερη 

διδασκαλία 

(11/11/14) 

Ρουτίνας 4 5,12% 

Μνήμης 6 7,69% 

Συγκλίνουσας 

σκέψης 

35 44,87% 

Αποκλίνουσας 

σκέψης 

26 33,33% 

Ενθαρρύνουν την 

αξιολογική κρίση 

0 0% 

Αταξινόμητες 7 8,97% 
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Διάγραμμα 3. Σύγκριση ερωτήσεων πρώτης και δεύτερης διδασκαλίας ως προς την 

κατηγοριοποίηση του Gallagher & Aschner. 

Στον πίνακα 3 και στο αντίστοιχο διάγραμμα 3 αποτυπώνεται η σύγκριση των 

δυο διδασκαλιών της κατηγοριοποίησης του Gallagher & Aschner. Όπως φαίνεται οι 

δυο διδασκαλίες έχουν αρκετές διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη διδασκαλία 

το 1
ο
 μεγαλύτερο ποσοστό έχουν οι ερωτήσεις αποκλίνουσας σκέψης, δηλαδή το 

53,26% του συνόλου των ερωτήσεων, καθώς η νηπιαγωγός επιθυμεί τα παιδιά να 

χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους ώστε να εξηγήσουν κάποιες αφίσες, ενώ στη 

δεύτερη το μεγαλύτερο ποσοστό έχουν οι ερωτήσεις συγκλίνουσας σκέψης, δηλαδή 

το 44,87% του συνόλου των ερωτήσεων, καθώς η νηπιαγωγός στοχεύει στην 

συσχέτιση πληροφοριών που έχουν κρατήσει στη μνήμη τους τα παιδιά. Το 2
ο
 

μεγαλύτερο ποσοστό της πρώτης διδασκαλίας είναι οι ερωτήσεις μνήμης, δηλαδή το 

17,39% του συνόλου των ερωτήσεων, γιατί στόχος της νηπιαγωγού είναι να 

εκμαιεύσει πληροφορίες που έχουν συγκρατήσει τα παιδιά στη μνήμη τους, ενώ στην 

δεύτερη διδασκαλία ακολουθούν οι ερωτήσεις αποκλίνουσας σκέψης με ποσοστό 

33,33% του συνόλου των ερωτήσεων, καθώς στόχος της είναι τα παιδιά να 

χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που 

τους θέτει. Το 3
ο
 μεγαλύτερο ποσοστό για την πρώτη διδασκαλία έχουν οι ερωτήσεις 

συγκλίνουσας σκέψης, δηλαδή το 16,30% του συνόλου των ερωτήσεων, στοχεύοντας 

στην συσχέτιση πληροφοριών που έχουν κρατήσει στη μνήμη τους, ενώ στην δεύτερη 

διδασκαλία ακολουθούν οι αταξινόμητες ερωτήσεις με ποσοστό 8,97. Το 4
ο
 σε σειρά 

5,43% 

17,39% 

16,30% 

53,26% 

6,52% 

1,08% 

5,12% 

7,69% 

44,87% 

33,33% 

0% 

8,97% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 

Ρουτίνας 

Μνήμης 

Συγκλίνουσας σκέψης 

Αποκλίνουσας σκέψης 

Ενθαρρύνουν την αξιολογική κρίση 

Αταξινόμητες 

Ρουτίνας 

Μνήμης 

Συγκλίνουσας σκέψης 

Αποκλίνουσας σκέψης 

Ενθαρρύνουν την αξιολογική κρίση 

Αταξινόμητες 

Π
ρ

ώ
τη

 δ
ιδ

α
σ

κ
α

λ
ία

 

(1
0
/1

1
/1

4
) 

Δ
εύ

τε
ρ
η

 δ
ιδ

α
σ

κ
α

λ
ία

 

(1
1
/1

1
/1

4
) 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ GALLAGHER & ASCHNER 



 

98 

 

μεγαλύτερο ποσοστό για την πρώτη διδασκαλία έχουν οι ερωτήσεις που ενθαρρύνουν 

την αξιολογική κρίση, δηλαδή το 6,52% του συνόλου των ερωτήσεων, επιθυμώντας 

να εκφράσουν την άποψη τους και να την τεκμηριώσουν, ενώ στην δεύτερη 

διδασκαλία ακολουθούν οι ερωτήσεις μνήμης με ποσοστό 7,69%, καθώς η 

νηπιαγωγός θέλει να εκμαιεύσει πληροφορίες που έχουν συγκρατήσει τα παιδιά στη 

μνήμη τους. Το 5
ο
 μεγαλύτερο ποσοστό και για τις δυο διδασκαλίες είναι οι 

ερωτήσεις ρουτίνας (στην πρώτη διδασκαλία 5,43% και στη δεύτερη 5,12%) που 

βοηθούν την νηπιαγωγό να οργανώσει καλύτερα την διδασκαλία της. Τέλος, στην 

πρώτη διδασκαλία λιγότερες είναι οι αταξινόμητες ερωτήσεις με ποσοστό 1,08% του 

συνόλου των ερωτήσεων, ενώ στην δεύτερη διδασκαλία δεν υπάρχουν ερωτήσεις που 

ενθαρρύνουν την αξιολογική κρίση. 

 

Πίνακας 4. Σύγκριση ερωτήσεων πρώτης και δεύτερης διδασκαλίας της 

κατηγοριοποίησης του Gallagher & Aschner σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ GALLAGHER & ASCHNER 

 Είδη 

ερωτήσεων 

Ανοιχτού 

τύπου 

Κλειστού 

τύπου 

Συνολικά 

Ν % Ν % Ν % 

Πρώτη 

διδασκαλία 

(10/11/14) 

Ρουτίνας 2 40% 3 60% 5 100% 

Μνήμης 8 50% 8 50% 16 100% 

Συγκλίνουσας 

σκέψης 

7 46,66% 8  53,33% 15 100% 

Αποκλίνουσας 

σκέψης 

29 59,18% 20 40,81% 49 100% 

Ενθαρρύνουν 

την αξιολογική 

κρίση 

5 83,33% 1 16,66% 6 100% 

Αταξινόμητες 0 0% 1 100% 1 100% 

Δεύτερη 

διδασκαλία 

(11/11/14) 

Ρουτίνας 3 75% 1 25% 4 100% 

Μνήμης 5 83,33% 1 16,66% 6 100% 

Συγκλίνουσας 4 11,42% 31 88,57% 35 100% 
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Διάγραμμα 4. Σύγκριση ερωτήσεων πρώτης και δεύτερης διδασκαλίας της 

κατηγοριοποίησης του Gallagher & Aschner σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

Στον πίνακα 4 και στο αντίστοιχο διάγραμμα 4 αποτυπώνεται η σύγκριση των 

δυο διδασκαλιών της κάθε κατηγορίας του Gallagher & Aschner (ρουτίνας, μνήμης, 

συγκλίνουσας σκέψης, αποκλίνουσας σκέψης, ενθαρρύνουν την αξιολογική κρίση, 

αταξινόμητες) σε ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Όπως φαίνεται οι δυο 

διδασκαλίες έχουν αρκετές διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη διδασκαλία οι 

ερωτήσεις ρουτίνας είναι ανοιχτού τύπου με ποσοστό 40% του συνόλου των 

ερωτήσεων ρουτίνας και κλειστού τύπου με ποσοστό 60%, δείχνοντας έτσι ότι οι 

ερωτήσεις που υπέβαλλε η νηπιαγωγός για την καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας 

έχουν κυρίως μικρό εύρος απαντήσεων, ενώ στην δεύτερη διδασκαλία συμβαίνει το 
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Πρώτη διδασκαλία Δεύτερη διδασκαλία 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ GALLAGHER & ASCHNER 

Ανοιχτού τύπου Κλειστού τύπου 

σκέψης 

Αποκλίνουσας 

σκέψης 

17 65,38% 9 34,61% 26 100% 

Ενθαρρύνουν 

την αξιολογική 

κρίση 

0 0% 0 0% 0 0% 

Αταξινόμητες 0 0% 7 100% 7 100% 
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αντίθετο, δηλαδή το 75% του συνόλου των ερωτήσεων ρουτίνας είναι ανοιχτού 

τύπου και το 25% είναι κλειστού τύπου, καθώς η νηπιαγωγός δεν επεδίωκε 

συγκεκριμένες απαντήσεις από τα παιδιά. Στις ερωτήσεις μνήμης στην πρώτη 

διδασκαλία το ποσοστό των ερωτήσεων κατανέμεται ισάριθμα σε ανοιχτού και 

κλειστού τύπου, δείχνοντας έτσι ότι οι νηπιαγωγός έκανε εξίσου χρήση των 

ερωτήσεων ανοιχτού και κλειστού τύπου, ενώ στην δεύτερη διδασκαλία οι ανοιχτές 

ερωτήσεις είναι το 83,33% του συνόλου των ερωτήσεων μνήμης και το 16,66% είναι 

κλειστού τύπου, καθώς έτσι φαίνεται πως η νηπιαγωγός θέλησε να δώσει την 

ευκαιρία στα παιδιά να εκφράσουν αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που έχουν 

συγκρατήσει στην μνήμη τους. Στην πρώτη διδασκαλία στις ερωτήσεις συγκλίνουσας 

σκέψης το μεγαλύτερο ποσοστό είναι κλειστού τύπου, δηλαδή το 53,33% του 

συνόλου των ερωτήσεων συγκλίνουσας σκέψης και το 46,66% είναι ανοιχτού τύπου, 

το ίδιο ισχύει και στις ερωτήσεις της δεύτερης διδασκαλίας, καθώς το 88,57% του 

συνόλου των ερωτήσεων συγκλίνουσας σκέψης είναι κλειστού τύπου και το 11,42% 

είναι ανοιχτού τύπου. Αυτό συμβαίνει γιατί ίσως η νηπιαγωγός επιθυμούσε την 

συσχέτιση πληροφοριών που έχουν κρατήσει στη μνήμη τους για να δώσουν 

απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα, τα οποία είχαν περιορισμένο αριθμό 

απαντήσεων. Όσον αφορά τις ερωτήσεις αποκλίνουσας σκέψης, και στις δυο 

διδασκαλίες το ποσοστό των ερωτήσεων που είναι ανοιχτού τύπου είναι μεγαλύτερο 

από το ποσοστό των ερωτήσεων που είναι κλειστού τύπου(για την πρώτη διδασκαλία 

το 59,18% είναι ανοιχτού τύπου και το 40,81% είναι κλειστού τύπου, στην δεύτερη 

το 65,38% είναι ανοιχτού τύπου και το 34,61% είναι κλειστού τύπου). Έτσι η 

νηπιαγωγός θέλησε να δώσει την δυνατότητα στα παιδιά να συνδυάσουν τις γνώσεις 

τους και χρησιμοποιώντας την κρίση και την φαντασία τους να απαντήσουν στα 

ερωτήματα, χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση.  Στις ερωτήσεις που 

ενθαρρύνουν την αξιολογική κρίση στην πρώτη διδασκαλία το 83,33% του συνόλου 

των ερωτήσεων αυτής της κατηγορίας είναι ανοιχτού τύπου και το 16,66% είναι 

κλειστού τύπου, καθώς η νηπιαγωγός επιθυμεί από τα παιδιά να διαλέξουν την αφίσα 

που τους άρεσε περισσότερο και να αιτιολογήσουν την απάντηση τους, ενώ στη 

δεύτερη διδασκαλία δεν υπάρχουν ερωτήσεις αυτού του είδους. Τέλος, και στις δυο 

διδασκαλίες οι αταξινόμητες ερωτήσεις είναι όλες κλειστού τύπου.  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ 

Πίνακας 5. Σύγκριση ερωτήσεων πρώτης και δεύτερης διδασκαλίας ως προς την 

κατηγοριοποίηση του Mατσαγγούρα. 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ 

 Είδη ερωτήσεων Ν % 

Πρώτη 

διδασκαλία 

(10/11/14) 

Συλλογής δεδομένων 51  55,43% 

Οργάνωσης 

δεδομένων 

3  3,26% 

Ανάλυσης και 

επεξεργασίας 

δεδομένων 

18  

 

19,56% 

Υπέρβασης δεδομένων 16  17,39% 

Αταξινόμητες 4  4,34% 

Δεύτερη 

διδασκαλία 

(11/11/14) 

Συλλογής δεδομένων 56  71,79% 

Οργάνωσης 

δεδομένων 

0  0% 

Ανάλυσης και 

επεξεργασίας 

δεδομένων 

13  

 

 

16,66% 

Υπέρβασης δεδομένων 1  1,28% 

Αταξινόμητες 8  10,25% 
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Διάγραμμα 5. Σύγκριση ερωτήσεων πρώτης και δεύτερης διδασκαλίας ως προς την 

κατηγοριοποίηση του Mατσαγγούρα. 

Στον πίνακα 5 και στο αντίστοιχο διάγραμμα 5 αποτυπώνεται η σύγκριση των 

δυο διδασκαλιών της κατηγοριοποίησης του Ματσαγγούρα. Όπως φαίνεται οι δυο 

διδασκαλίες έχουν αρκετές διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, και στις δυο διδασκαλίες το 

1
ο
 μεγαλύτερο ποσοστό έχουν οι ερωτήσεις συλλογής δεδομένων στην πρώτη 

διδασκαλία έχουν ποσοστό 55,43% του συνόλου των ερωτήσεων και στη δεύτερη 

διδασκαλία 71,79%, καθώς η νηπιαγωγός στοχεύει στην συλλογή πληροφοριών μέσα 

από τις απαντήσεις των παιδιών. Το 2
ο
 μεγαλύτερο ποσοστό και για τις δυο 

διδασκαλίες είναι των ερωτήσεων ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων με ποσοστό 

19,56% του συνόλου των ερωτήσεων για την πρώτη διδασκαλία και το 16,66% για 

την δεύτερη διδασκαλία, καθώς στόχος της νηπιαγωγού είναι τα παιδιά να 

διασαφηνίσουν τα λεγόμενα τους. Το 3
ο
 μεγαλύτερο ποσοστό για την πρώτη 

διδασκαλία έχουν οι ερωτήσεις υπέρβασης δεδομένων δηλαδή το 17,39%, οι οποίες 

ζητούν από τα παιδιά να δώσουν εξηγήσεις για κάποια θέματα, ενώ στην δεύτερη 

διδασκαλία ακολουθούν οι αταξινόμητες ερωτήσεις με ποσοστό 10,25% του συνόλου 

των ερωτήσεων. Το 4
ο
 σε σειρά μεγαλύτερο ποσοστό για την πρώτη διδασκαλία 

έχουν οι αταξινόμητες ερωτήσεις, δηλαδή το 4,34% του συνόλου των ερωτήσεων, 

ενώ στην δεύτερη διδασκαλία ακολουθούν οι ερωτήσεις υπέρβασης δεδομένων με 

ποσοστό 1,28% του συνόλου των ερωτήσεων, με τις οποίες ζητά από τα παιδιά να 
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δώσουν εξηγήσεις για κάποια θέματα και είναι το τελευταίο ποσοστό καθώς 

ερωτήσεις οργάνωσης δεδομένων δεν υπάρχουν. Τέλος, λιγότερες για την πρώτη 

διδασκαλία είναι οι ερωτήσεις οργάνωσης δεδομένων με ποσοστό 3,26%,  καθώς η 

νηπιαγωγός επιθυμεί τα παιδιά να οργανώσουν καλύτερα τις πληροφορίες ώστε να 

γίνουν περισσότερο κατανοητές. 

 

Πίνακας 6. Σύγκριση ερωτήσεων πρώτης και δεύτερης διδασκαλίας της 

κατηγοριοποίησης του Ματσαγγούρα σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ 

 Είδη 

ερωτήσεων 

Ανοιχτού 

τύπου 

Κλειστού 

τύπου 

Συνολικά  

Ν % Ν % Ν % 

Πρώτη 

διδασκαλία 

(10/11/14) 

Συλλογής 

δεδομένων 

31  

 

60,78% 20  

 

39,21% 51 100% 

Οργάνωσης 

δεδομένων 

1  

 

33,33% 2  

 

66,66% 3 100% 

Ανάλυσης και 

επεξεργασίας 

δεδομένων 

8  

 

44,44% 10  

 

55,55% 18 100% 

Υπέρβασης 

δεδομένων 

10  

 

62,5% 6  

 

37,5% 16 100% 

Αταξινόμητες 1  25% 3  75% 4 100% 

Δεύτερη 

διδασκαλία 

(11/11/14) 

Συλλογής 

δεδομένων 

22  

 

39,28% 34  

 

60,71% 56 100% 

Οργάνωσης 

δεδομένων 

0 0% 0 0% 0 0% 

Ανάλυσης και 

επεξεργασίας 

δεδομένων 

7  

 

53,84% 6  

 

46,15% 13 100% 

Υπέρβασης 

δεδομένων 

0 0% 1  

 

100% 1 100% 
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Αταξινόμητες 0  0% 8  100% 8 100% 

 

 

Διάγραμμα 6. Σύγκριση ερωτήσεων πρώτης και δεύτερης διδασκαλίας της 

κατηγοριοποίησης του Ματσαγγούρα σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

Στον πίνακα 6 και στο αντίστοιχο διάγραμμα 6 αποτυπώνεται η σύγκριση των 

δυο διδασκαλιών της κάθε κατηγορίας του Ματσαγγούρα (συλλογής δεδομένων, 

οργάνωσης δεδομένων, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων, υπέρβασης 

δεδομένων, αταξινόμητες) σε ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Όπως φαίνεται 

οι δυο διδασκαλίες έχουν αρκετές διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη 

διδασκαλία οι περισσότερες ερωτήσεις συλλογής δεδομένων είναι ανοιχτού τύπου με 

ποσοστό 60,78% του συνόλου των ερωτήσεων συλλογής δεδομένων και κλειστού 

τύπου με ποσοστό 39,21%, δείχνοντας την προτίμηση της να εκμαιεύσει 

πληροφορίες μέσα από την χρήση ερωτήσεων που έχουν μεγάλο εύρος απαντήσεων, 

ενώ στην δεύτερη διδασκαλία συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή, το 60,71% του 

συνόλου των ερωτήσεων συλλογής δεδομένων είναι κλειστού τύπου και το 39,28% 

είναι ανοιχτού τύπου, αντλώντας έτσι πληροφορίες κυρίως μέσα από τις μονολεκτικές 

και πιο δεδομένες απαντήσεις των παιδιών. Στις ερωτήσεις οργάνωσης δεδομένων 

στην πρώτη διδασκαλία το 33,33% του συνόλου των ερωτήσεων οργάνωσης 

δεδομένων είναι ανοιχτού τύπου και το 66,66% είναι κλειστού τύπου, καθώς η 
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Πρώτη διδασκαλία Δεύτερη διδασκαλία 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ 

Ανοιχτού τύπου Κλειστού τύπου 
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νηπιαγωγός επιδιώκει την καλύτερη οργάνωση πληροφοριών, ώστε να γίνουν 

περισσότερο κατανοητές κυρίως μέσα από ερωτήσεις που επιδέχονται μονολεκτικές 

απαντήσεις των παιδιών, ενώ στην δεύτερη διδασκαλία δεν υπάρχουν ερωτήσεις 

αυτού του είδους. Στην πρώτη διδασκαλία στις ερωτήσεις ανάλυσης και 

επεξεργασίας δεδομένων το μεγαλύτερο ποσοστό είναι κλειστού τύπου, δηλαδή το 

55,55% του συνόλου των ερωτήσεων ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων και το 

44,44% είναι ανοιχτού τύπου, καθώς η νηπιαγωγός επιδιώκει τα παιδιά να 

διασαφηνίσουν τα όσα λένε κάνοντας τα όμως κυρίως ερωτήσεις που έχουν 

μονολεκτικές απαντήσεις, το αντίθετο συμβαίνει στις ερωτήσεις της δεύτερης 

διδασκαλίας, καθώς το 53,84% του συνόλου των ερωτήσεων ανάλυσης και 

επεξεργασίας δεδομένων είναι ανοιχτού τύπου και το 46,15% είναι κλειστού τύπου, 

επιδιώκοντας να διασαφηνίσουν τα λεγόμενα τους μέσα από ερωτήσεις της 

νηπιαγωγού που έχουν μεγάλο εύρος απαντήσεων. Στις ερωτήσεις υπέρβασης 

δεδομένων στη πρώτη διδασκαλία το 62,5% του συνόλου των ερωτήσεων υπέρβασης 

δεδομένων είναι ανοιχτού τύπου και το 37,5% είναι κλειστού τύπου, ζητώντας από 

τα παιδιά να δώσουν αναλυτικές εξηγήσεις για κάποια θέματα, ενώ αυτού του είδους 

οι ερωτήσεις δεν υπάρχουν στην δεύτερη διδασκαλία. Τέλος, στην πρώτη διδασκαλία 

οι αταξινόμητες ερωτήσεις κλειστού τύπου είναι το 75% του συνόλου των 

αταξινόμητων ερωτήσεων και το 25% των ερωτήσεων είναι ανοιχτού τύπου, ενώ στη 

δεύτερη διδασκαλία όλες οι αταξινόμητες ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Πίνακας 7. Σύγκριση ερωτήσεων πρώτης και δεύτερης διδασκαλίας ως προς την 

κατηγοριοποίηση σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ-

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 Είδη ερωτήσεων Ν % 

Πρώτη 

διδασκαλία 

(10/11/14) 

Ανοιχτού τύπου 51 55,43% 

Κλειστού τύπου 41 44,56% 

Δεύτερη Ανοιχτού τύπου 29 37,17% 
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διδασκαλία 

(11/11/14) 

Κλειστού τύπου 49 62,82% 

 

 

Διάγραμμα 7. Σύγκριση ερωτήσεων πρώτης και δεύτερης διδασκαλίας ως προς την 

κατηγοριοποίηση σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

Στον πίνακα 7 και στο αντίστοιχο διάγραμμα 7 αποτυπώνεται η σύγκριση των 

δυο διδασκαλιών της κατηγοριοποίησης των ερωτήσεων σε ανοιχτού και κλειστού 

τύπου. Όπως φαίνεται οι δυο διδασκαλίες έχουν αρκετές διαφορές. Πιο 

συγκεκριμένα, στην πρώτη διδασκαλία περισσότερες είναι οι ερωτήσεις ανοιχτού 

τύπου, δηλαδή το 55,43% του συνόλου των ερωτήσεων και το υπόλοιπο 44,56% 

είναι κλειστού τύπου. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι σε αυτή την φάση η 

νηπιαγωγός με τις ερωτήσεις της επιθυμεί τα παιδιά να εκφράσουν τις σκέψεις τους 

χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση. Αντίθετα, στην δεύτερη διδασκαλία 

το ποσοστό των ερωτήσεων κλειστού τύπου είναι μεγαλύτερο, δηλαδή το 62,82% 

του συνόλου των ερωτήσεων σε σχέση με των ανοιχτού τύπου που είναι το 37,17%. 

Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι στην φάση αυτή τα παιδιά ζωγραφίζουν και οι 

απαντήσεις τους είναι πιο σύντομες και χωρίς ανάλυση.  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Πίνακας 8. Σύγκριση ερωτήσεων πρώτης και δεύτερης διδασκαλίας ως προς την 

κατηγοριοποίηση σε συμπληρωματικές. 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 Είδη ερωτήσεων Ν % 

Πρώτη 

διδασκαλία 

(10/11/14) 

Συμπληρωματικές 44  47,82% 

Αταξινόμητες  48  52,17% 

Δεύτερη 

διδασκαλία 

(11/11/14) 

Συμπληρωματικές 55  70,51% 

Αταξινόμητες 23  29,48% 

 

 

Διάγραμμα 8. Σύγκριση ερωτήσεων πρώτης και δεύτερης διδασκαλίας ως προς την 

κατηγοριοποίηση σε συμπληρωματικές. 

Στον πίνακα 8 και στο αντίστοιχο διάγραμμα 8 αποτυπώνεται η σύγκριση των 

δυο διδασκαλιών της κατηγοριοποίησης συμπληρωματικών ερωτήσεων. Όπως 

φαίνεται οι δυο διδασκαλίες έχουν αρκετές διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη 

διδασκαλία το ποσοστό των συμπληρωματικών ερωτήσεων είναι μικρότερο, δηλαδή 

το 47,82% του συνόλου των ερωτήσεων σε σχέση με την δεύτερη διδασκαλία που το 

ποσοστό ανέρχεται στο 70,51%, καθώς στην δεύτερη διδασκαλία η νηπιαγωγός 
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ζητούσε περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με τις ζωγραφιές τους. Όπως φαίνεται οι 

αταξινόμητες ερωτήσεις είναι περισσότερες στην πρώτη διδασκαλία, δηλαδή το 

52,17% του συνόλου των αταξινόμητων ερωτήσεων σε σχέση με την δεύτερη 

διδασκαλία, δηλαδή το 29,48%. 

 

Πίνακας 9. Σύγκριση των συμπληρωματικών ερωτήσεων πρώτης και δεύτερης 

διδασκαλίας ως προς την κατηγοριοποίηση σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

  

Είδη ερωτήσεων 

Ανοιχτού 

τύπου 

Κλειστού 

τύπου 

Συνολικά  

Ν % Ν % Ν % 

Πρώτη 

διδασκαλία 

(10/11/14) 

Συμπληρωματικές 25  

 

56,81% 19  

 

43,18% 44 100% 

Αταξινόμητες  26  54,16% 22 45,83% 48 100% 

Δεύτερη 

διδασκαλία 

(11/11/14) 

Συμπληρωματικές 14  

 

25,45% 41 

 

74,54% 55 100% 

Αταξινόμητες 15  65,21% 8  34,78% 23 100% 

 

 

Διάγραμμα 9. Σύγκριση των συμπληρωματικών ερωτήσεων πρώτης και δεύτερης 

διδασκαλίας ως προς την κατηγοριοποίηση σε ανοιχτού και κλειστού τύπου. 
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Στον πίνακα 9 και στο αντίστοιχο διάγραμμα 9 αποτυπώνεται η σύγκριση των 

δυο διδασκαλιών της κάθε κατηγορίας των συμπληρωματικών και αταξινόμητων 

ερωτήσεων, σε ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Όπως φαίνεται οι δυο 

διδασκαλίες έχουν αρκετές διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη διδασκαλία το 

56,81% του συνόλου των συμπληρωματικών ερωτήσεων είναι ανοιχτού τύπου και 

κλειστού τύπου είναι το 43,18%, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στα παιδιά να δώσουν 

αναλυτικές διευκρινήσεις, ενώ στην δεύτερη διδασκαλία το ποσοστό των ερωτήσεων 

κλειστού τύπου είναι αρκετά μεγαλύτερο, δηλαδή το 74,54% του συνόλου των 

συμπληρωματικών ερωτήσεων από αυτό των ερωτήσεων ανοιχτού τύπου που είναι το 

25,45%, καθώς η νηπιαγωγός ζητούσε από τα παιδιά διευκρινήσεις κάνοντας 

ερωτήσεις με περιορισμένο αριθμό απαντήσεων. Όσον αφορά τις αταξινόμητες 

ερωτήσεις και στις δυο διδασκαλίες το ποσοστό των ερωτήσεων ανοιχτού τύπου είναι 

μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό κλειστού τύπου, καθώς στην πρώτη διδασκαλία το 

54,16% του συνόλου των αταξινόμητων ερωτήσεων είναι ανοιχτού τύπου και το 

45,83% είναι κλειστού τύπου και στην δεύτερη διδασκαλία το 65,21% του συνόλου 

των αταξινόμητων ερωτήσεων είναι ανοιχτού τύπου και το 34,78% είναι κλειστού 

τύπου. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Πίνακας 10. Σύγκριση ερωτήσεων πρώτης και δεύτερης διδασκαλίας σε ερωτήσεις-

κλειδιά. 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Είδη ερωτήσεων Ν % 

Πρώτη 

διδασκαλία 

(10/11/14) 

Ερωτήσεις-

κλειδιά 

30  32,60% 

Αταξινόμητες  62  67,39% 

Δεύτερη 

διδασκαλία 

(11/11/14) 

Ερωτήσεις-

κλειδιά 

10  12,82% 

Αταξινόμητες 68  87,17% 
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Διάγραμμα 10. Σύγκριση ερωτήσεων πρώτης και δεύτερης διδασκαλίας σε ερωτήσεις-

κλειδιά. 

Στον πίνακα 10 και στο αντίστοιχο διάγραμμα 10 αποτυπώνεται η σύγκριση 

των δυο διδασκαλιών της κατηγοριοποίησης ερωτήσεων-κλειδιά. Όπως φαίνεται οι 

δυο διδασκαλίες έχουν αρκετές διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη διδασκαλία 

το ποσοστό των ερωτήσεων-κλειδιά είναι μεγαλύτερο, δηλαδή το 32,60% του 

συνόλου των ερωτήσεων-κλειδιά σε σχέση με την δεύτερη διδασκαλία που είναι το 

12,82%, ίσως γιατί η νηπιαγωγός επιθυμούσε να κρατήσει τα παιδιά μέσα στο θέμα, 

καθώς ήταν στο αρχικό στάδιο ακόμα και ίσως επιθυμούσε να τα κεντρίσει το 

ενδιαφέρον. Όπως φαίνεται οι αταξινόμητες ερωτήσεις είναι λιγότερες στην πρώτη 

διδασκαλία, δηλαδή το 67,39% του συνόλου των αταξινόμητων ερωτήσεων σε σχέση 

με την δεύτερη διδασκαλία που είναι το 87,17%. 
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Πίνακας 11. Σύγκριση ερωτήσεων-κλειδιά πρώτης και δεύτερης διδασκαλίας ανοιχτού 

και κλειστού τύπου. 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Είδη 

ερωτήσεων 

Ανοιχτού 

τύπου 

Κλειστού 

τύπου 

Συνολικά  

Ν % Ν % Ν % 

Πρώτη 

διδασκαλία 

(10/11/14) 

Ερωτήσεις-

κλειδιά 

17  

 

56,66% 13  

 

43,33% 30 100% 

Αταξινόμητες  34  

 

54,83% 28  

 

45,16% 62 100% 

Δεύτερη 

διδασκαλία 

(11/11/14) 

Ερωτήσεις- 

κλειδιά 

8  

 

80% 2  

 

20% 10 100% 

Αταξινόμητες 21  

 

30,88% 47  

 

69,11% 68 100% 

 

 

Διάγραμμα 11. Σύγκριση ερωτήσεων-κλειδιά πρώτης και δεύτερης διδασκαλίας 

ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

Στον πίνακα 11 και στο αντίστοιχο διάγραμμα 11 αποτυπώνεται η σύγκριση 

των δυο διδασκαλιών της κάθε κατηγορίας των ερωτήσεων-κλειδιά και των 

αταξινόμητων, σε ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Όπως φαίνεται οι δυο 
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διδασκαλίες έχουν αρκετές διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη διδασκαλία το 

56,66% του συνόλου των ερωτήσεων-κλειδιά είναι ανοιχτού τύπου και το 43,33% 

είναι κλειστού τύπου, το ίδιο συμβαίνει και στην δεύτερη διδασκαλία αλλά με 

μεγαλύτερη απόκλιση, καθώς το ποσοστό των ερωτήσεων ανοιχτού τύπου είναι το 

80% του συνόλου των ερωτήσεων-κλειδιά και κλειστού τύπου το 20%. Αυτό 

συμβαίνει γιατί ίσως η νηπιαγωγός και στις δυο διδασκαλίες επιθυμούσε να κεντρίσει 

το ενδιαφέρον των παιδιών και να δώσει την ευκαιρία να εκφράσουν αναλυτικά τις 

σκέψεις-γνώσεις τους. Όσον αφορά τις αταξινόμητες ερωτήσεις στην πρώτη 

διδασκαλία το ποσοστό των ερωτήσεων ανοιχτού τύπου είναι το 54,83% του 

συνόλου των αταξινόμητων ερωτήσεων και κλειστού τύπου είναι το 45,16%, ενώ 

στην δεύτερη διδασκαλία το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτήσεων είναι κλειστού 

τύπου, δηλαδή το 69,11% του συνόλου των αταξινόμητων ερωτήσεων σε σχέση με 

τις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που είναι το 30,88%. 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την μελέτη των δύο διδασκαλιών που 

υλοποιήθηκαν για την εύρεση ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν από την 

νηπιαγωγό, ώστε να αναλυθούν και να κατηγοριοποιηθούν προκειμένου να 

διαπιστωθεί το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιεί κυρίως η νηπιαγωγός, αν οι 

ερωτήσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τους στόχους της διδασκαλίας των 

Φυσικών Επιστημών και τέλος αν και κατά πόσο οι ερωτήσεις αυτές επηρεάζουν ή 

κατευθύνουν τις απαντήσεις των νηπίων. Παρατηρώντας λοιπόν τα αποτελέσματα της 

έρευνας καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα, ως προς την 

ταξινόμηση του Bloom παρατηρούμε ότι οι ερωτήσεις γνώσης χρησιμοποιούνται 

συχνότερα από την νηπιαγωγό, καθώς επιδιώκει να ελέγξει τις γνώσεις που έχουν τα 

παιδιά. Ακολουθούν οι ερωτήσεις κατανόησης, καθώς η νηπιαγωγός επιθυμεί να 

ελέγξει αν και κατά πόσο έχει κατανοηθεί το διδακτικό περιεχόμενο. Οι ερωτήσεις 

ανάλυσης είναι το επόμενο είδος που χρησιμοποιείται συχνότερα από την νηπιαγωγό 

κάνοντας εμφανή την προσπάθεια της στην δεύτερη διδασκαλία να εκμαιεύσει 

εξηγήσεις από τα παιδιά για τα λεγόμενα τους. Λίγο λιγότερες είναι οι ερωτήσεις 

εφαρμογής με τις οποίες τα παιδιά καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν 

διδαχθεί(στην πρώτη δεν υπάρχουν ερωτήσεις εφαρμογής). Έπειτα, ακολουθούν οι 

αταξινόμητες ερωτήσεις, οι οποίες δεν ταίριαξαν με κανένα από τα είδη των 

ερωτήσεων αυτής της ταξινόμησης. Στην συνέχεια ακολουθούν οι ερωτήσεις 

αξιολόγησης, καθώς χρησιμοποιήθηκαν μόνο στην πρώτη διδασκαλία ώστε να 

προσπαθήσουν τα παιδιά να δώσουν τεκμηριωμένες απόψεις. Τέλος, οι ερωτήσεις 

σύνθεσης είναι λίγο λιγότερες από τις αξιολόγησης, καθώς και πάλι 

χρησιμοποιήθηκαν μόνο στην πρώτη διδασκαλία στοχεύοντας στην συσχέτιση των 

γνώσεων που έχουν τα παιδιά, ώστε να κάνουν διάφορες προβλέψεις.  

Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση του κάθε είδους ερωτήσεων της 

ταξινόμησης του Bloom σε ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου παρατηρούμε ότι 

σε γενικές γραμμές η νηπιαγωγός χρησιμοποιεί περισσότερο ερωτήσεις κλειστού 

τύπου, ίσως γιατί θεωρεί ότι οι ερωτήσεις κλειστού τύπου απαντώνται ευκολότερα 

από τα παιδιά, καθώς δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ανάλυση και είναι πιο δεδομένες. Πιο 

συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι η νηπιαγωγός χρησιμοποιεί περισσότερο ανοιχτού 

τύπου ερωτήσεις στα είδη των ερωτήσεων γνώσης, κατανόησης και αξιολόγησης, 
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καθώς η νηπιαγωγός πιθανώς επεδίωκε τα παιδιά να δώσουν απαντήσεις πάνω σε 

κάποια θέματα χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση, αλλά και να στηρίξουν 

τις απαντήσεις τους με λογικά επιχειρήματα. Αντίθετα, χρησιμοποιεί περισσότερο 

ερωτήσεις κλειστού τύπου στις ερωτήσεις εφαρμογής, ανάλυσης, σύνθεσης και στις 

αταξινόμητες, καθώς επεδίωκε περισσότερο μονολεκτικές απαντήσεις από τα παιδιά, 

χωρίς ιδιαίτερη ανάλυση. 

Στην ταξινόμηση του Gallagher & Aschner παρατηρούμε ότι οι ερωτήσεις 

αποκλίνουσας σκέψης χρησιμοποιούνται συχνότερα από την νηπιαγωγό, καθώς 

στόχος της είναι τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για να δώσουν 

απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει. Ακολουθούν οι ερωτήσεις συγκλίνουσας 

σκέψης, στοχεύοντας στην συσχέτιση πληροφοριών που έχουν κρατήσει στη μνήμη 

τους. Οι ερωτήσεις μνήμης είναι το επόμενο είδος που χρησιμοποιείται συχνότερα 

από την νηπιαγωγό, γιατί στόχος της είναι να εκμαιεύσει πληροφορίες που έχουν 

συγκρατήσει τα παιδιά στη μνήμη τους. Στην συνέχεια, λιγότερες είναι οι ερωτήσεις 

ρουτίνας που βοηθούν την νηπιαγωγό να οργανώσει καλύτερα την διδασκαλία της. 

Έπειτα, ακολουθούν οι αταξινόμητες ερωτήσεις, οι οποίες δεν ταίριαξαν με κανένα 

από τα είδη των ερωτήσεων αυτής της ταξινόμησης. Τέλος, λιγότερες είναι οι 

ερωτήσεις που ενθαρρύνουν την αξιολογική κρίση, καθώς χρησιμοποιήθηκαν μόνο 

στην πρώτη διδασκαλία ώστε να προσπαθήσουν τα παιδιά να δώσουν τεκμηριωμένες 

απόψεις.  

Σχετικά με την κατηγοριοποίηση του κάθε είδους ερωτήσεων της 

ταξινόμησης του Gallagher & Aschner σε ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου 

παρατηρούμε ότι σε γενικές γραμμές η νηπιαγωγός χρησιμοποιεί περισσότερο 

ερωτήσεις κλειστού τύπου, ίσως γιατί όπως προαναφέρθηκε θεωρεί ότι οι ερωτήσεις 

κλειστού τύπου απαντώνται ευκολότερα από τα παιδιά, καθώς δεν χρειάζονται 

ιδιαίτερη ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι η νηπιαγωγός χρησιμοποιεί 

περισσότερο ανοιχτού τύπου ερωτήσεις στα είδη των ερωτήσεων ρουτίνας, μνήμης, 

αποκλίνουσας σκέψης και ερωτήσεις που ενθαρρύνουν την αξιολογική κρίση, καθώς 

η νηπιαγωγός πιθανώς επεδίωκε τα παιδιά να δώσουν απαντήσεις πάνω σε κάποια 

θέματα χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση, αλλά και να στηρίξουν τις 

απαντήσεις τους με λογικά επιχειρήματα. Αντίθετα, χρησιμοποιεί περισσότερο 

ερωτήσεις κλειστού τύπου στις ερωτήσεις συγκλίνουσας σκέψης και στις 
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αταξινόμητες, καθώς οι ερωτήσεις της νηπιαγωγού επιδέχονταν μονολεκτικές 

απαντήσεις από τα παιδιά, χωρίς ιδιαίτερη ανάλυση. 

Στην ταξινόμηση του Ματσαγγούρα παρατηρούμε ότι οι ερωτήσεις συλλογής 

δεδομένων χρησιμοποιούνται αρκετά συχνότερα από την νηπιαγωγό, καθώς η 

νηπιαγωγός στοχεύει στην συλλογή πληροφοριών μέσα από τις απαντήσεις των 

παιδιών. Ακολουθούν οι ερωτήσεις ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων, καθώς 

στόχος της νηπιαγωγού είναι τα παιδιά να διασαφηνίσουν τα λεγόμενα τους. Οι 

ερωτήσεις υπέρβασης δεδομένων είναι το επόμενο είδος που χρησιμοποιείται 

συχνότερα από την νηπιαγωγό, οι οποίες ζητούν από τα παιδιά να δώσουν εξηγήσεις 

για κάποια θέματα. Στην συνέχεια, ακολουθούν οι αταξινόμητες ερωτήσεις οι οποίες 

δεν ταίριαξαν με κανένα από τα είδη των ερωτήσεων αυτής της ταξινόμησης. Τέλος, 

λιγότερες είναι οι ερωτήσεις οργάνωσης δεδομένων που υπάρχουν μόνο στην πρώτη 

διδασκαλία, καθώς η νηπιαγωγός επιθυμεί τα παιδιά να οργανώσουν καλύτερα τις 

πληροφορίες, ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητές. 

Σχετικά με την κατηγοριοποίηση του κάθε είδους ερωτήσεων της 

ταξινόμησης του Ματσαγγούρα σε ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου 

παρατηρούμε ότι σε γενικές γραμμές η νηπιαγωγός χρησιμοποιεί και πάλι 

περισσότερο ερωτήσεις κλειστού τύπου, ίσως για τον ίδιο λόγο που προαναφέρθηκε 

δηλαδή, θεωρεί ότι οι ερωτήσεις κλειστού τύπου απαντώνται ευκολότερα από τα 

παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι η νηπιαγωγός χρησιμοποιεί περισσότερο 

ανοιχτού τύπου στις ερωτήσεις υπέρβασης δεδομένων, καθώς η νηπιαγωγός πιθανώς 

επεδίωκε τα παιδιά να δώσουν απαντήσεις πάνω σε κάποια θέματα χωρίς να υπάρχει 

μια συγκεκριμένη απάντηση, αλλά και να στηρίξουν τις απαντήσεις τους με λογικά 

επιχειρήματα. Αντίθετα, χρησιμοποιεί περισσότερο ερωτήσεις κλειστού τύπου στις 

ερωτήσεις συλλογής δεδομένων, οργάνωσης δεδομένων, ανάλυσης και επεξεργασίας 

δεδομένων και στις αταξινόμητες, καθώς οι ερωτήσεις της νηπιαγωγού επιδέχονταν 

μονολεκτικές απαντήσεις από τα παιδιά, χωρίς ιδιαίτερη ανάλυση.  

Στην ταξινόμηση των ερωτήσεων σε συμπληρωματικές ερωτήσεις 

παρατηρούμε ότι οι ερωτήσεις που εντάσσονται σε αυτό το είδος είναι αρκετά 

περισσότερες από τις αταξινόμητες, καθώς η νηπιαγωγός ζητούσε από τα παιδιά να 

διευκρινίσουν τις απαντήσεις τους. 
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Σχετικά με την κατηγοριοποίηση των συμπληρωματικών ερωτήσεων σε 

ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου παρατηρούμε ότι σε γενικές γραμμές η 

νηπιαγωγός χρησιμοποιεί και πάλι περισσότερο ερωτήσεις κλειστού τύπου, ίσως γιατί 

θεωρεί ότι οι ερωτήσεις κλειστού τύπου απαντώνται ευκολότερα από τα παιδιά, 

καθώς δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ανάλυση και έτσι μπορούν να 

συγκεκριμενοποιήσουν ευκολότερα τις απαντήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, 

παρατηρούμε ότι η νηπιαγωγός χρησιμοποιεί περισσότερο ανοιχτού τύπου στις 

αταξινόμητες ερωτήσεις, ενώ χρησιμοποιεί περισσότερο ερωτήσεις κλειστού τύπου 

στις συμπληρωματικές ερωτήσεις, καθώς οι ερωτήσεις της νηπιαγωγού επιδέχονταν 

σύντομες απαντήσεις από τα παιδιά, χωρίς ιδιαίτερη ανάλυση. 

Στην ταξινόμηση των ερωτήσεων-κλειδιά παρατηρούμε ότι οι ερωτήσεις που 

εντάσσονται σε αυτό το είδος είναι αρκετά λιγότερες από τις αταξινόμητες, καθώς η 

νηπιαγωγός με αυτό το είδος ερωτήσεων επιδιώκει κυρίως να κρατήσει τα παιδιά 

μέσα στο θέμα και να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους. 

Στην κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων-κλειδιά σε ερωτήσεις ανοιχτού και 

κλειστού τύπου παρατηρούμε ότι σε γενικές γραμμές η νηπιαγωγός χρησιμοποιεί και 

πάλι περισσότερο ερωτήσεις κλειστού τύπου, ίσως γιατί θεωρεί ότι οι ερωτήσεις 

κλειστού τύπου απαντώνται ευκολότερα από τα παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, 

παρατηρούμε ότι η νηπιαγωγός χρησιμοποιεί περισσότερο ανοιχτού τύπου στις 

αταξινόμητες ερωτήσεις, ενώ χρησιμοποιεί περισσότερο ερωτήσεις κλειστού τύπου 

στις ερωτήσεις-κλειδιά, καθώς οι ερωτήσεις της νηπιαγωγού επιδέχονταν 

μονολεκτικές απαντήσεις από τα παιδιά και έχουν περιορισμένο εύρος απαντήσεων. 

 Έτσι διαπιστώνεται ότι με βάση το ποσοστό των αταξινόμητων ερωτήσεων σε 

όλα τα σχήματα των κατηγοριών που χρησιμοποιήθηκαν (Bloom, Gallagher & 

Aschner, Ματσαγγούρα και ανοιχτού - κλειστού τύπου) αποδεικνύονται κατάλληλα 

και χρήσιμα σχήματα για την ανάλυση του συνόλου των ερωτήσεων κατά τη 

διδασκαλία Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο. Αντίθετα, οι συμπληρωματικές 

και οι ερωτήσεις-κλειδιά είναι επιμέρους κατηγορίες χρήσιμες στη διερεύνηση 

επιμέρους χαρακτηριστικών της διδασκαλίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

Ν. = ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ Π. = ΠΑΙΔΙΑ (ΝΗΠΙΑ) 

 

Βάζει τραγούδι-βίντεο. 

Ν.: Ακούσατε κάποια λεξούλα για τι νομίζεται ότι μιλάει το τραγούδι; Δεν 

ακούσαμε!  

Π.: Ακούσαμε!  

Ν.: Τι άκουσες εσύ Θωμαϊτσα;  

… 

Ν.: Για πες μου Μόνικα, ποια λεξούλα άκουσες γιατί νομίζεται ότι μιλάει;  

Π.: Για το ουράνιο τόξο. 

Ν.: Τι σου θυμίζει το ουράνιο τόξο;  

Π.: Την βροχή. 

Ν.: Ακούμε άλλη μια φορά πολύ προσεχτικά να ακούμε τις λεξούλες και να τις 

θυμόμαστε για να καταλάβουμε για τι μιλάει.  

Σταματάει το τραγούδι σε ένα σημείο και ρωτάει. 

Ν.: Μέχρι εδώ ακούσατε το τραγουδάκι;  

Π.: Μιλάει και για σύννεφα και για μάτια και για φρούτα. 

Ν.: Όλα αυτά γιατί τα λέει;  

Ν.: Η Μόνικα είπε ότι το ουράνιο τόξο θυμίζει βροχή. Το σύννεφο τι μας θυμίζει;   
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Π.: Το ίδιο. 

Ν.: Ααα το ίδιο και αυτό! Η βροχή τι είναι;  

Π.: Είναι μερικές ψιχάλες από νερό. Από πηγάδι. 

Ν.: Ακούσαμε και το πηγάδι. Τι έχει;  

Π.: Νερό και αυτό. 

Ν.: Το τραγούδι για τι μας μιλάει;  

Π.: Μας τραγουδάει. 

Ακούν το τραγούδι και βλέπουν και εικόνες. 

Ν.: Όσο βλέπεται και εικόνες θα σκέφτεστε πόσο σημαντικό είναι το νερό. 

Περιγράφουν το τραγούδι ενώ παίζει το βίντεο. 

Ν.: Τώρα που ακούσαμε τα λόγια και είδαμε και εικόνες, το νερό... είπαμε να 

σκεφτούμε…  

Π.: Για να κάνουμε ντουζ. Είναι πηγή ζωής.  

Ν.: Γιατί είναι πηγή ζωής; Ποιοί το χρειαζόμαστε;  

Π.: Όλοι μας. Για να κάνουμε μπάνιο. Για να πιούμε νερό. 

Ν.: Αν δεν πιούμε νερό τι θα συμβεί;  

Π.: Θα πεθάνουμε χωρίς νερό. 

Ν.: Μόνο εμείς οι άνθρωποι το χρειαζόμαστε το νερό; Είδατε κάτι άλλο στις εικόνες; 

Ποιοί άλλοι το χρειάζονται;  

Π.: Να ποτίζουν τα λουλούδια. 

Ν.: Αν δεν τα ποτίζουμε τι θα πάθουνε;  

Π.: Θα ξεράσουν. 

Ν.: Θα ξεράσουν λέμε; Θα ξεραθούνε. 
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Ν.: Και αν δεν έχει φυτά; Μετά;  

Π.: Δεν μπορούν να βγάζουν φρούτα.  

Ν.: Ααα δεν θα έχουμε και φρούτα. Και αν δεν υπάρχουν φρούτα;  

Π.: Δεν θα έχουμε δύναμη. 

Ν.: Άρα το νερό είναι σημαντικό για να πίνουμε εμείς νερό, το χρειάζεται ο 

οργανισμός μας. Μου είπατε ότι το χρειάζονται και τα φυτά. Που το καταλάβατε 

αυτό; Το είδατε σε κάποια εικόνα;  

Π.: Εμείς έχουμε δύο κερασιές. 

Ν.: Έχετε δυο κερασιές, τις ποτίζετε;  

Π.: Ναι, εγώ τις ποτίζω. 

Ν.: Αν ξεχάσετε μια μέρα να τις ποτίσεις;  

Π.: Δεν θα έχουμε κεράσια του χρόνου. 

Ν.: Μόνο εμείς οι άνθρωποι το χρειαζόμαστε το νερό και τα φυτά ή μήπως και 

κάποιος άλλος; Θυμηθείτε λίγο τις εικόνες.  

Π.: Και οι πάπιες. Και τα άλογα. Και τα πουλιά. Και τα ψάρια. 

Ν.: Μόνο για να ζήσουμε το χρειαζόμαστε;  

Π.: Όχι 

Ν.: Για τι άλλο;  

Π.: Για να μην διψάμε. Για να κάνουμε φαγητό. Για να ποτίζουμε και τα φυτά μας. 

Ν.: Μου είπατε ότι και τα ζώα χρειάζονται το νερό;   

Π.: Για μπάνιο. 

Ν.: Σε ποια εικόνα το κατάλαβες αυτό;  

Π.: Στη θάλασσα. 
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Ν.: Στη θάλασσα τι είδες;  

Π.: Νερό. 

Ν.: Πάμε εμείς στη θάλασσα;  

Π.: Ναι. 

Ν.: Το πίνουμε το νερό;  

Π.: Όχι. 

Π.: Κυρία τα ζωάκια τα ποτίζουμε εμείς, 

Ν.: Τους δίνουμε νερό δηλαδή.  

Π.: Κυρία το βάζουμε και στην μύτη μας. 

Ν.: Μας βοηθάει και σαν φάρμακο δηλαδή. 

Ν.: Να ξαναδούμε τις εικόνες πιο προσεχτικά. Είδατε ότι  το νερό είναι πολύ 

σημαντικό για τα ζώα, τα φυτά και τους ανθρώπους. Να δούμε μήπως δείχνει και κάτι 

άλλο;  

Ν.: Εσείς μου είπατε ότι το νερό είναι σημαντικό για όλους μας. Αν δεν υπάρχει νερό 

αρκετό τι θα γίνει;  

Π.: Θα πεθάνουμε. 

Ν.: Θα πεθάνουμε! Δηλαδή; Ποιοι θα πεθάνουμε;  

Π.: Εμείς. 

Ν.: Οι άνθρωποι! Μόνο οι άνθρωποι;  

Π.: Και οι αγελάδες. Και τα άλογα. Και τα ζώα. 

Ν.: Γιατί θα πεθάνουνε τα ζώα, το χρειάζονται λέτε και αυτοί το νερό;  

Π.: Ναι. 

Ν.: Θα σας δείξω εικόνες και θα τις παρατηρήσετε καλά. Χωριζόμαστε σε ομάδες. 
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Ν.: Τις παρατηρεί η ομάδα που πρέπει, θα μας πει την γνώμη της και μετά θα πούμε 

και οι υπόλοιποι. 

Δείχνει εικόνες. 

Ν.: Αυτά τα παιδάκια δείτε τα λίγο πως είναι, είναι σαν εμάς όπως στην Ελλάδα;   

Π.: Είναι μαύρα. 

Ν.: Ααα έχουν μαύρο χρώμα στο δέρμα τους, είναι λίγο διαφορετικά.  

Π.: Δεν έχουν μαλλί. 

Ν.: Πού νομίζετε ότι μένουν αυτά τα παιδάκια έχει ακούσει κανένας;  

Π.: Στην Αγγλία. 

Ν.: Στην Αγγλία λέτε… Αυτά τα παιδάκια λοιπόν ζούνε στην Αφρική. Εκεί πως 

βλέπουμε έχουν ότι έχουμε και εμείς; Τα ίδια πράγματα;  

Π.: Όχι. 

Ν.: Έχουν τόσο νερό όσο και εμείς;  

Π.: Όχι. 

Ν.: Γιατί να μην έχουν και αυτοί; Θα έπρεπε;  

Π.: Γιατί είναι τσιγγάνοι. 

Ν.: Είπαμε ότι δεν είναι τσιγγάνοι, οι τσιγγάνοι εδώ πέρα είναι σαν και εμάς, έχουν 

τα ίδια σπίτια με μας και τις ίδιες βρύσες με μας. 

Ν.: Για να προσέξουμε εδώ αυτή την εικόνα, γιατί είναι το χώμα έτσι;  

Π.: Έσπασε. 

Ν.: Γιατί έσπασε;  

Π.: Γιατί είναι σκληρό. 

Ν.: Πότε το χώμα είναι πολύ σκληρό;   
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Π.: Κυρία μας έβαλες δύσκολη ερώτηση. 

Ν.: Την αφήνουμε λοιπόν! 

Ν.: Να πάμε λίγο στους ανθρώπους. Να δούμε αυτή την εικόνα. Το τραγούδι μέσα 

λέει ο άνθρωπος είναι νερό που περπατάει. Γιατί το λέει αυτό;  

Π.: Επειδή ήπιε πολύ νερό.  

Ν.: Πίνει πολύ νερό και είναι σαν νερό που περπατάει. Μάλιστα! Τι βλέπουμε σε 

αυτές τις εικόνες;   

Π.: Φούσκες. 

Ν.: Που είναι αυτές οι φούσκες;  

Π.: Πάνω του. Και βλέπω ένα μπλε υγρό πάνω του. 

Ν.: Τι λέτε να θέλει να μας δείξει αυτή η εικόνα;  

Δείχνει αφίσες. 

Ν.: Όχι παιδάκια σαν εμάς.  Αλλά μεγάλα παιδάκια. 

Π.: Πόσο;  

Ν.: Παιδάκια του γυμνασίου και του λυκείου έκαναν αφίσες που ήταν τόσο ωραίες 

που πήραν και βραβείο. Όμως δεν θα σας πω τι είναι αυτές οι αφίσες. Να 

καταλάβουμε μόνοι μας τι θέλανε να κάνουν τα παιδάκια.  

Π.: Και πού είναι οι αφίσες; 

Δείχνει την πρώτη αφίσα. 

Ν.: Ζήτησαν από τα παιδιά να κάνουν ζωγραφιές για να δείξουν πόσο σημαντικό 

είναι το νερό. Για να δούμε τι αφίσα κάνανε… 

Ν.: Η πρώτη αφίσα είναι αυτή. Τι δείχνει;  

Π.: Μπλε υγρό. 

Ν.: Τι να είναι αυτό το μπλε υγρό;  
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Π.: Νερό. 

Ν.: Τι άλλο δείχνει;  

Π.: Ένα χέρι που το κρατάει. 

Ν.: Αυτό το χέρι από τι είναι;   

Π.: Από άνθρωπο. 

Ν.: Είναι λοιπόν ένα χέρι από άνθρωπο που το κρατάει το νερό. Δείχνει και κάτι 

άλλο;  

Π.: Ουρά. 

Ν.: Που είναι η ουρά; Για δείξε λίγο.  

Ν.: Από τι είναι;  

Π.: Από δελφίνι. 

Ν.: Το δελφίνι τι είναι;  

Π.: Ένα ψάρι. 

Ν.: Άρα βλέπουμε ένα νερό, ένα χέρι από άνθρωπο, μια ουρά από ψάρι και τι άλλο;  

Π.: Μια πεταλούδα. 

Ν.: Τι άλλο;  

Π.: Και χέρι από αρκούδα. 

Ν.: Μήπως δείχνει και τίποτα άλλο; Τι είναι αυτό;  

Π.: Ένα πουλί. 

Ν.: Όλοι αυτοί τι κάνουν; Αυτό το χέρι τι κάνει;  

Π.: Κρατάει. 

Ν.: Τι κρατάνε είπαμε; Τι κρατάνε όλοι αυτοί; Τι είναι αυτό το μπλε;  

Π.: Νερό. 
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Ν.: Τι ζητήσαμε εμείς; Να μας ζωγραφίσουν κάτι για να δείξουν πόσο σημαντικό 

είναι το νερό. Όταν βλέπω αυτή την αφίσα, γιατί μας δείχνει ότι είναι σημαντικό το 

νερό; Πως το καταλαβαίνουμε;  

Π.: Επειδή είναι μπλε. 

Ν.: Και ξαναρωτάω αυτά τα παιδάκια που ζωγράφισαν  αυτή την αφίσα έτσι. Πως 

μας έδειξαν ότι είναι σημαντικό το νερό;  Για ποιους είναι σημαντικό;   

Π.: Για όλους. 

Ν.: Πως το καταλάβαμε ότι είναι για όλους;   

Π.: Επειδή είναι μπλε. 

Ν.: Επειδή είναι μπλε;  

Π.: Ναι. 

Ν.: Εσύ που είπες ότι είναι για όλους. Γιατί το είπες;  

Π.: Γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούμε να ζούμε. 

Ν.: Ποιοι δεν θα μπορούμε να ζούμε;   

Π.: Όλοι. 

Ν.: Ποιοι όλοι;  

Π.: Ο κόσμος. 

Ν.: Για να δούμε ποιοι όλοι όταν λες ο κόσμος. 

Ν.: Να δούμε την άλλη αφίσα.  

Π.: Άμα έχει… 

Ν.: Για να δούμε έχει;  

Π.: Ένας άνθρωπος. 

Ν.: Τι άνθρωπος;  
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Π.: Μαύρος, ολόμαυρος! 

Ν.: Τι άλλο μας δείχνει η αφίσα, που μας δείχνει ότι είναι σημαντικό το νερό;  

Π.: Μια βρύση χωρίς να έχει νερό. Έχει μια σταγόνα. 

Ν.: Τι θέλει να μας δείξει με αυτή τη σταγόνα;  

Π.: Για το νερό ότι θέλει να πιεί. 

Ν.: Έχει να πιεί αρκετό;  

Π.: Όχι. 

Ν.: Αφού δεν έχει να πιεί αρκετό νερό, τι θα λέγατε εσείς για αυτό;   

Π.: Μια σταγονίτσα έχει.  

Ν.: Του φτάνει μια σταγονίτσα;  

Π.: Όχι. 

Ν.: Άρα αυτή η αφίσα τι μας φωνάζει;  

Π.: Προσοχή να μην τελειώσει το νερό. 

Ν.: Γιατί αν τελειώσει; Τι θα γίνει είπαμε;  

Π.: Θα πεθάνουμε! 

Ν.: Τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς για να μην τελειώσει το νερό; Μπορούμε να 

βοηθήσουμε σε αυτό;   

Π.: Ναι. 

Ν.: Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;  

Π.: Να μην το ξοδεύουμε. 

Ν.: Και η Τρίτη αφίσα. Δεν μιλάτε για ένα λεπτό. Κοιτάξτε την πολύ προσεχτικά. 

Π.: Έχει παιδάκια. 

Ν.: Και πως σου φαίνονται τι κάνουν;  
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Π.: Βουτάνε σε νερό. 

Ν.: Βουτάνε σε νερό λες εσύ. Εσύ τι λες;  

Π.: Τα παιδάκια κρατάνε ένα φυτό. 

Ν.: Και τι κάνουν σε αυτό το φυτό;  

Π.: Το φυτεύουνε. 

Ν.: Για δείτε πιο προσεκτικά! 

Π.: Ρίχνουνε νερό. 

Ν.: Γύρω-γύρω έχει και άλλα φυτά;  

Π.: Όχι. 

Ν.: Άρα τι μας λένε εδώ τα παιδάκια; Εδώ ο Ηλίας είπε είναι νερό. Έχει άλλος άλλη 

γνώμη;  

Π.: Όχι. Χώμα. 

Ν.: Χώμα μπορεί να είναι. Που τα φυτεύουμε τα φυτά;  

Π.: Στο χώμα. 

Ν.: Πως σας φαίνεται το χώμα;  

Π.: Ξερό και στεγνό. 

Ν.: Όταν είναι στεγνό το χώμα και πολύ ξερό μπορούν τα φυτά να αναπτυχθούνε;  

Π.: Όχι. 

Ν.: Για αυτό τι κάνουν τα παιδάκια;  

Π.: Το ποτίζουνε. 

Ν.: Γιατί τα παιδάκια δεν έχουν πρόσωπα;  

Π.: Γιατί ξεχάσανε να τους βάλουνε πρόσωπα. 
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Ν.: Ποια αφίσα θα διαλέγατε για να της δώσετε ένα βραβείο; Ποια σας αρέσει 

περισσότερο και γιατί;  

Π.: Αυτή. 

Ν.: Για ποιο λόγο σου αρέσει αυτή; Γιατί την διάλεξες;  

Π.: Έτσι γιατί μου άρεσε. 

Ν.: Εσύ ποια αφίσα θα διάλεγες; Έλα να μας δείξεις κοπέλα μου.  

Ν.: Εσύ γιατί την διαλέγεις αυτή;  

Π.: Γιατί μας φωνάζει προσοχή. 

Ν.: Θα σας δώσω αυτή την εργασία που έχει δυο εικόνες και θα διαλέξετε και θα 

χρωματίσετε την εικόνα που πιστεύεται ότι έχει νερό. Σε ποια εικόνα νομίζετε ότι 

υπάρχει νερό;   

Π.: Στην κάτω. 

Ν.: Για ποιο λόγο;  

Π.: Επειδή έχει χόρτο. 

Δίνει στο κάθε παιδί τα χαρτόνια εργασίας και τους λέει ότι θα περάσει από το κάθε 

παιδάκι για να της πει για πιο λόγο διάλεξε αυτή την εικόνα. 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

Ν. = ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ Π. = ΠΑΙΔΙΑ (ΝΗΠΙΑ) 

 

Ν.: Τι νομίζετε ότι είναι αυτό;  

Π.: Ένα χαρτί. 

Ν.: Τι έχει πάνω;  

Π.: Πράγματα. 
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Ν.: Τι πράγματα έχει; Τι έχει αυτό το χαρτί; Τι νομίζεται ότι είναι αυτό;  

Π.: Αυτοκόλλητα. 

Ν.: Που δείχνουν κάτι;  

Π.: Ναι, νερό. 

Ν.: Εδώ κάτι γράφει μήπως κάποια λεξούλα μπορείτε να δείτε;  

Ν.: Λοιπόν, τι βλέπουμε; Μου είπατε έχει εικόνες. Τι άλλο έχει; Έχει μόνο εικόνες; 

Εκτός από εικόνες βλέπετε τίποτα άλλο;  

Π.: Κάτι κύκλους, εικόνες και βελάκια. 

Ν.: Γιατί λέτε να έχει αυτά τα βελάκια;   

Π.: Για να δείχνει να πηγαίνουμε εκεί, μου δείχνει που να πάω. 

Ν.: Σκεφτείτε τι μπορεί να γράφει εδώ;  

Π.: Ναι. Νερό. 

Ν.: Από πού το καταλάβατε; Πως το καταλάβατε;  

Π.: Αφού έχει σχέση με νερό. 

Ν.: Πάμε στο πρώτο βελάκι. Για να φτάσω εγώ σε αυτό τον κύκλο από ποιο βελάκι 

πρέπει να πάω;  

Π.: Από αυτό. 

Ν.: Τι δείχνει, αφού δεν μπορούμε να το διαβάσουμε; Εδώ αυτή η εικόνα;  

Π.: Θάλασσα, ποτάμι, πηγάδι, βρύση. 

Ν.: Όλα αυτά τι έχουνε;  

Π.: Νερό. 

Ν.: Αν εδώ μας λέει που το βρίσκουμε το νερό, στην θάλασσα το βρίσκουμε; Στο 

ποτάμι; Στο πηγάδι; Στη βρύση;  
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Π.: Ναι. 

Ν.: Κάπου αλλού μπορούμε να βρούμε νερό; Που αλλού υπάρχει νερό;  

Π.: Κάτω στη γη. 

Ν.: Κάτω, Πού; Εκεί που περπατάω;  

Π.: Στο χώμα μέσα. 

Ν.: Πως το σκέφτηκες αυτό;   

Π.: Στο χωράφι έσκαψαν μια τρύπα και βρήκαν εκεί νερό. Άρα μέσα στο χώμα έχει 

νερό. 

Ν.: Πού αλλού υπάρχει νερό;  

Π.: Στη μπανιέρα. Σε μπουκάλι. Σε γυάλα. Σε ενυδρείο. Στο ποτήρι. Στο ψυγείο. Στην 

κατάψυξη. Στη βρύση. Δίπλα στους στάβλους έχει βρύσες. 

Ν.: Εκτός από αυτά που είπατε έχετε να σκεφτείτε κάπου αλλού που υπάρχει νερό;  

Π.: Στην πισίνα. Στο πλυντήριο. Σε ζούγκλα . 

Ν.: Που το βρίσκουμε εκεί(ζούγκλα);  

Π.: Σε καταρράκτη. 

Ν.: Έχεις δει κάτι και το λες αυτό; Πως το σκέφτηκες;  

Π.: Σε ένα dvd. 

Ν.: Αυτόν τον κύκλο τον τελειώσαμε; Που το βρίσκουμε το νερό; Μήπως 

σκεφτήκατε κάτι άλλο;   

Π.: Όχι. 

Ν.: Να πάμε στο άλλο βελάκι. Τι δείχνει;  

Π.: Γουρούνι. Ζαρκάδια. Μια γυναίκα που πίνει νερό με μπουκάλι. Πουλί. 

Καταρράκτη. Φύλλα. 

Ν.: Τι το κάνουν όλοι αυτοί το νερό;  
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Π.: Το πίνουνε. 

Ν.: Εδώ λέει σε ποιους χρειάζεται το νερό. Ποιοι το χρειάζονται λοιπόν το νερό;  

Π.: Τα ζώα. 

Ν.: Ποιοι άλλοι το χρειάζονται το νερό; Μόνο τα ζώα;  

Π.: Οι άνθρωποι. 

Ν.: Γιατί το χρειάζονται;  

Π.: Για να ζήσουνε. 

Ν.: Ποιοι άλλοι το χρειάζονται το νερό;  

Π.: Τα πουλιά, τα φυτά και τα ψάρια. 

Ν.: Να πάμε στο άλλο βελάκι;  

Π.: Ναι. 

Ν.:  Εδώ μας λέει τι το χρειαζόμαστε το νερό. Τι το χρειαζόμαστε;  

Π.: Για να κάνουμε μπάνιο, για τα ρούχα μας, το πίνουμε, για να κάνουμε βόλτες/να 

ταξιδεύουμε, για να ποτίζουμε τα λουλούδια. 

Ν.: Σκεφτείτε κάνουμε τίποτα άλλο με το νερό;  

Π.: Να πλένουμε τα μπαλκόνια μας, τα πιάτα, να πλένουμε τα πόδια μας, να 

πλένουμε τα χαλιά, να πλένουμε τα χέρια μας, να παίζουμε μπουγιέλο και να 

πλένουμε το ποτήρι. 

Ν.: Όλα αυτά που στεφτήκατε θα τα φτιάξετε σε αυτά εδώ  τα χαρτιά. Μέχρι να 

χωριστούμε σε ομάδες δεν θα φτιάξετε τίποτα.(τα παιδιά κάθονται τυχαία ένα-ένα 

στα τραπεζάκια). 

Ν.: Ο καθένας θα έχει τον δικό του κύκλο που θα ζωγραφίσει;  

Π.: Και τι θα ζωγραφίσουμε; 

Ν.: Τώρα θα το πούμε. Σε τι το χρειαζόμαστε το νερό; Τι κάνουμε με το νερό;  
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Π.: Πλένουμε τα δόντια μας. 

Ν.: Μόνο αυτό είπαμε ότι κάνουμε;  

Π.: Ποτίζουμε τα λουλούδια. 

Ν.: Αυτά θα κάνετε. Τι άλλο κάνουμε με το νερό;  

Ν.: Σκεφτείτε τι κάνουμε με το νερό και ζωγραφίστε κάτι, ότι θέλετε  

Ν.: Εδώ έχουμε σε ποιους χρειάζεται το νερό. Ποιοι το θέλουν το νερό;  

Π.: Τα ψάρια. Οι άνθρωποι. Τα πουλιά. 

Ν.: Σκεφτείτε καλά μην βιαστείτε 

Ν.: Εσείς εδώ θα ζωγραφίσετε που το βρίσκουμε το νερό. Που είπαμε ότι το 

βρίσκουμε;  

Ρωτάει ένα-ένα παιδί και αυτό που της λένε, τους λέει να το ζωγραφίσουν. 

Δίνει οδηγίες σε κάποια παιδιά πώς να το ζωγραφίσουν για να είναι πιο κατανοητή η 

ζωγραφιά τους. 

Ν.: Τι έκανες εδώ;  

Π.: Οδοντόβουρτσα. 

Ν.: Θα περάσω να δω τι κάνετε. Γράφουμε και τα ονόματα μας;  

Ν.: Εσύ τι σκέφτεσαι να κάνεις; Ποιοι έχουν ανάγκη το νερό; 

Π.: Ο άνθρωπος. 

Π.: Τα λουλούδια. 

Ν.: Μόνο ο άνθρωπος και τα λουλούδια; Ποιος άλλος έχει ανάγκη το νερό; Η 

Αναστασία έχει ανάγκη το νερό; 

Π.: Ναι. 

Ν.: Μήπως να κάνεις την Αναστασία τότε;  
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Ν.: Τι είναι αυτό;  

Π.: Ποτάμι. 

Ν.: Εσύ τι έκανες;  

Π.: Λίμνη. 

Ν.: Το νερό το βρίσκουμε στη λίμνη λοιπόν. 

Ν.: Εσύ έκανες ένα αυτοκίνητο που τι το κάνουμε;  

Π.: Το πλένουμε (το γράφει η κυρία). 

Ν.: Εσύ τι έκανες;  

Π.: Ένα παιδάκι που πίνει νερό. 

Ν.: Για να το γράψουμε. 

Ν.: Εσύ τι έκανες;  

Π.: Ένα παιδάκι που πλένει τα δόντια του (το γράφει η κυρία). 

Ν.: Εσύ τι έκανες;  

Π.: Ένα πηγάδι. 

Ν.: Εκεί βρίσκουμε νερό;  

Π.: Ναι. 

Ν.: Εσύ που το βρίσκουμε; Τι είναι;  

Π.: Δέντρο. 

Ν.: Το νερό το βρίσκουμε στο δέντρο;  

Π.: Όχι. 

Ν.: Τι είναι;  

Π.: Δέντρο. 
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Ν.: Είναι δέντρο(το γράφει). Εσύ;  

Π.: Πισίνα. 

Ν.: Και εσύ τι έκανες;  

Π.: Παιδάκι που πάει στην πισίνα. 

Ν.: Για ποιους άλλους έχει αξία το νερό; Τι είναι αυτά;  

Π.: Για τα φυτά και τα λουλούδια. Για τα ψαράκια. 

Ν.: Αυτό τι είναι;  

Π.: Γυάλα. 

Ν.: Αναστασούλα ποιοι το χρειάζονται; Τι είναι αυτά;  

Π.: Είμαι εγώ. 

Ν.: Κάποιες ομάδες είναι τελειωμένες. Να δούμε τι έχει κάνει η κάθε ομάδα. Ποιοι 

δούλεψαν στην ομάδα, που το βρίσκουμε το νερό; Ποιοι δούλεψαν σε αυτή την 

ομάδα; 

Ν.: Ποιος έκανε αυτή τη ζωγραφιά; 

Π.: Ο Παντελής. 

Ν.: Τι έκανες;  

Ν.: Σήκω και δείξε μου. 

Π.: Μια πισίνα. 

Ν.: Εδώ; Τι είναι αυτό;  

Π.: Λίμνη’ 

Ν.: Αυτό;  

Π.: Ποτάμι. 

Ν.: Εδώ; Ποιος ζωγράφισε; Τι είναι;  
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Π.: Ένα πηγάδι. 

Ν.: Εδώ λέει τι το χρειαζόμαστε το νερό. Ποια παιδάκια δούλεψαν εδώ; 

Ν.: Αυτήν εδώ ποιος την έκανε;   

Π.: Εγώ. 

Ν.: Σήκω να μας την δείξεις. Τι έκανες εδώ;  

Π.: Ένα παιδάκι που πίνει νερό. 

Ν.: Ποιοι ήταν σε αυτή την ομάδα; Ελάτε εδώ. 

Ν.: Γιατί το έκανες το παιδάκι που πίνει νερό;  

Π.: Για να μη μεθάμε. 

Ν.: Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό;  

Π.: Για να βουρτσίζουμε τα δόντια μας. 

Ν.: Εσύ τι έκανες;  

Π.: Μια αυλή με τριαντάφυλλα. 

Ν.: Και τι το χρειαζόμαστε το νερό στην αυλή με τα τριαντάφυλλα;  

Π.: Για να τα ποτίζουμε. 

Ν.: Και την αυλή;  

Π.: Για να την ποτίζουμε. 

Ν.: Είπε να το διαβάζω εγώ, μια αυλή για να την πλένουμε και τα τριαντάφυλλα για 

να τα ποτίζουμε. 

Ν.: Τι είναι αυτό; Για πες μας. 

Π.: Αμάξι. 

Ν.: Και τι το κάνουμε;  

Π.: Το πλένουμε. 



 

136 

 

Ν.: Το νερό λοιπόν μας χρειάζεται και γιατί; Για να πλένουμε τα αυτοκίνητα 

Ν.: Ποια ομάδα δούλεψε για να μας πει ποιοι το χρειάζονται το νερό; 

Ν.: Ποιος έκανε αυτή τη ζωγραφιά; Τι έκανες εδώ;  

Π.: Τα ψάρια που θέλουνε νερό. 

Ν.: Δείξε λίγο που είναι τα ψάρια. Τι είναι αυτό; Πες το. 

Π.: Ψάρι. 

Ν.: Να και η γυάλα που έκανε. Την βλέπετε;  

Ν.: Εσύ τι ζωγράφισες;  

Π.: Φυτά. 

Ν.: Γιατί τα ζωγράφισες;   

Π.: Γιατί και αυτά θέλουνε νερό. 

Ν.: Εδώ ποιος το ζωγράφισε αυτό; Τι έκανες;  

Π.: Ανθρώπους. 

Ν.: Γιατί το έκανες;  

Π.: Γιατί πίνουνε νερό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ BLOOM 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΓΝΩΣΗΣ 

 

 

1. Η Μόνικα είπε ότι το τραγούδι μιλάει για το ουράνιο τόξο. Τι 

σου θυμίζει το ουράνιο τόξο;  

2. Η Μόνικα είπε ότι το ουράνιο τόξο θυμίζει βροχή. Το 

σύννεφο τι μας θυμίζει;  

3. Άκουσαν το τραγούδι για το νερό. Ακούσαμε και το πηγάδι. 

Τι έχει;  

4. Μόνο εμείς οι άνθρωποι το χρειαζόμαστε το νερό; Είδατε 

κάτι άλλο στις εικόνες; Ποιοί άλλοι το χρειάζονται;  

5. Είπαν ότι το νερό το χρειάζονται και τα φυτά. Και αν δεν 

έχει φυτά; Μετά;  

6. Συζήτηση για την αναγκαιότητα του νερού στα φυτά. Έχετε 

δυο κερασιές, τις ποτίζετε;  

7. Μόνο εμείς οι άνθρωποι το χρειαζόμαστε το νερό και τα 

φυτά ή μήπως και κάποιος άλλος; Θυμηθείτε λίγο τις 

εικόνες.  

8. Μόνο για να ζήσουμε το χρειαζόμαστε (το νερό);  

9. Χρησιμότητα νερού για τον άνθρωπο. Για τι άλλο;  

10. Μου είπατε ότι και τα ζώα χρειάζονται το νερό;  

11. Ένα παιδί είπε ότι τα ζώα το χρειάζονται για μπάνιο το νερό 

και αυτό το κατάλαβε από την εικόνα με την θάλασσα. Στη 

θάλασσα τι είδες;  

12. Κάποιο παιδί είπε ότι τα ζώα χρειάζονται το νερό για να 

κάνουν μπάνιο και αυτό το είπε γιατί είδε την εικόνα με την 

θάλασσα. Πάμε εμείς στη θάλασσα;  

13. Η κυρία ρώτησε ένα παιδί τι είδε στην θάλασσα και εκείνο 

είπε «νερό». Το πίνουμε το νερό;  

14. Να ξαναδούμε τις εικόνες πιο προσεκτικά. Είδατε ότι  το 

νερό είναι πολύ σημαντικό για τα ζώα, τα φυτά και τους 
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ανθρώπους. Να δούμε μήπως δείχνει και κάτι άλλο;  

15. Εσείς μου είπατε ότι το νερό είναι σημαντικό για όλους μας. 

Αν δεν υπάρχει νερό αρκετό τι θα γίνει;  

16. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια. Αυτά τα παιδάκια 

δείτε τα λίγο πως είναι, είναι σαν εμάς όπως στην Ελλάδα;  

17. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια. Πού νομίζετε ότι 

μένουν αυτά τα παιδάκια έχει ακούσει κανένας;  

18. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια. Στην Αγγλία λέτε… 

Αυτά τα παιδάκια λοιπόν ζούνε στην Αφρική. Εκεί πως 

βλέπουμε έχουν ότι έχουμε και εμείς; Τα ίδια πράγματα;  

19. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια. Έχουν τόσο νερό 

όσο και εμείς;  

20. Δείχνει εικόνα και θυμίζει στα παιδιά ότι το τραγούδι λέει ότι 

ο άνθρωπος είναι νερό που περπατάει. Πίνει πολύ νερό και 

είναι σαν νερό που περπατάει. Μάλιστα! Τι βλέπουμε σε 

αυτές τις εικόνες;  

21. Η πρώτη αφίσα είναι αυτή. Τι δείχνει;  

22. Δείχνει πρώτη αφίσα. Τι άλλο δείχνει;  

 

23. Δείχνει πρώτη αφίσα. Είναι λοιπόν ένα χέρι από άνθρωπο 

που το κρατάει το νερό. Δείχνει και κάτι άλλο; 

24. Δείχνει πρώτη αφίσα. Που είναι η ουρά; Για δείξε λίγο.  

25. Δείχνει πρώτη αφίσα. Το δελφίνι τι είναι;  

26. Δείχνει πρώτη αφίσα. Άρα βλέπουμε ένα νερό, ένα χέρι από 

άνθρωπο, μια ουρά από ψάρι και τι άλλο;  

27. Δείχνει πρώτη αφίσα. Τι άλλο;  

28. Δείχνει πρώτη αφίσα. Μήπως δείχνει και τίποτα άλλο; Τι 

είναι αυτό;  

29. Δείχνει πρώτη αφίσα. Όλοι αυτοί τι κάνουν; Αυτό το χέρι τι 

κάνει;  

30. Δείχνει πρώτη αφίσα. Τι κρατάνε είπαμε; Τι κρατάνε όλοι 

αυτοί; Τι είναι αυτό το μπλε;  

31. Δείχνει δεύτερη αφίσα με ένα παιδί και μια βρύση με μια 

σταγόνα νερό. Γιατί αν τελειώσει; Τι θα γίνει είπαμε;  

32. Δείχνει δεύτερη αφίσα με ένα παιδί και μια βρύση με μια 



 

139 

 

σταγόνα νερό. Τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς για να μην 

τελειώσει το νερό; Μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό;  

33. Δείχνει δεύτερη αφίσα με ένα παιδί και μια βρύση με μια 

σταγόνα νερό. Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;  

34. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Και πως σου 

φαίνονται τι κάνουν;  

35. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Βουτάνε σε νερό λες 

εσύ. Εσύ τι λες;  

36. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Και τι κάνουν σε αυτό 

το φυτό;  

37. Δείχνει τρίτη αφίσα. Γύρω-γύρω έχει και άλλα φυτά;  

38. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Πότε το χώμα είναι 

πολύ σκληρό;  

39. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Χώμα μπορεί να είναι. 

Που τα φυτεύουμε τα φυτά;  

40. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Πως σας φαίνεται το 

χώμα;  

41. Δείχνει τρίτη αφίσα. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση 

«Το ποτίζουμε». Για αυτό τι κάνουν τα παιδάκια (όταν είναι 

στεγνό και πολύ ξερό το χώμα);   

42. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Όταν είναι στεγνό το 

χώμα και πολύ ξερό μπορούν τα φυτά να αναπτυχθούνε; 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

1. Ζητάει να ακούσουν το τραγούδι,  να προσέξουν τα λόγια και 

βάζει το βίντεο. Ακούσατε κάποια λεξούλα για τι νομίζεται 

ότι μιλάει το τραγούδι; Δεν ακούσαμε!  

2. Βάζει το τραγούδι για το νερό και μετά κάνει ερωτήσεις. Τι 

άκουσες εσύ Θωμαϊτσα;  

 

3. Βάζει το τραγούδι για το νερό και μετά κάνει ερωτήσεις. Για 

πες μου Μόνικα, ποια λεξούλα άκουσες γιατί νομίζεται ότι 

μιλάει;  

4. Σταματάει το τραγούδι σε ένα σημείο και ρωτάει. Μέχρι εδώ 

ακούσατε το τραγουδάκι;  

5. Τα παιδιά λένε «Μιλάει και για σύννεφα και για μάτια» και η 

νηπιαγωγός ρωτάει. Όλα αυτά γιατί τα λέει;  

6. Το σύννεφο είπαν τα παιδιά ότι τους θυμίζει βροχή.  Ααα το 

ίδιο και αυτό! Η βροχή τι είναι;  
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7. Έβαλε το τραγούδι με το νερό. Το τραγούδι για τι μας 

μιλάει;  

8. Άρα το νερό είναι σημαντικό για να πίνουμε εμείς νερό, το 

χρειάζεται ο οργανισμός μας. Μου είπατε ότι το 

χρειάζονται και τα φυτά. Που το καταλάβατε αυτό; Το 

είδατε σε κάποια εικόνα;  

9. Απάντηση παιδιού «για μπάνιο» στην ερώτηση που 

χρειάζονται τα ζώα το νερό. Σε ποια εικόνα το κατάλαβες 

αυτό;  

10. Απάντηση παιδιού «θα πεθάνουμε» στην ερώτηση τι θα γίνει 

αν δεν υπάρχει αρκετό νερό.  Θα πεθάνουμε! Δηλαδή; Ποιοι 

θα πεθάνουμε;  

11. Προηγήθηκε η ερώτηση ποιοι θα πεθάνουμε. Οι άνθρωποι! 

Μόνο οι άνθρωποι;  

12. Δείχνει εικόνα με το νερό που έχει στο σώμα του ο 

άνθρωπος. Να πάμε λίγο στους ανθρώπους. Να δούμε αυτή 

την εικόνα. Το τραγούδι μέσα λέει ο άνθρωπος είναι νερό 

που περπατάει. Γιατί το λέει αυτό;  

13. Δείχνει εικόνα με το νερό που έχει ο άνθρωπος στο σώμα 

του. Που είναι αυτές οι φούσκες;  

14. Δείχνει εικόνα με το νερό που έχει ο άνθρωπος στο σώμα 

του. Τι λέτε να θέλει να μας δείξει αυτή η εικόνα;  

15. Δείχνει πρώτη αφίσα και τα παιδιά είπαν ότι δείχνει μπλε 

υγρό. Τι να είναι αυτό το μπλε υγρό;  

16. Δείχνει πρώτη αφίσα. Αυτό το χέρι από τι είναι;  

17. Δείχνει πρώτη αφίσα και λέει ένα παιδί ότι βλέπει μια ουρά. 

Από τι είναι;  

18. Δείχνει πρώτη αφίσα. Τι ζητήσαμε εμείς; Να μας 

ζωγραφίσουν κάτι για να δείξουν πόσο σημαντικό είναι το 

νερό. Όταν βλέπω αυτή την αφίσα, γιατί μας δείχνει ότι 

είναι σημαντικό το νερό; Πώς το καταλαβαίνουμε;  

19. Δείχνει πρώτη αφίσα. Και ξαναρωτάω αυτά τα παιδάκια που 

ζωγράφισαν αυτή την αφίσα έτσι. Πως μας έδειξαν ότι είναι 

σημαντικό το νερό;  Για ποιους είναι σημαντικό;  

20. Απάντηση παιδιών σχετικά με την ερώτηση για ποιους είναι 

σημαντικό το νερό  ήταν «για όλους». Πως το καταλάβαμε 

ότι είναι για όλους;  

21. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Τι άλλο μας δείχνει η αφίσα, που μας 
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δείχνει ότι είναι σημαντικό το νερό;  

22. Δείχνει την δεύτερη αφίσα. Τι θέλει να μας δείξει με αυτή τη 

σταγόνα; 

23. Δείχνει την δεύτερη αφίσα. Έχει να πιεί αρκετό;  

24. Δείχνει την δεύτερη αφίσα. Του φτάνει μια σταγονίτσα;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

1. Ακούν το τραγούδι και βλέπουν τις εικόνες σχετικά με το 

νερό. Γιατί είναι πηγή ζωής; Ποιοί το χρειαζόμαστε;  

 

2. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για τον 

άνθρωπο. Ααα δεν θα έχουμε και φρούτα. Και αν δεν 

υπάρχουν φρούτα;  

 

3. Δείχνει εικόνα με μελαμψά παιδάκια. Γιατί να μην έχουν και 

αυτοί; Θα έπρεπε;   

 

4. Γιατί θα πεθάνουνε τα ζώα, το χρειάζονται λέτε και αυτοί 

το νερό;  

 

5. Για να προσέξουμε εδώ αυτή την εικόνα, γιατί είναι το 

χώμα έτσι;  

 

6. Δείχνει εικόνα με ξερό χώμα. Γιατί έσπασε;   

7. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για 

όλους, δείχνει πρώτη αφίσα. Επειδή είναι μπλε; 

 

8. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για 

όλους, δείχνει πρώτη αφίσα. Εσύ που είπες ότι είναι για 

όλους. Γιατί το είπες;  

 

9. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για 

όλους, δείχνει πρώτη αφίσα. Ποιοι δεν θα μπορούμε να 

ζούμε;  

 

10. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για 

όλους, δείχνει πρώτη αφίσα. Ποιοι όλοι;  

 

11. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Τι άνθρωπος;   

12. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Άρα αυτή η αφίσα τι μας φωνάζει;   

13. Δείχνει τρίτη αφίσα. Άρα τι μας λένε εδώ τα παιδάκια; Εδώ 

ο Ηλίας είπε είναι νερό. Έχει άλλος άλλη γνώμη;  
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14. Δείχνει τρίτη αφίσα. Γιατί τα παιδάκια δεν έχουν πρόσωπα;   

15. Μοίρασε εργασία στα παιδιά να χρωματίσουν σε ποια εικόνα 

υπάρχει νερό. Για ποιο λόγο;  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

1. Δείχνει εικόνες και βάζει το τραγούδι και προτρέπει τα 

παιδιά να σκεφτούν πόσο σημαντικό είναι. Αν δεν πιούμε 

νερό τι θα συμβεί;  

 

2. Συζήτηση για την χρησιμότητα του νερού. Αν δεν τα 

ποτίζουμε τι θα πάθουνε;  

 

3. Συζήτηση για την χρησιμότητα του νερού. Αν ξεχάσετε μια 

μέρα να τις ποτίσεις; 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Ποια αφίσα θα διαλέγατε για να της δώσετε ένα βραβείο; 

Ποια σας αρέσει περισσότερο και γιατί;  

 

2. Διαλέγουν την αφίσα που τους άρεσε πιο πολύ. Για ποιο λόγο 

σου αρέσει αυτή; Γιατί την διάλεξες;  

 

3. Εσύ ποια αφίσα θα διάλεγες; Έλα να μας δείξεις κοπέλα 

μου.  

 

4. Διαλέγουν την αφίσα που τους άρεσε πιο πολύ. Εσύ γιατί την 

διαλέγεις αυτή;  

 

5. Θα σας δώσω αυτή την εργασία που έχει δυο εικόνες και θα 

διαλέξετε και θα χρωματίσετε την εικόνα που πιστεύεται ότι 

έχει νερό. Σε ποια εικόνα νομίζετε ότι υπάρχει  νερό;  

 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒLOOM 

1. Απάντηση παιδιού «Θα ξεράσουν» στην ερώτηση «Αν δεν τα ποτίζουμε (τα 

λουλούδια) τι θα πάθουνε;». Θα ξεράσουν λέμε; Θα ξεραθούνε.  

2. Για να δούμε έχει (άλλη αφίσα);  

3. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Αφού δεν έχει να πιεί αρκετό νερό, τι θα λέγατε εσείς για 

αυτό;  
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ BLOOM 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΓΝΩΣΗΣ 

 

 

1. Απάντηση παιδιού «Αυτοκόλλητα» στην ερώτηση «Τι 

νομίζεται ότι είναι αυτό;». Που δείχνουν κάτι;  

2. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Εδώ κάτι γράφει 

μήπως κάποια λεξούλα μπορείτε να δείτε;  

3. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Λοιπόν, τι 

βλέπουμε; Μου είπατε έχει εικόνες. Τι άλλο έχει; Έχει μόνο 

εικόνες; Εκτός από εικόνες βλέπετε τίποτα άλλο;  

4. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Τι δείχνει, αφού 

δεν μπορούμε να το διαβάσουμε; Εδώ αυτή η εικόνα; 

5. Αν εδώ μας λέει που το βρίσκουμε το νερό, στην θάλασσα 

το βρίσκουμε; Στο ποτάμι; Στο πηγάδι; Στη βρύση;  

6. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Κάπου αλλού 

μπορούμε να βρούμε νερό; Που αλλού υπάρχει νερό;  

7. Απάντηση παιδιού «Κάτω στην γη» στην ερώτηση «Κάπου 

αλλού μπορούμε να βρούμε νερό;». Πού αλλού υπάρχει 

νερό;  

8. Εκτός από αυτά που είπατε έχετε να σκεφτείτε κάπου αλλού 

που υπάρχει νερό;  

9. Απάντηση παιδιού «σε ζούγκλα» στην ερώτηση «Που αλλού 

υπάρχει νερό;».  Που το βρίσκουμε εκεί (ζούγκλα);  

10. Αυτόν τον κύκλο τον τελειώσαμε; Που το βρίσκουμε το 

νερό; Μήπως σκεφτήκατε κάτι άλλο;   

11. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Να πάμε στο 

άλλο βελάκι. Τι δείχνει;  

12. Δείχνει εννοιολογικό χάρτη. Απάντηση παιδιού σε αυτή την 

ερώτηση «Το πίνουνε».  Τι το κάνουν όλοι αυτοί το νερό;  

13. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Εδώ λέει σε 

ποιους χρειάζεται το νερό. Ποιοι το χρειάζονται λοιπόν το 

νερό;  

14. Προηγουμένως τα παιδιά απάντησαν ότι το νερό το 

χρειάζονται τα ζώα. Ποιοι άλλοι το χρειάζονται το νερό; 

Μόνο τα ζώα;  

15. Προηγουμένως τα παιδιά απάντησαν ότι το νερό το 

χρειάζονται οι άνθρωποι. Ποιοι άλλοι το χρειάζονται το 
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νερό;  

16. Σκεφτείτε κάνουμε τίποτα άλλο με το νερό;  

17. Προηγουμένως έχει χωρίσει τα παιδιά σε ομάδες και έχει 

μοιράσει τα φύλλα εργασίας. Τώρα θα το πούμε. Σε τι το 

χρειαζόμαστε το νερό; Τι κάνουμε με το νερό;  

18. Απάντηση παιδιού «Πλένουμε τα δόντια μας». Μόνο αυτό 

είπαμε ότι κάνουμε;  

19. Απάντηση παιδιού «Ποτίζουμε τα λουλούδια». Αυτά θα 

κάνετε. Τι άλλο κάνουμε με το νερό; 

20. Απάντηση παιδιών σε αυτή την ερώτηση «Τα ψάρια, οι 

άνθρωποι, τα πουλιά». Εδώ έχουμε σε ποιους χρειάζεται το 

νερό. Ποιοι το θέλουν το νερό;  

21. Ρωτάει ένα-ένα παιδί και αυτό που της λένε, τους λέει να το 

ζωγραφίσουν. Εσείς εδώ θα ζωγραφίσετε που το βρίσκουμε 

το νερό. Που είπαμε ότι το βρίσκουμε;  

22. Τα παιδιά ζωγραφίζουν κάτι σχετικά με το νερό. Θα περάσω 

να δω τι κάνετε. Γράφουμε και τα ονόματα μας;  

23. Μόνο ο άνθρωπος και τα λουλούδια; Ποιος άλλος έχει 

ανάγκη το νερό; Η Αναστασία έχει ανάγκη το νερό;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

1. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Γιατί λέτε να έχει 

αυτά τα βελάκια;  

2. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού, απάντηση παιδιού 

«Νερό». Σκεφτείτε τι μπορεί να γράφει εδώ;  

3. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Πάμε στο πρώτο 

βελάκι. Για να φτάσω εγώ σε αυτό τον κύκλο από ποιο 

βελάκι πρέπει να πάω;  

4. Προηγούμενη απάντηση παιδιών «Θάλασσα, ποτάμι, πηγάδι, 

βρύση» στην ερώτηση «Τι δείχνει η εικόνα;». Όλα αυτά τι 

έχουνε;  

 

5. Προηγούμενη απάντηση παιδιού «Κάτω στη γη» στην 

ερώτηση «Που αλλού υπάρχει νερό;». Κάτω, Πού; Εκεί που 

περπατάω;  

6. Εδώ μας λέει τι το χρειαζόμαστε το νερό. Τι το 

χρειαζόμαστε;  

7. Εσύ τι σκέφτεσαι να κάνεις; Ποιοι έχουν ανάγκη το νερό;  
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8. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Το πλένουμε». Εσύ 

έκανες ένα αυτοκίνητο που τι το κάνουμε;  

9. Εκεί βρίσκουμε νερό (στο πηγάδι); 

10. Το νερό το βρίσκουμε στο δέντρο;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε 

αυτή την ερώτηση «Οδοντόβουρτσα». Τι έκανες εδώ;  

 

2. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε 

αυτή την ερώτηση «Ποτάμι». Τι είναι αυτό;  

3. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε 

αυτή την ερώτηση «Λίμνη». Εσύ τι έκανες;  

4. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε 

αυτή την ερώτηση «Ένα παιδάκι που πίνει νερό». Εσύ τι 

έκανες;  

5. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε 

αυτή την ερώτηση «Ένα παιδάκι που πλένει τα δόντια του». 

Εσύ τι έκανες; 

6. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε 

αυτή την ερώτηση «Ένα πηγάδι». Εσύ τι έκανες;  

7. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Στην ερώτηση αυτή η 

απάντηση του παιδιού είναι ότι αυτό που έκανε είναι δέντρο. 

Εσύ που το βρίσκουμε (το νερό); Τι είναι;  

 

8. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε 

αυτή την ερώτηση «Δέντρο». Τι είναι;  

9. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε 

αυτή την ερώτηση «Πισίνα». Είναι δέντρο (το γράφει). Εσύ; 

10. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε 

αυτή την ερώτηση «Παιδάκι που πάει στην πισίνα». Και εσύ 

τι έκανες;  
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11. Για ποιους άλλους έχει αξία το νερό; Τι είναι αυτά;  

12. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Για 

ποιους άλλους έχει αξία το νερό». Απάντηση παιδιού σε 

αυτή την ερώτηση «Γυάλα». Αυτό τι είναι;  

13. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Για 

ποιους άλλους έχει αξία το νερό». Απάντηση παιδιού σε αυτή 

την ερώτηση «Είμαι εγώ». Αναστασούλα ποιοι το 

χρειάζονται; Τι είναι αυτά;  

 

14. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας 

«Που το βρίσκουμε το νερό», απάντηση παιδιού στην 

ακόλουθη ερώτηση «Μια πισίνα». Τι έκανες;  

15. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας 

«Που το βρίσκουμε το νερό», απάντηση παιδιού στην 

ακόλουθη ερώτηση «Λίμνη». Εδώ; Τι είναι αυτό;  

 

16. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας 

«Που το βρίσκουμε το νερό», απάντηση παιδιού στην 

ακόλουθη ερώτηση «Ποτάμι». Αυτό;  

17. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Τι 

το χρειαζόμαστε το νερό». Αυτήν εδώ ποιος την έκανε;  

18. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας 

«Που το βρίσκουμε το νερό», απάντηση παιδιού στην 

ακόλουθη ερώτηση «Ένα πηγάδι». Εδώ; Ποιος ζωγράφισε; 

Τι είναι; 

19. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Τι 

το χρειαζόμαστε το νερό» απάντηση παιδιού στην ακόλουθη 

ερώτηση «Ένα παιδάκι που πίνει νερό». Σήκω να μας την 

δείξεις. Τι έκανες εδώ;  

20. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασία 

«Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό», απάντηση παιδιού στην 

ακόλουθη ερώτηση «Για να βουρτσίζουμε τα δόντια μας». 

Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό;  
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21. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασία 

«Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό», απάντηση παιδιού στην 

ακόλουθη ερώτηση «Μια αυλή με τριαντάφυλλα». Εσύ τι 

έκανες;  

22. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασία 

«Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό», απάντηση παιδιού στην 

ακόλουθη ερώτηση «Αμάξι». Τι είναι αυτό; Για πες μας.  

23. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασία 

«Ποιοι το χρειάζονται το νερό», απάντηση παιδιού στην 

ακόλουθη ερώτηση «Τα ψάρια που θέλουνε νερό». Ποιος 

έκανε αυτή τη ζωγραφιά; Τι έκανες εδώ;  

24. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Παροτρύνει το παιδί 

να δείξει που είναι τα ψάρια στην ζωγραφιά που έκανε. Δείξε 

λίγο που είναι τα ψάρια. Τι είναι αυτό; Πες το. 

25. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασία 

«Ποιοι το χρειάζονται το νερό», απάντηση παιδιού στην 

ακόλουθη ερώτηση «Φυτά». Εσύ τι ζωγράφισες;  

26. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον 

δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασία 

«Ποιοι το χρειάζονται το νερό», απάντηση παιδιού στην 

ακόλουθη ερώτηση «Ανθρώπους». Εδώ ποιος το ζωγράφισε 

αυτό; Τι έκανες;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

1. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Ένα χαρτί». Τι 

νομίζετε ότι είναι αυτό;  

 

2. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Πράγματα». Τι έχει 

πάνω;  

 

3. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Αυτοκόλλητα». Τι 

πράγματα έχει; Τι έχει αυτό το χαρτί; Τι νομίζεται ότι είναι 

αυτό;  

4. Προηγουμένως ρώτησε τι μπορεί να γράφει και τα παιδιά 

είπαν «Νερό». Από πού το καταλάβατε; Πως το 

καταλάβατε;  

 

5. Προηγουμένως ένα παιδί είπε ότι υπάρχει νερό στη γη. Πως 

το σκέφτηκες αυτό;  

 

6. Προηγουμένως ένα παιδί είπε ότι υπάρχει νερό σε 

καταρράκτη. Έχεις δει κάτι και το λες αυτό; Πως το 
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σκέφτηκες;  

7. Προηγουμένως ένα παιδί είπε ότι το νερό το χρειάζονται οι 

άνθρωποι. Γιατί το χρειάζονται;  

 

8. Φύλλο εργασίας «Τι το χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «για να μην μεθάμε». Γιατί 

το έκανες το παιδάκι που πίνει νερό;  

 

9. Και τι το χρειαζόμαστε το νερό στην αυλή με τα 

τριαντάφυλλα;  

 

10. Χωρισμός σε ομάδες,  κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  Φύλλο 

εργασίας «Τι το χρειάζονται το νερό», απάντηση παιδιού 

στην ακόλουθη ερώτηση «το πλένουμε». Και τι το κάνουμε 

(το αμάξι);  

11. Φύλλο εργασίας «Ποιοι το χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Γιατί και αυτά (φυτά) 

θέλουνε νερό». Γιατί τα ζωγράφισες;  

 

12. Φύλλο εργασίας «Τι το χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Γιατί πίνουμε νερό». Γιατί 

το έκανες;  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ATAΞΙΝΟΜΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒLOOM 

1. Αυτό το βελάκι αναφέρεται στη χρησιμότητα του νερού. Να πάμε στο άλλο 

βελάκι;  

2. Συζήτηση σχετικά με το ποιος έχει ανάγκη το νερό. Μήπως να κάνεις την 

Αναστασία τότε;  

3. Φύλλο εργασίας «Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό», ερώτηση νηπιαγωγού «Και τι το 

χρειαζόμαστε το νερό στην αυλή με τα τριαντάφυλλα;» διαβάζει την απάντηση του 

παιδιού «Μια αυλή για να την πλένουμε και τα τριαντάφυλλα για να τα 
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ποτίζουμε». Και την αυλή;   

4. Φύλλο εργασίας «Ποιοι το χρειάζονται το νερό»,  ερώτηση νηπιαγωγού «Δείξε 

λίγο που είναι τα ψάρια. Τι είναι αυτό; Πες το» απάντηση παιδιού «Ψάρι». Να και 

η γυάλα που έκανε. Την βλέπετε;  

5. Κάποιες ομάδες είναι τελειωμένες. Να δούμε τι έχει κάνει η κάθε ομάδα. Ποιοι 

δούλεψαν στην ομάδα, που το βρίσκουμε το νερό; Ποιοι δούλεψαν σε αυτή την 

ομάδα; 

6. Ποιος έκανε αυτή τη ζωγραφιά; 

7. Εδώ λέει τι το χρειαζόμαστε το νερό. Ποια παιδάκια δούλεψαν εδώ; 

 

 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ GALLAGHER & ASCHNER 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΡΟΥΤΙΝΑΣ 

1. Σταματάει το τραγούδι σε ένα σημείο και ρωτάει. Μέχρι 

εδώ ακούσατε το τραγουδάκι;  

2. Άκουσαν το τραγούδι για το νερό. Ακούσαμε και το 

πηγάδι. Τι έχει;  

3. Να ξαναδούμε τις εικόνες πιο προσεχτικά. Είδατε ότι το 

νερό είναι πολύ σημαντικό για τα ζώα, τα φυτά και τους 

ανθρώπους. Να δούμε μήπως δείχνει και κάτι άλλο;  

4. Για να δούμε έχει (άλλη αφίσα);  

5. Δείχνει τρίτη αφίσα. Άρα τι μας λένε εδώ τα παιδάκια; 

Εδώ ο Ηλίας είπε είναι νερό. Έχει άλλος άλλη γνώμη;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

MNHMΗΣ 

 

 

1. Η Μόνικα είπε ότι το τραγούδι μιλάει για το ουράνιο τόξο. 

Τι σου θυμίζει το ουράνιο τόξο;  

2. Η Μόνικα είπε ότι το ουράνιο τόξο θυμίζει βροχή. Το 

σύννεφο τι μας θυμίζει;  

3. Μόνο εμείς οι άνθρωποι το χρειαζόμαστε το νερό; Είδατε 

κάτι άλλο στις εικόνες; Ποιοί άλλοι το χρειάζονται;  

4. Είπαν ότι το νερό το χρειάζονται και τα φυτά. Και αν δεν 

έχει φυτά; Μετά;  

5. Μόνο εμείς οι άνθρωποι το χρειαζόμαστε το νερό και τα 

φυτά ή μήπως και κάποιος άλλος; Θυμηθείτε λίγο τις 

εικόνες.  
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6. Μόνο για να ζήσουμε το χρειαζόμαστε (το νερό);   

7. Χρησιμότητα νερού για τον άνθρωπο. Για τι άλλο;  

8. Μου είπατε ότι και τα ζώα χρειάζονται το νερό;  

9. Ένα παιδί είπε ότι τα ζώα το χρειάζονται για μπάνιο το 

νερό και αυτό το κατάλαβε από την εικόνα με την 

θάλασσα. Στη θάλασσα τι είδες;  

10. Συζήτηση για την αναγκαιότητα του νερού στα φυτά. Έχετε 

δυο κερασιές, τις ποτίζετε;  

11. Κάποιο παιδί είπε ότι τα ζώα χρειάζονται το νερό για να 

κάνουν μπάνιο και αυτό το είπε γιατί είδε την εικόνα με την 

θάλασσα. Πάμε εμείς στη θάλασσα;  

12. Η κυρία ρώτησε ένα παιδί τι είδε στην θάλασσα και εκείνο 

είπε «νερό». Το πίνουμε το νερό; 

13. Εσείς μου είπατε ότι το νερό είναι σημαντικό για όλους 

μας. Αν δεν υπάρχει νερό αρκετό τι θα γίνει;  

14. Δείχνει δεύτερη αφίσα με ένα παιδί και μια βρύση με μια 

σταγόνα νερό. Γιατί αν τελειώσει; Τι θα γίνει είπαμε; 

15. Δείχνει τρίτη αφίσα. Γύρω-γύρω έχει και άλλα φυτά;  

16. Δείχνει τρίτη αφίσα. Απάντηση παιδιού σε αυτή την 

ερώτηση «Το ποτίζουμε». Για αυτό τι κάνουν τα παιδάκια 

(όταν είναι στεγνό και πολύ ξερό το χώμα);  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΑΣ 

ΣΚΕΨΗΣ 

1. Ζητάει να ακούσουν το τραγούδι,  να προσέξουν τα λόγια 

και βάζει το βίντεο. Ακούσατε κάποια λεξούλα για τι 

νομίζεται ότι μιλάει το τραγούδι; Δεν ακούσαμε!  

2. Τα παιδιά λένε «Μιλάει και για σύννεφα και για μάτια» και 

η νηπιαγωγός ρωτάει. Όλα αυτά γιατί τα λέει;  

3. Άρα το νερό είναι σημαντικό για να πίνουμε εμείς νερό, 

το χρειάζεται ο οργανισμός μας. Μου είπατε ότι το 

χρειάζονται και τα φυτά. Που το καταλάβατε αυτό; Το 

είδατε σε κάποια εικόνα;  

4. Απάντηση παιδιού «για μπάνιο» στην ερώτηση που 

χρειάζονται τα ζώα το νερό. Σε ποια εικόνα το κατάλαβες 

αυτό;  

5. Απάντηση παιδιού «θα πεθάνουμε» στην ερώτηση τι θα 

γίνει αν δεν υπάρχει αρκετό νερό.  Θα πεθάνουμε! 

Δηλαδή; Ποιοι θα πεθάνουμε;  
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6. Προηγήθηκε η ερώτηση ποιοι θα πεθάνουμε. Οι άνθρωποι! 

Μόνο οι άνθρωποι;  

7. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια. Αυτά τα παιδάκια 

δείτε τα λίγο πως είναι, είναι σαν εμάς όπως στην 

Ελλάδα;  

8. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια. Έχουν τόσο νερό 

όσο και εμείς;  

9. Δείχνει εικόνα με το νερό που έχει στο σώμα του ο 

άνθρωπος. Να πάμε λίγο στους ανθρώπους. Να δούμε 

αυτή την εικόνα. Το τραγούδι μέσα λέει ο άνθρωπος είναι 

νερό που περπατάει. Γιατί το λέει αυτό;  

10. Δείχνει εικόνα με το νερό που έχει ο άνθρωπος στο σώμα 

του. Που είναι αυτές οι φούσκες;  

11. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Αυτό το χέρι από τι είναι;   

12. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Που είναι η ουρά; Για δείξε 

λίγο.  

13. Δείχνει την πρώτη αφίσα και λέει ένα παιδί ότι βλέπει μια 

ουρά. Από τι είναι;  

14. Δείχνει την δεύτερη αφίσα. Έχει να πιεί αρκετό;  

15. Δείχνει την δεύτερη αφίσα. Του φτάνει μια σταγονίτσα;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑΣ 

ΣΚΕΨΗΣ  

1. Ακούν το τραγούδι και βλέπουν τις εικόνες  σχετικά με το 

νερό. Γιατί είναι πηγή ζωής; Ποιοί το χρειαζόμαστε;  

 

2. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για τον 

άνθρωπο. Ααα δεν θα έχουμε και φρούτα. Και αν δεν 

υπάρχουν φρούτα;   

 

3. Δείχνει εικόνα με μελαμψά παιδάκια. Γιατί να μην έχουν 

και αυτοί; Θα έπρεπε;  

 

4. Γιατί θα πεθάνουνε τα ζώα, το χρειάζονται λέτε και αυτοί 

το νερό;  

 

5.  Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια. Πού νομίζετε ότι 

μένουν αυτά τα παιδάκια έχει ακούσει κανένας;  

6. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια. Στην Αγγλία 

λέτε… Αυτά τα παιδάκια λοιπόν, ζούνε στην Αφρική. 

Εκεί πως βλέπουμε έχουν ότι έχουμε και εμείς; Τα ίδια 

πράγματα;   

7. Για να προσέξουμε εδώ αυτή την εικόνα, γιατί είναι το  
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χώμα έτσι;  

8. Δείχνει εικόνα με ξερό χώμα. Γιατί έσπασε;   

9. Δείχνει εικόνα και θυμίζει στα παιδιά ότι το τραγούδι λέει 

ότι ο άνθρωπος είναι νερό που περπατάει. Πίνει πολύ νερό 

και είναι σαν νερό που περπατάει. Μάλιστα! Τι βλέπουμε 

σε αυτές τις εικόνες;   

10. Η πρώτη αφίσα είναι αυτή. Τι δείχνει;  

11. Δείχνει πρώτη αφίσα. Τι άλλο δείχνει;  

12. Δείχνει πρώτη αφίσα. Είναι λοιπόν ένα χέρι από άνθρωπο 

που το κρατάει το νερό. Δείχνει και κάτι άλλο;  

13. Δείχνει πρώτη αφίσα. Το δελφίνι τι είναι;  

14. Δείχνει πρώτη αφίσα. Άρα βλέπουμε ένα νερό, ένα χέρι 

από άνθρωπο, μια ουρά από ψάρι και τι άλλο;  

15. Δείχνει πρώτη αφίσα. Μήπως δείχνει και τίποτα άλλο; Τι 

είναι αυτό;  

16. Δείχνει πρώτη αφίσα. Τι άλλο;  

17. Δείχνει πρώτη αφίσα. Όλοι αυτοί τι κάνουν; Αυτό το χέρι 

τι κάνει;  

18. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Τι κρατάνε είπαμε; Τι κρατάνε 

όλοι αυτοί; Τι είναι αυτό το μπλε;  

19. Δείχνει δεύτερη αφίσα με ένα παιδί και μια βρύση με μια 

σταγόνα νερό. Τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς για να μην 

τελειώσει το νερό; Μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό;  

20. Δείχνει δεύτερη αφίσα με ένα παιδί και μια βρύση με μια 

σταγόνα νερό. Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;  

21. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Και πως σου 

φαίνονται τι κάνουν;  

 

22. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Βουτάνε σε νερό 

λες εσύ. Εσύ τι λες; 

23. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Και τι κάνουν σε 

αυτό το φυτό;  

24. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Πότε το χώμα είναι 

πολύ σκληρό;   

25. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Χώμα μπορεί να 
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είναι. Που τα φυτεύουμε τα φυτά;  

26. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Πως σας φαίνεται 

το χώμα;  

27. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Όταν είναι στεγνό 

το χώμα και πολύ ξερό μπορούν τα φυτά να 

αναπτυχθούνε;  

28. Βάζει το τραγούδι για το νερό και μετά κάνει ερωτήσεις. Τι 

άκουσες εσύ Θωμαϊτσα;  

29. Βάζει το τραγούδι για το νερό και μετά κάνει ερωτήσεις. 

Για πες μου Μόνικα, ποια λεξούλα άκουσες γιατί 

νομίζεται ότι μιλάει;  

30. Το σύννεφο είπαν τα παιδιά ότι τους θυμίζει βροχή.  Ααα 

το ίδιο και αυτό! Η βροχή τι είναι;  

31. Έβαλε το τραγούδι με το νερό. Το τραγούδι για τι μας 

μιλάει;  

32. Δείχνει εικόνα με το νερό που έχει ο άνθρωπος στο σώμα 

του. Τι λέτε να θέλει να μας δείξει αυτή η εικόνα;  

33. Δείχνει πρώτη αφίσα και τα παιδιά είπαν ότι δείχνει μπλε 

υγρό. Τι να είναι αυτό το μπλε υγρό;  

34. Δείχνει πρώτη αφίσα. Τι ζητήσαμε εμείς; Να μας 

ζωγραφίσουν κάτι για να δείξουν πόσο σημαντικό είναι 

το νερό. Όταν βλέπω αυτή την αφίσα, γιατί μας δείχνει 

ότι είναι σημαντικό το νερό; Πώς το καταλαβαίνουμε;  

35. Δείχνει πρώτη αφίσα. Και ξαναρωτάω αυτά τα παιδάκια 

που ζωγράφισαν αυτή την αφίσα έτσι. Πως μας έδειξαν 

ότι είναι σημαντικό το νερό;  Για ποιους είναι σημαντικό;   

36. Απάντηση παιδιών σχετικά με την ερώτηση για ποιους 

είναι σημαντικό το νερό  ήταν «για όλους». Πως το 

καταλάβαμε ότι είναι για όλους;  

37. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Τι θέλει να μας δείξει με αυτή τη 

σταγόνα;   

38. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Τι άλλο μας δείχνει η αφίσα, που 

μας δείχνει ότι είναι σημαντικό το νερό;  

39. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για 

όλους, δείχνει πρώτη αφίσα. Επειδή είναι μπλε;  

 

40. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για 

όλους, δείχνει πρώτη αφίσα. Εσύ που είπες ότι είναι για 
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όλους. Γιατί το είπες;  

41. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για 

όλους, δείχνει πρώτη αφίσα. Ποιοι δεν θα μπορούμε να 

ζούμε;  

 

42. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για 

όλους, δείχνει πρώτη αφίσα. Ποιοι όλοι;  

 

43. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Τι άνθρωπος;   

44. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Άρα αυτή η αφίσα τι μας φωνάζει;   

45. Δείχνει τρίτη αφίσα. Γιατί τα παιδάκια δεν έχουν 

πρόσωπα;  

 

46. Μοίρασε εργασία στα παιδιά να χρωματίσουν σε ποια 

εικόνα υπάρχει νερό. Για ποιο λόγο;  

 

47. Δείχνει εικόνες και βάζει το τραγούδι και προτρέπει τα 

παιδιά να σκεφτούν πόσο σημαντικό είναι. Αν δεν πιούμε 

νερό τι θα συμβεί;  

48. Συζήτηση για την χρησιμότητα του νερού. Αν δεν τα 

ποτίζουμε τι θα πάθουνε;  

49. Συζήτηση για την χρησιμότητα του νερού. Αν ξεχάσετε μια 

μέρα να τις ποτίσεις;   

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΝ 

ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΡΙΣΗ  

1. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Αφού δεν έχει να πιεί αρκετό νερό, 

τι θα λέγατε εσείς για αυτό;  

 

2. Ποια αφίσα θα διαλέγατε για να της δώσετε ένα βραβείο; 

Ποια σας αρέσει περισσότερο και γιατί;  

3. Διαλέγουν την αφίσα που τους άρεσε πιο πολύ. Για ποιο 

λόγο σου αρέσει αυτή; Γιατί την διάλεξες;  

 

4. Εσύ ποια αφίσα θα διάλεγες; Έλα να μας δείξεις κοπέλα 

μου.  

 

5. Διαλέγουν την αφίσα που τους άρεσε πιο πολύ. Εσύ γιατί 

την διαλέγεις αυτή;  

 

6. Θα σας δώσω αυτή την εργασία που έχει δυο εικόνες και 

θα διαλέξετε και θα χρωματίσετε την εικόνα που 

πιστεύεται ότι έχει νερό. Σε ποια εικόνα νομίζετε ότι 

υπάρχει νερό;  
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ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

ATAΞΙΝΟΜΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ GALLAGHER & ASCHNER 

1. Απάντηση παιδιού «Θα ξεράσουν» στην ερώτηση «Αν δεν τα ποτίζουμε (τα 

λουλούδια) τι θα πάθουνε;». Θα ξεράσουν λέμε; Θα ξεραθούνε.  

 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ GALLAGHER & ASCHNER 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΡΟΥΤΙΝΑΣ 

 

 

 

1. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Πάμε στο 

πρώτο βελάκι. Για να φτάσω εγώ σε αυτό τον κύκλο από 

ποιο βελάκι πρέπει να πάω;  

2. Αυτόν τον κύκλο τον τελειώσαμε; Που το βρίσκουμε το 

νερό; Μήπως σκεφτήκατε κάτι άλλο;   

3. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Να πάμε στο 

άλλο βελάκι. Τι δείχνει;  

4. Αυτό το βελάκι αναφέρεται στη χρησιμότητα του νερού. Να 

πάμε στο άλλο βελάκι;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΜΝΗΜΗΣ 

 

 

1. Αν εδώ μας λέει που το βρίσκουμε το νερό, στην 

θάλασσα το βρίσκουμε; Στο ποτάμι; Στο πηγάδι; Στη 

βρύση;  

2. Δείχνει εννοιολογικό χάρτη. Απάντηση παιδιού σε αυτή την 

ερώτηση «Το πίνουνε».  Τι το κάνουν όλοι αυτοί το νερό;  

3. Σκεφτείτε κάνουμε τίποτα άλλο με το νερό;  

4. Απάντηση παιδιού «Πλένουμε τα δόντια μας». Μόνο αυτό 

είπαμε ότι κάνουμε;  

5. Απάντηση παιδιού «Ποτίζουμε τα λουλούδια». Αυτά θα 

κάνετε. Τι άλλο κάνουμε με το νερό;  

6. Ρωτάει ένα-ένα παιδί και αυτό που της λένε, τους λέει να 

το ζωγραφίσουν. Εσείς εδώ θα ζωγραφίσετε που το 

βρίσκουμε το νερό. Που είπαμε ότι το βρίσκουμε;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Εδώ κάτι 

γράφει μήπως κάποια λεξούλα μπορείτε να δείτε;  
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ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΑΣ 

ΣΚΕΨΗΣ 

 

2. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Λοιπόν, τι 

βλέπουμε; Μου είπατε έχει εικόνες. Τι άλλο έχει; Έχει 

μόνο εικόνες; Εκτός από εικόνες βλέπετε τίποτα άλλο;  

3. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Τι δείχνει, αφού 

δεν μπορούμε να το διαβάσουμε; Εδώ αυτή η εικόνα;  

4. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Εδώ λέει σε 

ποιους χρειάζεται το νερό. Ποιοι το χρειάζονται λοιπόν το 

νερό;  

5. Προηγούμενη απάντηση παιδιών «Θάλασσα, ποτάμι, 

πηγάδι, βρύση» στην ερώτηση «Τι δείχνει η εικόνα;». Όλα 

αυτά τι έχουνε;  

 

6. Προηγούμενη απάντηση παιδιού «Κάτω στη γη» στην 

ερώτηση «Που αλλού υπάρχει νερό;». Κάτω, Πού; Εκεί 

που περπατάω;  

7. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Το πλένουμε». 

Εσύ έκανες ένα αυτοκίνητο που τι το κάνουμε;  

8. Εκεί βρίσκουμε νερό (στο πηγάδι); 

9. Το νερό το βρίσκουμε στο δέντρο;  

10. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  Απάντηση 

παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Οδοντόβουρτσα». Τι έκανες 

εδώ;  

11. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  Απάντηση 

παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Ποτάμι». Τι είναι αυτό;  

12. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  Απάντηση 

παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Λίμνη». Εσύ τι έκανες;  

13. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  Απάντηση 

παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Ένα παιδάκι που πίνει 

νερό». Εσύ τι έκανες;  

14. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  Απάντηση 

παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Ένα παιδάκι που πλένει τα 

δόντια του». Εσύ τι έκανες;  

15. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  Απάντηση 

παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Ένα πηγάδι». Εσύ τι 
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έκανες;  

16. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  Στην 

ερώτηση αυτή η απάντηση του παιδιού είναι ότι αυτό που 

έκανε είναι δέντρο. Εσύ που το βρίσκουμε (το νερό); Τι 

είναι;  

17. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Απάντηση 

παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Δέντρο». Τι είναι;  

18. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Απάντηση 

παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Πισίνα». Είναι δέντρο (το 

γράφει). Εσύ;  

19. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  Απάντηση 

παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Παιδάκι που πάει στην 

πισίνα». Και εσύ τι έκανες;  

20. Για ποιους άλλους έχει αξία το νερό; Τι είναι αυτά;  

21. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Για ποιους άλλους έχει αξία το νερό». Απάντηση 

παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Γυάλα». Αυτό τι είναι;  

 

22. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Για ποιους άλλους έχει αξία το νερό». Απάντηση 

παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Είμαι εγώ». Αναστασούλα 

ποιοι το χρειάζονται; Τι είναι αυτά;  

23. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Που το βρίσκουμε το νερό», απάντηση παιδιού 

στην ακόλουθη ερώτηση «Μια πισίνα». Τι έκανες;  

 

24. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Που το βρίσκουμε το νερό», απάντηση παιδιού 

στην ακόλουθη ερώτηση «Λίμνη». Εδώ; Τι είναι αυτό;  

25. Χωρισμός σε ομάδες,  κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Που το βρίσκουμε το νερό», απάντηση παιδιού 

στην ακόλουθη ερώτηση «Ποτάμι». Αυτό;  

26. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 
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εργασίας «Τι το χρειαζόμαστε το νερό». Αυτήν εδώ ποιος 

την έκανε;   

27. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Που το βρίσκουμε το νερό», απάντηση παιδιού 

στην ακόλουθη ερώτηση «Ένα πηγάδι». Εδώ; Ποιος 

ζωγράφισε; Τι είναι;  

28. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Τι το χρειαζόμαστε το νερό» απάντηση παιδιού 

στην ακόλουθη ερώτηση «Ένα παιδάκι που πίνει νερό». 

Σήκω να μας την δείξεις. Τι έκανες εδώ;  

29. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Για να βουρτσίζουμε τα 

δόντια μας». Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό;  

30. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Μια αυλή με 

τριαντάφυλλα». Εσύ τι έκανες;  

31. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Αμάξι». Τι είναι αυτό; 

Για πες μας.  

32. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Ποιοι το χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Τα ψάρια που θέλουνε 

νερό». Ποιος έκανε αυτή τη ζωγραφιά; Τι έκανες εδώ;  

33. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Παροτρύνει 

το παιδί να δείξει που είναι τα ψάρια στην ζωγραφιά που 

έκανε. Δείξε λίγο που είναι τα ψάρια. Τι είναι αυτό; Πες 

το.  

34. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασία «Ποιοι το χρειάζονται το νερό», απάντηση παιδιού 

στην ακόλουθη ερώτηση «Φυτά». Εσύ τι ζωγράφισες;  
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35. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασία «Ποιοι το χρειάζονται το νερό», απάντηση παιδιού 

στην ακόλουθη ερώτηση «Ανθρώπους». Εδώ ποιος το 

ζωγράφισε αυτό; Τι έκανες;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑΣ 

ΣΚΕΨΗΣ 

1. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Ένα χαρτί». Τι 

νομίζετε ότι είναι αυτό; 

 

2. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Πράγματα». Τι 

έχει πάνω;  

 

3. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Αυτοκόλλητα». Τι 

πράγματα έχει; Τι έχει αυτό το χαρτί; Τι νομίζεται ότι 

είναι αυτό;  

4. Απάντηση παιδιού «Αυτοκόλλητα» στην ερώτηση «Τι 

νομίζεται ότι είναι αυτό;». Που δείχνουν κάτι;  

5. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Γιατί λέτε να 

έχει αυτά τα βελάκια;  

6. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού, απάντηση 

παιδιού «Νερό». Σκεφτείτε τι μπορεί να γράφει εδώ;  

7. Προηγουμένως ρώτησε τι μπορεί να γράφει και τα παιδιά 

είπαν «Νερό». Από πού το καταλάβατε; Πως το 

καταλάβατε;  

 

8. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Κάπου αλλού 

μπορούμε να βρούμε νερό; Που αλλού υπάρχει νερό;  

9. Προηγουμένως ένα παιδί είπε ότι υπάρχει νερό στη γη. 

Πως το σκέφτηκες αυτό;  

 

10. Απάντηση παιδιού «Κάτω στην γη» στην ερώτηση «Κάπου 

αλλού μπορούμε να βρούμε νερό;». Πού αλλού υπάρχει 

νερό;  

11. Εκτός από αυτά που είπατε έχετε να σκεφτείτε κάπου 

αλλού που υπάρχει νερό;  

12. Απάντηση παιδιού «σε ζούγκλα» στην ερώτηση «Που 

αλλού υπάρχει νερό;».  Που το βρίσκουμε εκεί (ζούγκλα);  

13. Προηγουμένως ένα παιδί είπε ότι υπάρχει νερό σε 

καταρράκτη. Έχεις δει κάτι και το λες αυτό; Πως το 

σκέφτηκες;  

 

14. Προηγουμένως τα παιδιά απάντησαν ότι το νερό το 

χρειάζονται τα ζώα. Ποιοι άλλοι το χρειάζονται το νερό; 
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Μόνο τα ζώα;  

15. Προηγουμένως ένα παιδί είπε ότι το νερό το χρειάζονται οι 

άνθρωποι. Γιατί το χρειάζονται;  

 

16. Προηγουμένως τα παιδιά απάντησαν ότι το νερό το 

χρειάζονται οι άνθρωποι. Ποιοι άλλοι το χρειάζονται το 

νερό;  

17. Εδώ μας λέει τι το χρειαζόμαστε το νερό. Τι το 

χρειαζόμαστε;  

18. Προηγουμένως έχει χωρίσει τα παιδιά σε ομάδες και έχει 

μοιράσει τα φύλλα εργασίας. Τώρα θα το πούμε. Σε τι το 

χρειαζόμαστε το νερό; Τι κάνουμε με το νερό;  

19. Απάντηση παιδιών σε αυτή την ερώτηση «Τα ψάρια, οι 

άνθρωποι, τα πουλιά». Εδώ έχουμε σε ποιους χρειάζεται 

το νερό. Ποιοι το θέλουν το νερό;  

20. Εσύ τι σκέφτεσαι να κάνεις; Ποιοι έχουν ανάγκη το νερό;  

21. Μόνο ο άνθρωπος και τα λουλούδια; Ποιος άλλος έχει 

ανάγκη το νερό; Η Αναστασία έχει ανάγκη το νερό;  

22. Φύλλο εργασίας «Τι το χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «για να μην μεθάμε». 

Γιατί το έκανες το παιδάκι που πίνει νερό;  

 

23. Και τι το χρειαζόμαστε το νερό στην αυλή με τα 

τριαντάφυλλα;  

 

24. Χωρισμός σε ομάδες,  κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Τι το χρειάζονται το νερό», απάντηση παιδιού 

στην ακόλουθη ερώτηση «το πλένουμε». Και τι το κάνουμε 

(το αμάξι);  

25. Φύλλο εργασίας «Ποιοι το χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Γιατί και αυτά (φυτά) 

θέλουνε νερό». Γιατί τα ζωγράφισες;  

 

26. Φύλλο εργασίας «Τι το χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Γιατί πίνουμε νερό». 

Γιατί το έκανες;  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΝ 

ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΡΙΣΗ 

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

 

 

 



 

161 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ GALLAGHER & ASCHNER 

1. Τα παιδιά ζωγραφίζουν κάτι σχετικά με το νερό. Θα περάσω να δω τι κάνετε. 

Γράφουμε και τα ονόματα μας; 

2. Συζήτηση σχετικά με το ποιος έχει ανάγκη το νερό. Μήπως να κάνεις την 

Αναστασία τότε;  

3. Φύλλο εργασίας «Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό», ερώτηση νηπιαγωγού «Και τι το 

χρειαζόμαστε το νερό στην αυλή με τα τριαντάφυλλα;» διαβάζει την απάντηση του 

παιδιού «Μια αυλή για να την πλένουμε και τα τριαντάφυλλα για να τα ποτίζουμε». 

Και την αυλή;   

4. Φύλλο εργασίας «Ποιοι το χρειάζονται το νερό»,  ερώτηση νηπιαγωγού «Δείξε 

λίγο που είναι τα ψάρια. Τι είναι αυτό; Πες το» απάντηση παιδιού «Ψάρι». Να και 

η γυάλα που έκανε. Την βλέπετε;  

5. Κάποιες ομάδες είναι τελειωμένες. Να δούμε τι έχει κάνει η κάθε ομάδα. Ποιοι 

δούλεψαν στην ομάδα, που το βρίσκουμε το νερό; Ποιοι δούλεψαν σε αυτή την 

ομάδα; 

6. Ποιος έκανε αυτή τη ζωγραφιά; 

7. Εδώ λέει τι το χρειαζόμαστε το νερό. Ποια παιδάκια δούλεψαν εδώ; 

 

 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

1. Ζητάει να ακούσουν το τραγούδι,  να προσέξουν τα λόγια και 

βάζει το βίντεο. Ακούσατε κάποια λεξούλα για τι νομίζεται 

ότι μιλάει το τραγούδι; Δεν ακούσαμε!  

2. Βάζει το τραγούδι για το νερό και μετά κάνει ερωτήσεις. Τι 

άκουσες εσύ Θωμαϊτσα;   

3. Βάζει το τραγούδι για το νερό και μετά κάνει ερωτήσεις. Για 

πες μου Μόνικα, ποια λεξούλα άκουσες γιατί νομίζεται ότι 

μιλάει;   

4. Η Μόνικα είπε ότι το τραγούδι μιλάει για το ουράνιο τόξο. 

Τι σου θυμίζει το ουράνιο τόξο;  

5. Σταματάει το τραγούδι σε ένα σημείο και ρωτάει. Μέχρι εδώ 
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ακούσατε το τραγουδάκι;   

6. Η Μόνικα είπε ότι το ουράνιο τόξο θυμίζει βροχή. Το 

σύννεφο τι μας θυμίζει;  

7. Το σύννεφο είπαν τα παιδιά ότι τους θυμίζει βροχή.  Ααα το 

ίδιο και αυτό! Η βροχή τι είναι;  

8. Άκουσαν το τραγούδι για το νερό. Ακούσαμε και το πηγάδι. 

Τι έχει;  

9. Έβαλε το τραγούδι με το νερό. Το τραγούδι για τι μας 

μιλάει;  

10. Μόνο εμείς οι άνθρωποι το χρειαζόμαστε το νερό; Είδατε 

κάτι άλλο στις εικόνες; Ποιοί άλλοι το χρειάζονται;  

11. Άρα το νερό είναι σημαντικό για να πίνουμε εμείς νερό, το 

χρειάζεται ο οργανισμός μας. Μου είπατε ότι το 

χρειάζονται και τα φυτά. Που το καταλάβατε αυτό; Το 

είδατε σε κάποια εικόνα;  

12. Μόνο εμείς οι άνθρωποι το χρειαζόμαστε το νερό και τα 

φυτά ή μήπως και κάποιος άλλος; Θυμηθείτε λίγο τις 

εικόνες.  

13. Μόνο για να ζήσουμε το χρειαζόμαστε (το νερό);   

14. Χρησιμότητα νερού για τον άνθρωπο. Για τι άλλο;  

15. Μου είπατε ότι και τα ζώα χρειάζονται το νερό;    

16. Απάντηση παιδιού «για μπάνιο» στην ερώτηση που 

χρειάζονται τα ζώα το νερό. Σε ποια εικόνα το κατάλαβες 

αυτό;  

17. Ένα παιδί είπε ότι τα ζώα το χρειάζονται για μπάνιο το νερό 

και αυτό το κατάλαβε από την εικόνα με την θάλασσα. Στη 

θάλασσα τι είδες;  

18. Κάποιο παιδί είπε ότι τα ζώα χρειάζονται το νερό για να 

κάνουν μπάνιο και αυτό το είπε γιατί είδε την εικόνα με την 

θάλασσα. Πάμε εμείς στη θάλασσα;  

19. Η κυρία ρώτησε ένα παιδί τι είδε στην θάλασσα και εκείνο 

είπε «νερό». Το πίνουμε το νερό;  

20. Απάντηση παιδιού «θα πεθάνουμε» στην ερώτηση τι θα γίνει 

αν δεν υπάρχει αρκετό νερό.  Θα πεθάνουμε! Δηλαδή; 

Ποιοι θα πεθάνουμε;  
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21. Προηγήθηκε η ερώτηση ποιοι θα πεθάνουμε. Οι άνθρωποι! 

Μόνο οι άνθρωποι;  

22. Γιατί θα πεθάνουνε τα ζώα, το χρειάζονται λέτε και αυτοί 

το νερό;  

23. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια. Πού νομίζετε ότι 

μένουν αυτά τα παιδάκια έχει ακούσει κανένας;   

24. Δείχνει εικόνα με το νερό που έχει στο σώμα του ο 

άνθρωπος. Να πάμε λίγο στους ανθρώπους. Να δούμε αυτή 

την εικόνα. Το τραγούδι μέσα λέει ο άνθρωπος είναι νερό 

που περπατάει. Γιατί το λέει αυτό;  

25. Δείχνει εικόνα και θυμίζει στα παιδιά ότι το τραγούδι λέει 

ότι ο άνθρωπος είναι νερό που περπατάει. Πίνει πολύ νερό 

και είναι σαν νερό που περπατάει. Μάλιστα! Τι βλέπουμε 

σε αυτές τις εικόνες;   

26. Δείχνει εικόνα με το νερό που έχει ο άνθρωπος στο σώμα 

του. Που είναι αυτές οι φούσκες;  

27. Δείχνει εικόνα με το νερό που έχει ο άνθρωπος στο σώμα 

του. Τι λέτε να θέλει να μας δείξει αυτή η εικόνα;  

28. Η πρώτη αφίσα είναι αυτή. Τι δείχνει;  

29. Δείχνει πρώτη αφίσα και τα παιδιά είπαν ότι δείχνει μπλε 

υγρό. Τι να είναι αυτό το μπλε υγρό;  

30. Δείχνει πρώτη αφίσα. Τι άλλο δείχνει;  

31. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Αυτό το χέρι από τι είναι;  

32. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Είναι λοιπόν ένα χέρι από 

άνθρωπο που το κρατάει το νερό. Δείχνει και κάτι άλλο;  

33. Δείχνει πρώτη αφίσα. Που είναι η ουρά; Για δείξε λίγο.  

34. Να ξαναδούμε τις εικόνες πιο προσεχτικά. Είδατε ότι  το 

νερό είναι πολύ σημαντικό για τα ζώα, τα φυτά και τους 

ανθρώπους. Να δούμε μήπως δείχνει και κάτι άλλο;  

35. Δείχνει πρώτη αφίσα και λέει ένα παιδί ότι βλέπει μια ουρά. 

Από τι είναι;  

36. Δείχνει πρώτη αφίσα. Το δελφίνι τι είναι;  

37. Δείχνει πρώτη αφίσα. Άρα βλέπουμε ένα νερό, ένα χέρι από 

άνθρωπο, μια ουρά από ψάρι και τι άλλο;  
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38. Δείχνει πρώτη αφίσα. Τι άλλο;  

39. Δείχνει πρώτη αφίσα. Μήπως δείχνει και τίποτα άλλο; Τι 

είναι αυτό;  

40. Δείχνει πρώτη αφίσα. Όλοι αυτοί τι κάνουν; Αυτό το χέρι τι 

κάνει;  

41. Δείχνει πρώτη αφίσα. Τι κρατάνε είπαμε; Τι κρατάνε όλοι 

αυτοί; Τι είναι αυτό το μπλε;   

42. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Τι άνθρωπος;  

43. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Τι άλλο μας δείχνει η αφίσα, που 

μας δείχνει ότι είναι σημαντικό το νερό;  

44. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Τι θέλει να μας δείξει με αυτή τη 

σταγόνα;  

45. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Έχει να πιεί αρκετό;  

46. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Του φτάνει μια σταγονίτσα;  

47. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Και πως σου 

φαίνονται τι κάνουν;  

48. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Βουτάνε σε νερό λες 

εσύ. Εσύ τι λες;  

 

49. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Και τι κάνουν σε 

αυτό το φυτό;  

50. Δείχνει τρίτη αφίσα. Γύρω-γύρω έχει και άλλα φυτά;  

51. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Πως σας φαίνεται το 

χώμα;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια. Αυτά τα παιδάκια 

δείτε τα λίγο πως είναι, είναι σαν εμάς όπως στην Ελλάδα;  

2. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια. Στην Αγγλία 

λέτε… Αυτά τα παιδάκια λοιπόν ζούνε στην Αφρική. Εκεί 

πως βλέπουμε έχουν ότι έχουμε και εμείς; Τα ίδια 

πράγματα;   

 

3. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια. Έχουν τόσο νερό 

όσο και εμείς;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Τα παιδιά λένε «Μιλάει και για σύννεφα και για μάτια» και 

η νηπιαγωγός ρωτάει. Όλα αυτά γιατί τα λέει;  
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ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

2. Δείχνει εικόνες και βάζει το τραγούδι και προτρέπει τα 

παιδιά να σκεφτούν πόσο σημαντικό είναι. Αν δεν πιούμε 

νερό τι θα συμβεί;  

3. Συζήτηση για την χρησιμότητα του νερού. Αν δεν τα 

ποτίζουμε τι θα πάθουνε;  

 

4. Συζήτηση για την χρησιμότητα του νερού. Αν ξεχάσετε μια 

μέρα να τις ποτίσεις;  

5. Εσείς μου είπατε ότι το νερό είναι σημαντικό για όλους 

μας. Αν δεν υπάρχει νερό αρκετό τι θα γίνει;  

6. Είπαν ότι το νερό το χρειάζονται και τα φυτά. Και αν δεν 

έχει φυτά; Μετά;  

 

7. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για τον 

άνθρωπο. Ααα δεν θα έχουμε και φρούτα. Και αν δεν 

υπάρχουν φρούτα;  

8. Δείχνει εικόνα με μελαμψά παιδάκια. Γιατί να μην έχουν 

και αυτοί; Θα έπρεπε;  

 

9. Για να προσέξουμε εδώ αυτή την εικόνα, γιατί είναι το 

χώμα έτσι;  

 

10. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Πότε το χώμα είναι 

πολύ σκληρό;  

11. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για 

όλους, δείχνει πρώτη αφίσα. Επειδή είναι μπλε;   

 

12. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για 

όλους, δείχνει πρώτη αφίσα. Εσύ που είπες ότι είναι για 

όλους. Γιατί το είπες;  

 

13. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για 

όλους, δείχνει πρώτη αφίσα. Ποιοι δεν θα μπορούμε να 

ζούμε;  

 

14. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για 

όλους, δείχνει πρώτη αφίσα. Ποιοι όλοι;  

 

15. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Χώμα μπορεί να 

είναι. Που τα φυτεύουμε τα φυτά;  

 

16. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Όταν είναι στεγνό 

το χώμα και πολύ ξερό μπορούν τα φυτά να αναπτυχθούνε;  
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17. Δείχνει τρίτη αφίσα. Απάντηση παιδιού σε αυτή την 

ερώτηση «Το ποτίζουμε». Για αυτό τι κάνουν τα παιδάκια 

(όταν είναι στεγνό και πολύ ξερό το χώμα);  

18. Δείχνει τρίτη αφίσα. Γιατί τα παιδάκια δεν έχουν πρόσωπα;   

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ 

ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

 

1. Ακούν το τραγούδι και βλέπουν τις εικόνες σχετικά με το 

νερό. Γιατί είναι πηγή ζωής; Ποιοί το χρειαζόμαστε;  

 

2. Δείχνει εικόνα με ξερό χώμα. Γιατί έσπασε;   

3. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Τι ζητήσαμε εμείς; Να μας 

ζωγραφίσουν κάτι για να δείξουν πόσο σημαντικό είναι το 

νερό. Όταν βλέπω αυτή την αφίσα, γιατί μας δείχνει ότι 

είναι σημαντικό το νερό; Πώς το καταλαβαίνουμε;  

 

4. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Και ξαναρωτάω αυτά τα παιδάκια 

που ζωγράφισαν  αυτή την αφίσα έτσι. Πως μας έδειξαν ότι 

είναι σημαντικό το νερό;  Για ποιους είναι σημαντικό;   

 

5. Απάντηση παιδιών σχετικά με την ερώτηση για ποιους είναι 

σημαντικό το νερό  ήταν «για όλους». Πως το καταλάβαμε 

ότι είναι για όλους;   

 

6. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Άρα αυτή η αφίσα τι μας φωνάζει;   

7. Δείχνει δεύτερη αφίσα με ένα παιδί και μια βρύση με μια 

σταγόνα νερό. Γιατί αν τελειώσει; Τι θα γίνει είπαμε;  

 

8. Δείχνει δεύτερη αφίσα με ένα παιδί και μια βρύση με μια 

σταγόνα νερό. Τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς για να μην 

τελειώσει το νερό; Μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό;   

 

9. Δείχνει δεύτερη αφίσα με ένα παιδί και μια βρύση με μια 

σταγόνα νερό. Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;  

 

10. Δείχνει τρίτη αφίσα. Άρα τι μας λένε εδώ τα παιδάκια; Εδώ 

ο Ηλίας είπε είναι νερό. Έχει άλλος άλλη γνώμη;  

 

11. Ποια αφίσα θα διαλέγατε για να της δώσετε ένα βραβείο; 

Ποια σας αρέσει περισσότερο και γιατί;  

 

12. Διαλέγουν την αφίσα που τους άρεσε πιο πολύ. Για ποιο 

λόγο σου αρέσει αυτή; Γιατί την διάλεξες;  

 

13. Εσύ ποια αφίσα θα διάλεγες; Έλα να μας δείξεις κοπέλα 

μου.  

 

14. Διαλέγουν την αφίσα που τους άρεσε πιο πολύ. Εσύ γιατί 

την διαλέγεις αυτή;  

 

15. Θα σας δώσω αυτή την εργασία που έχει δυο εικόνες και 

θα διαλέξετε και θα χρωματίσετε την εικόνα που 

 



 

167 

 

πιστεύεται ότι έχει νερό. Σε ποια εικόνα νομίζετε ότι 

υπάρχει νερό;  

16. Μοίρασε εργασία στα παιδιά να χρωματίσουν σε ποια 

εικόνα υπάρχει νερό. Για ποιο λόγο;  

 

 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ 

1. Απάντηση παιδιού «Θα ξεράσουν» στην ερώτηση «Αν δεν τα ποτίζουμε (τα 

λουλούδια) τι θα πάθουνε;». Θα ξεράσουν λέμε; Θα ξεραθούνε.  

2. Συζήτηση για την αναγκαιότητα του νερού στα φυτά. Έχετε δυο κερασιές, τις 

ποτίζετε;  

3. Για να δούμε έχει (άλλη αφίσα);  

4. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Αφού δεν έχει να πιεί αρκετό νερό, τι θα λέγατε εσείς για 

αυτό;   

 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

1. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Ένα χαρτί». Τι 

νομίζετε ότι είναι αυτό;  

2. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Πράγματα». Τι 

έχει πάνω;  

3. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Αυτοκόλλητα». Τι 

πράγματα έχει; Τι έχει αυτό το χαρτί; Τι νομίζεται ότι είναι 

αυτό;  

4. Απάντηση παιδιού «Αυτοκόλλητα» στην ερώτηση «Τι 

νομίζεται ότι είναι αυτό;». Που δείχνουν κάτι;  

5. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Εδώ κάτι γράφει 

μήπως κάποια λεξούλα μπορείτε να δείτε;  

6. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Λοιπόν, τι 

βλέπουμε; Μου είπατε έχει εικόνες. Τι άλλο έχει; Έχει 

μόνο εικόνες; Εκτός από εικόνες βλέπετε τίποτα άλλο;  
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7. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Πάμε στο πρώτο 

βελάκι. Για να φτάσω εγώ σε αυτό τον κύκλο από ποιο 

βελάκι πρέπει να πάω;  

8. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Τι δείχνει, αφού 

δεν μπορούμε να το διαβάσουμε; Εδώ αυτή η εικόνα;  

9. Προηγούμενη απάντηση παιδιών «Θάλασσα, ποτάμι, 

πηγάδι, βρύση» στην ερώτηση «Τι δείχνει η εικόνα;». Όλα 

αυτά τι έχουνε;  

10. Αν εδώ μας λέει που το βρίσκουμε το νερό, στην θάλασσα 

το βρίσκουμε; Στο ποτάμι; Στο πηγάδι; Στη βρύση;  

11. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Κάπου αλλού 

μπορούμε να βρούμε νερό; Που αλλού υπάρχει νερό;  

12. Απάντηση παιδιού «Κάτω στην γη» στην ερώτηση «Κάπου 

αλλού μπορούμε να βρούμε νερό;». Πού αλλού υπάρχει 

νερό;  

13. Εκτός από αυτά που είπατε έχετε να σκεφτείτε κάπου 

αλλού που υπάρχει νερό;  

14. Απάντηση παιδιού «σε ζούγκλα» στην ερώτηση «Που αλλού 

υπάρχει νερό;».  Που το βρίσκουμε εκεί (ζούγκλα);  

15. Αυτόν τον κύκλο τον τελειώσαμε; Που το βρίσκουμε το 

νερό; Μήπως σκεφτήκατε κάτι άλλο;   

16. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Να πάμε στο 

άλλο βελάκι. Τι δείχνει;  

17. Δείχνει εννοιολογικό χάρτη. Απάντηση παιδιού σε αυτή την 

ερώτηση «Το πίνουνε».  Τι το κάνουν όλοι αυτοί το νερό;  

18. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Εδώ λέει σε 

ποιους χρειάζεται το νερό. Ποιοι το χρειάζονται λοιπόν το 

νερό;  

19. Προηγουμένως τα παιδιά απάντησαν ότι το νερό το 

χρειάζονται τα ζώα. Ποιοι άλλοι το χρειάζονται το νερό; 

Μόνο τα ζώα;  

20. Προηγουμένως τα παιδιά απάντησαν ότι το νερό το 

χρειάζονται οι άνθρωποι. Ποιοι άλλοι το χρειάζονται το 

νερό;  

21. Εδώ μας λέει τι το χρειαζόμαστε το νερό. Τι το 

χρειαζόμαστε;  

22. Σκεφτείτε κάνουμε τίποτα άλλο με το νερό;  
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23. Προηγουμένως έχει χωρίσει τα παιδιά σε ομάδες και έχει 

μοιράσει τα φύλλα εργασίας. Τώρα θα το πούμε. Σε τι το 

χρειαζόμαστε το νερό; Τι κάνουμε με το νερό;  

24. Απάντηση παιδιού «Πλένουμε τα δόντια μας». Μόνο αυτό 

είπαμε ότι κάνουμε;  

25. Απάντηση παιδιού «Ποτίζουμε τα λουλούδια». Αυτά θα 

κάνετε. Τι άλλο κάνουμε με το νερό;  

26. Απάντηση παιδιών σε αυτή την ερώτηση «Τα ψάρια, οι 

άνθρωποι, τα πουλιά». Εδώ έχουμε σε ποιους χρειάζεται 

το νερό. Ποιοι το θέλουν το νερό;  

27. Ρωτάει ένα-ένα παιδί και αυτό που της λένε, τους λέει να το 

ζωγραφίσουν. Εσείς εδώ θα ζωγραφίσετε που το 

βρίσκουμε το νερό. Που είπαμε ότι το βρίσκουμε;  

28. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Απάντηση 

παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Οδοντόβουρτσα». Τι έκανες 

εδώ;  

29. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Απάντηση 

παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Ένα παιδάκι που πλένει τα 

δόντια του». Εσύ τι έκανες;  

30. Εσύ τι σκέφτεσαι να κάνεις; Ποιοι έχουν ανάγκη το νερό;  

31. Μόνο ο άνθρωπος και τα λουλούδια; Ποιος άλλος έχει 

ανάγκη το νερό; Η Αναστασία έχει ανάγκη το νερό;  

32. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Απάντηση 

παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Ποτάμι». Τι είναι αυτό;  

33. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Απάντηση 

παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Λίμνη». Εσύ τι έκανες;  

34. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Το πλένουμε». 

Εσύ έκανες ένα αυτοκίνητο που τι το κάνουμε;  

35. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Απάντηση 

παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Ένα παιδάκι που πίνει 

νερό». Εσύ τι έκανες;  

36. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Απάντηση 
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παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Ένα πηγάδι». Εσύ τι έκανες;  

37. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  Στην ερώτηση 

αυτή η απάντηση του παιδιού είναι ότι αυτό που έκανε είναι 

δέντρο. Εσύ που το βρίσκουμε (το νερό); Τι είναι;  

38. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Απάντηση 

παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Δέντρο». Τι είναι;  

39. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  Απάντηση 

παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Πισίνα». Είναι δέντρο (το 

γράφει). Εσύ;  

40. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  Απάντηση 

παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Παιδάκι που πάει στην 

πισίνα». Και εσύ τι έκανες;  

41. Για ποιους άλλους έχει αξία το νερό. Τι είναι αυτά;  

42. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Για ποιους άλλους έχει αξία το νερό».  Απάντηση 

παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Γυάλα». Αυτό τι είναι;  

43. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Για ποιους άλλους έχει αξία το νερό».  

Αναστασούλα ποιοι το χρειάζονται; Τι είναι αυτά;  

44. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Που το βρίσκουμε το νερό», απάντηση παιδιού 

στην ακόλουθη ερώτηση «Μια πισίνα». Τι έκανες;  

45. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Που το βρίσκουμε το νερό», απάντηση παιδιού 

στην ακόλουθη ερώτηση «Λίμνη». Εδώ; Τι είναι αυτό;  

46. Χωρισμός σε ομάδες,  κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Που το βρίσκουμε το νερό», απάντηση παιδιού 

στην ακόλουθη ερώτηση «Ποτάμι». Αυτό;  

47. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Που το βρίσκουμε το νερό», απάντηση παιδιού 
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στην ακόλουθη ερώτηση «Ένα πηγάδι». Εδώ; Ποιος 

ζωγράφισε; Τι είναι;  

48. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Τι το χρειαζόμαστε το νερό». Αυτήν εδώ ποιος 

την έκανε;   

49. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Τι το χρειαζόμαστε το νερό» απάντηση παιδιού 

στην ακόλουθη ερώτηση «Ένα παιδάκι που πίνει νερό». 

Σήκω να μας την δείξεις. Τι έκανες εδώ;  

50. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Μια αυλή με 

τριαντάφυλλα». Εσύ τι έκανες;  

51. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Αμάξι». Τι είναι αυτό; 

Για πες μας. 

52. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Τι το χρειάζονται το νερό», απάντηση παιδιού 

στην ακόλουθη ερώτηση «Το πλένουμε». Και τι το κάνουμε 

(το αμάξι);  

53. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Ποιοι το χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Τα ψάρια που θέλουνε 

νερό». Ποιος έκανε αυτή τη ζωγραφιά; Τι έκανες εδώ;  

54. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  Παροτρύνει 

το παιδί να δείξει που είναι τα ψάρια στην ζωγραφιά που 

έκανε. Δείξε λίγο που είναι τα ψάρια. Τι είναι αυτό; Πες 

το.  

55. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Ποιοι το χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Φυτά». Εσύ τι 

ζωγράφισες;  
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56. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Ποιοι το χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Ανθρώπους». Εδώ ποιος 

το ζωγράφισε αυτό; Τι έκανες;  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

1. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Γιατί λέτε να 

έχει αυτά τα βελάκια;   

 

2. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού, απάντηση 

παιδιού «Νερό». Σκεφτείτε τι μπορεί  να γράφει εδώ;  

3. Προηγουμένως ρώτησε τι μπορεί να γράφει και τα παιδιά 

είπαν «Νερό». Από πού το καταλάβατε; Πως το 

καταλάβατε;  

4. Προηγούμενη απάντηση παιδιού «Κάτω στη γη» στην 

ερώτηση «Που αλλού υπάρχει νερό;». Κάτω, Πού; Εκεί 

που περπατάω;  

5. Προηγουμένως ένα παιδί είπε ότι υπάρχει νερό στη γη. Πως 

το σκέφτηκες αυτό;  

6. Προηγουμένως ένα παιδί είπε ότι υπάρχει νερό σε 

καταρράκτη. Έχεις δει κάτι και το λες αυτό; Πως το 

σκέφτηκες;  

7. Εκεί βρίσκουμε νερό (στο πηγάδι);  

8. Το νερό το βρίσκουμε στο δέντρο;  

9. Φύλλο εργασίας «Τι το χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού «για να μην μεθάμε». Γιατί το έκανες το παιδάκι 

που πίνει νερό;  

 

10. Χωρισμός σε ομάδες,  κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει 

στον δικό του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό», απάντηση 

παιδιού «Για να βουρτσίζουμε τα δόντια μας». Γιατί το 

χρειαζόμαστε το νερό;  

11. Και τι το χρειαζόμαστε το νερό στην αυλή με τα 

τριαντάφυλλα;  

 

12. Φύλλο εργασίας «Ποιοι το χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Γιατί και 
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αυτά(φυτά)θέλουνε νερό». Γιατί τα ζωγράφισες;   

13. Φύλλο εργασίας «Τι το χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Γιατί πίνουμε νερό». 

Γιατί το έκανες;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ 

ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. Προηγουμένως ένα παιδί είπε ότι το νερό το χρειάζονται οι 

άνθρωποι. Γιατί το χρειάζονται;  

 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ 

1. Αυτό το βελάκι αναφέρεται στη χρησιμότητα του νερού. Να πάμε στο άλλο 

βελάκι;  

2. Τα παιδιά ζωγραφίζουν κάτι σχετικά με το νερό. Θα περάσω να δω τι κάνετε. 

Γράφουμε και τα ονόματα μας;  

3. Συζήτηση σχετικά με το ποιος έχει ανάγκη το νερό. Μήπως να κάνεις την 

Αναστασία τότε;  

4. Φύλλο εργασίας «Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό», ερώτηση νηπιαγωγού «Και τι το 

χρειαζόμαστε το νερό στην αυλή με τα τριαντάφυλλα;» διαβάζει την απάντηση του 

παιδιού «Μια αυλή για να την πλένουμε και τα τριαντάφυλλα για να τα 

ποτίζουμε». Και την αυλή;   

5. Φύλλο εργασίας «Ποιοι το χρειάζονται το νερό»,  ερώτηση νηπιαγωγού «Δείξε 

λίγο που είναι τα ψάρια. Τι είναι αυτό; Πες το» απάντηση παιδιού «Ψάρι». Να και 

η γυάλα που έκανε. Την βλέπετε;  

6. Κάποιες ομάδες είναι τελειωμένες. Να δούμε τι έχει κάνει η κάθε ομάδα. Ποιοι 

δούλεψαν στην ομάδα, που το βρίσκουμε το νερό; Ποιοι δούλεψαν σε αυτή την 

ομάδα; 

7. Ποιος έκανε αυτή τη ζωγραφιά; 

8. Εδώ λέει τι το χρειαζόμαστε το νερό. Ποια παιδάκια δούλεψαν εδώ; 
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ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

1. Ζητάει να ακούσουν το τραγούδι,  να 

προσέξουν τα λόγια και βάζει το 

βίντεο. Ακούσατε κάποια λεξούλα 

για τι νομίζεται ότι μιλάει το 

τραγούδι; Δεν ακούσαμε! 

2. Βάζει το τραγούδι για το νερό και 

μετά κάνει ερωτήσεις. Τι άκουσες 

εσύ Θωμαϊτσα; 

3. Βάζει το τραγούδι για το νερό και 

μετά κάνει ερωτήσεις. Για πες μου 

Μόνικα, ποια λεξούλα άκουσες γιατί 

νομίζεται ότι μιλάει; 

4. Η Μόνικα είπε ότι το τραγούδι μιλάει 

για το ουράνιο τόξο. Τι σου θυμίζει 

το ουράνιο τόξο; 

5. Σταματάει το τραγούδι σε ένα σημείο 

και ρωτάει. Μέχρι εδώ ακούσατε το 

τραγουδάκι; 

6. Τα παιδιά λένε «Μιλάει και για 

σύννεφα και για μάτια» και η 

νηπιαγωγός ρωτάει. Όλα αυτά γιατί 

τα λέει; 

7. Η Μόνικα είπε ότι το ουράνιο τόξο 

θυμίζει βροχή. Το σύννεφο τι μας 

θυμίζει; 

8. Έβαλε το τραγούδι με το νερό. Το 

τραγούδι για τι μας μιλάει; 

9. Ακούν το τραγούδι και βλέπουν τις 

εικόνες σχετικά με το νερό. Γιατί 

είναι πηγή ζωής; Ποιοί το 

χρειαζόμαστε; 

10. Μόνο εμείς οι άνθρωποι το 

χρειαζόμαστε το νερό; Είδατε κάτι 

άλλο στις εικόνες; Ποιοί άλλοι το 

χρειάζονται; 

11. Μόνο εμείς οι άνθρωποι το 

1. Το σύννεφο είπαν τα παιδιά ότι 

τους θυμίζει βροχή. Ααα το ίδιο 

και αυτό! Η βροχή τι είναι;  

2. Άκουσαν το τραγούδι για το νερό. 

Ακούσαμε και το πηγάδι. Τι έχει;  

3. Δείχνει εικόνες και βάζει το 

τραγούδι και προτρέπει τα παιδιά 

να σκεφτούν πόσο σημαντικό 

είναι. Αν δεν πιούμε νερό τι θα 

συμβεί;  

4. Συζήτηση για την χρησιμότητα του 

νερού. Αν δεν τα ποτίζουμε τι θα 

πάθουνε;  

5. Απάντηση παιδιού «Θα ξεράσουν» 

στην ερώτηση «Αν δεν τα 

ποτίζουμε (τα λουλούδια) τι θα 

πάθουνε;». Θα ξεράσουν λέμε; 

Θα ξεραθούνε. 

6. Είπαν ότι το νερό το χρειάζονται 

και τα φυτά. Και αν δεν έχει φυτά; 

Μετά;  

7. Συζήτηση για τον λόγο που είναι 

σημαντικό το νερό για τον 

άνθρωπο. Ααα δεν θα έχουμε και 

φρούτα. Και αν δεν υπάρχουν 

φρούτα;  

8. Άρα το νερό είναι σημαντικό για 

να πίνουμε εμείς νερό, το 

χρειάζεται ο οργανισμός μας. 

Μου είπατε ότι το χρειάζονται και 

τα φυτά. Που το καταλάβατε 

αυτό; Το είδατε σε κάποια εικόνα; 

9. Συζήτηση για την αναγκαιότητα 

του νερού στα φυτά. Έχετε δυο 

κερασιές, τις ποτίζετε; 

10. Συζήτηση για την χρησιμότητα του 
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χρειαζόμαστε το νερό και τα φυτά ή 

μήπως και κάποιος άλλος; 

Θυμηθείτε λίγο τις εικόνες. 

12. Χρησιμότητα νερού για τον άνθρωπο.  

Για τι άλλο; 

13. Μου είπατε ότι και τα ζώα 

χρειάζονται το νερό; 

14. Απάντηση παιδιού «για μπάνιο» στην 

ερώτηση που χρειάζονται τα ζώα το 

νερό. Σε ποια εικόνα το κατάλαβες 

αυτό; 

15. Ένα παιδί είπε ότι τα ζώα το 

χρειάζονται για μπάνιο το νερό και 

αυτό το κατάλαβε από την εικόνα με 

την θάλασσα. Στη θάλασσα τι είδες; 

16. Να ξαναδούμε τις εικόνες πιο 

προσεκτικά. Είδατε ότι  το νερό 

είναι πολύ σημαντικό για τα ζώα, τα 

φυτά και τους ανθρώπους. Να δούμε 

μήπως δείχνει και κάτι άλλο; 

17. Εσείς μου είπατε ότι το νερό είναι 

σημαντικό για όλους μας. Αν δεν 

υπάρχει νερό αρκετό τι θα γίνει; 

18. Απάντηση παιδιού «θα πεθάνουμε» 

στην ερώτηση τι θα γίνει αν δεν 

υπάρχει αρκετό νερό.  Θα 

πεθάνουμε! Δηλαδή; Ποιοι θα 

πεθάνουμε; 

19. Προηγήθηκε η ερώτηση ποιοι θα 

πεθάνουμε. Οι άνθρωποι! Μόνο οι 

άνθρωποι; 

20. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά 

παιδάκια. Αυτά τα παιδάκια δείτε τα 

λίγο πως είναι, είναι σαν εμάς όπως 

στην Ελλάδα; 

21. Για να προσέξουμε εδώ αυτή την 

εικόνα, γιατί είναι το χώμα έτσι; 

22. Δείχνει εικόνα με ξερό χώμα. Γιατί 

έσπασε; 

23. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία 

νερού. Αν ξεχάσετε μια μέρα να 

τις ποτίσεις;  

11. Μόνο για να ζήσουμε το 

χρειαζόμαστε (το νερό);  

12. Κάποιο παιδί είπε ότι τα ζώα 

χρειάζονται το νερό για να κάνουν 

μπάνιο και αυτό το είπε γιατί είδε 

την εικόνα με την θάλασσα. Πάμε 

εμείς στη θάλασσα; 

13. Η κυρία ρώτησε ένα παιδί τι είδε 

στην θάλασσα και εκείνο είπε 

«νερό». Το πίνουμε το νερό;  

14. Γιατί θα πεθάνουνε τα ζώα, το 

χρειάζονται λέτε και αυτοί το 

νερό;  

15. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά 

παιδάκια. Πού νομίζετε ότι 

μένουν αυτά τα παιδάκια έχει 

ακούσει κανένας;  

16. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά 

παιδάκια. Στην Αγγλία λέτε… 

Αυτά τα παιδάκια λοιπόν ζούνε 

στην Αφρική. Εκεί πως βλέπουμε 

έχουν ότι έχουμε και εμείς; Τα 

ίδια πράγματα;  

17. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά 

παιδάκια. Έχουν τόσο νερό όσο 

και εμείς; 

18. Δείχνει εικόνα με μελαμψά 

παιδάκια. Γιατί να μην έχουν και 

αυτοί; Θα έπρεπε;  

19. Δείχνει εικόνα με το νερό που έχει 

ο άνθρωπος στο σώμα του. Που 

είναι αυτές οι φούσκες;  

20. Δείχνει την πρώτη αφίσα και τα 

παιδιά είπαν ότι δείχνει μπλε υγρό. 

Τι να είναι αυτό το μπλε υγρό;  

21. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Αυτό το 

χέρι από τι είναι;   

22. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Που 
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παιδιά. Πότε το χώμα είναι πολύ 

σκληρό; 

24. Δείχνει εικόνα με το νερό που έχει 

στο σώμα του ο άνθρωπος. Να πάμε 

λίγο στους ανθρώπους. Να δούμε 

αυτή την εικόνα. Το τραγούδι μέσα 

λέει ο άνθρωπος είναι νερό που 

περπατάει. Γιατί το λέει αυτό; 

25. Δείχνει εικόνα και θυμίζει στα παιδιά 

ότι το τραγούδι λέει ότι ο άνθρωπος 

είναι νερό που περπατάει. Πίνει πολύ 

νερό και είναι σαν νερό που 

περπατάει. Μάλιστα! Τι βλέπουμε 

σε αυτές τις εικόνες; 

26. Δείχνει εικόνα με το νερό που έχει ο 

άνθρωπος στο σώμα του. Τι λέτε να 

θέλει να μας δείξει αυτή η εικόνα; 

27. Η πρώτη αφίσα είναι αυτή. Τι 

δείχνει; 

28. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Τι άλλο 

δείχνει; 

29. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Είναι 

λοιπόν ένα χέρι από άνθρωπο που το 

κρατάει το νερό. Δείχνει και κάτι 

άλλο; 

30. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Άρα 

βλέπουμε ένα νερό, ένα χέρι από 

άνθρωπο, μια ουρά από ψάρι και τι 

άλλο; 

31. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Τι άλλο; 

32. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Τι 

ζητήσαμε εμείς; Να μας 

ζωγραφίσουν κάτι για να δείξουν 

πόσο σημαντικό είναι το νερό. Όταν 

βλέπω αυτή την αφίσα, γιατί μας 

δείχνει ότι είναι σημαντικό το νερό;  

Πώς το καταλαβαίνουμε; 

33. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Και 

ξαναρωτάω αυτά τα παιδάκια που 

ζωγράφισαν  αυτή την αφίσα έτσι. 

Πως μας έδειξαν ότι είναι σημαντικό 

το νερό;  Για ποιους είναι 

είναι η ουρά; Για δείξε λίγο. 

23. Δείχνει την πρώτη αφίσα και λέει 

ένα παιδί ότι βλέπει μια ουρά. Από 

τι είναι;  

24. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Το 

δελφίνι τι είναι;  

25. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Μήπως 

δείχνει και τίποτα άλλο; Τι είναι 

αυτό;  

26. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Όλοι 

αυτοί τι κάνουν; Αυτό το χέρι τι 

κάνει;  

27. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Τι 

κρατάνε είπαμε; Τι κρατάνε όλοι 

αυτοί; Τι είναι αυτό το μπλε;  

28. Συζήτηση για τον λόγο που είναι 

σημαντικό το νερό για όλους, 

δείχνει πρώτη αφίσα. Επειδή είναι 

μπλε; 

29. Για να δούμε έχει (άλλη αφίσα); 

30. Δείχνει την δεύτερη αφίσα. Έχει 

να πιεί αρκετό;  

31. Δείχνει την δεύτερη αφίσα. Του 

φτάνει μια σταγονίτσα;  

32. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Άρα αυτή 

η αφίσα τι μας φωνάζει;  

33. Δείχνει δεύτερη αφίσα με ένα παιδί 

και μια βρύση με μια σταγόνα 

νερό. Γιατί αν τελειώσει; Τι θα 

γίνει είπαμε;  

34. Δείχνει δεύτερη αφίσα με ένα παιδί 

και μια βρύση με μια σταγόνα 

νερό. Τι θα πρέπει να κάνουμε 

εμείς για να μην τελειώσει το 

νερό; Μπορούμε να βοηθήσουμε 

σε αυτό;   

35. Δείχνει δεύτερη αφίσα με ένα παιδί 

και μια βρύση με μια σταγόνα 

νερό. Πως μπορούμε να 
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σημαντικό; 

34. Απάντηση παιδιών σχετικά με την 

ερώτηση για ποιους είναι σημαντικό 

το νερό  ήταν «για όλους». Πως το 

καταλάβαμε ότι είναι για όλους; 

35. Συζήτηση για τον λόγο που είναι 

σημαντικό το νερό για όλους, δείχνει 

πρώτη αφίσα. Εσύ που είπες ότι 

είναι για όλους. Γιατί το είπες; 

36. Συζήτηση για τον λόγο που είναι 

σημαντικό το νερό για όλους, δείχνει 

πρώτη αφίσα. Ποιοι δεν θα 

μπορούμε να ζούμε; 

37. Συζήτηση για τον λόγο που είναι 

σημαντικό το νερό για όλους, δείχνει 

πρώτη αφίσα. Ποιοι όλοι; 

38. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Τι άνθρωπος; 

39. Δείχνει την δεύτερη αφίσα. Τι άλλο 

μας δείχνει η αφίσα, που μας δείχνει 

ότι είναι σημαντικό το νερό; 

40. Δείχνει την δεύτερη αφίσα. Τι θέλει 

να μας δείξει με αυτή τη σταγόνα; 

41. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Αφού δεν 

έχει να πιεί αρκετό νερό, τι θα 

λέγατε εσείς για αυτό; 

42. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία 

παιδιά. Και πως σου φαίνονται τι 

κάνουν; 

43. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία 

παιδιά. Βουτάνε σε νερό λες εσύ. 

Εσύ τι λες; 

44. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία 

παιδιά. Και τι κάνουν σε αυτό το 

φυτό; 

45. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία 

παιδιά. Πως σας φαίνεται το χώμα; 

46. Δείχνει τρίτη αφίσα. Γιατί τα 

παιδάκια δεν έχουν πρόσωπα; 

47. Ποια αφίσα θα διαλέγατε για να της 

βοηθήσουμε;  

36. Δείχνει τρίτη αφίσα. Γύρω-γύρω 

έχει και άλλα φυτά; 

37. Δείχνει τρίτη αφίσα. Άρα τι μας 

λένε εδώ τα παιδάκια; Εδώ ο 

Ηλίας είπε είναι νερό. Έχει άλλος 

άλλη γνώμη;  

38. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία 

παιδιά. Χώμα μπορεί να είναι. 

Που τα φυτεύουμε τα φυτά;  

39. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία 

παιδιά. Όταν είναι στεγνό το 

χώμα και πολύ ξερό μπορούν τα 

φυτά να αναπτυχθούνε; 

40. Δείχνει τρίτη αφίσα. Απάντηση 

παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Το 

ποτίζουμε». Για αυτό τι κάνουν 

τα παιδάκια (όταν είναι στεγνό και 

πολύ ξερό το χώμα); 

41. Θα σας δώσω αυτή την εργασία 

που έχει δυο εικόνες και θα 

διαλέξετε και θα χρωματίσετε την 

εικόνα που πιστεύεται ότι έχει 

νερό. Σε ποια εικόνα νομίζετε ότι 

υπάρχει  νερό; 
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δώσετε ένα βραβείο; Ποια σας 

αρέσει περισσότερο και γιατί; 

48. Διαλέγουν την αφίσα που τους άρεσε 

πιο πολύ. Για ποιο λόγο σου αρέσει 

αυτή; Γιατί την διάλεξες; 

49. Εσύ ποια αφίσα θα διάλεγες; Έλα να 

μας δείξεις κοπέλα μου. 

50. Διαλέγουν την αφίσα που τους άρεσε 

πιο πολύ. Εσύ γιατί την διαλέγεις 

αυτή; 

51. Μοίρασε εργασία στα παιδιά να 

χρωματίσουν σε ποια εικόνα υπάρχει 

νερό. Για ποιο λόγο; 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

1. Απάντηση παιδιού σε αυτή την 

ερώτηση «Πράγματα». Τι έχει πάνω;  

2. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του 

νερού. Λοιπόν, τι βλέπουμε; Μου 

είπατε έχει εικόνες. Τι άλλο έχει; 

Έχει μόνο εικόνες; Εκτός από 

εικόνες βλέπετε τίποτα άλλο; 

3. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του 

νερού. Γιατί λέτε να έχει αυτά τα 

βελάκια;   

4. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του 

νερού, απάντηση παιδιού «Νερό». 

Σκεφτείτε τι μπορεί  να γράφει εδώ;  

5. Προηγουμένως ρώτησε τι μπορεί να 

γράφει και τα παιδιά είπαν «Νερό». 

Από πού το καταλάβατε; Πως το 

καταλάβατε;  

1. Απάντηση παιδιού σε αυτή την 

ερώτηση «Ένα χαρτί». Τι νομίζετε 

ότι είναι αυτό;  

2. Απάντηση παιδιού σε αυτή την 

ερώτηση «Αυτοκόλλητα». Τι 

πράγματα έχει; Τι έχει αυτό το 

χαρτί; Τι νομίζεται ότι είναι αυτό;  

3. Απάντηση παιδιού «Αυτοκόλλητα» 

στην ερώτηση «Τι νομίζεται ότι 

είναι αυτό;». Που δείχνουν κάτι;  

4. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη 

του νερού. Εδώ κάτι γράφει 

μήπως κάποια λεξούλα μπορείτε 

να δείτε;  

5. Προηγούμενη απάντηση παιδιών 

«Θάλασσα, ποτάμι, πηγάδι, 

βρύση» στην ερώτηση «Τι δείχνει 
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6. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του 

νερού. Πάμε στο πρώτο βελάκι. Για 

να φτάσω εγώ σε αυτό τον κύκλο 

από ποιο βελάκι πρέπει να πάω;  

7. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του 

νερού. Τι δείχνει, αφού δεν 

μπορούμε να το διαβάσουμε; Εδώ 

αυτή η εικόνα;  

8. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του 

νερού. Κάπου αλλού μπορούμε να 

βρούμε νερό; Που αλλού υπάρχει 

νερό;  

9. Προηγουμένως ένα παιδί είπε ότι 

υπάρχει νερό στη γη. Πως το 

σκέφτηκες αυτό;  

10. Απάντηση παιδιού «Κάτω στην γη» 

στην ερώτηση «Κάπου αλλού 

μπορούμε να βρούμε νερό;». Πού 

αλλού υπάρχει νερό;  

11. Εκτός από αυτά που είπατε έχετε να 

σκεφτείτε κάπου αλλού που υπάρχει 

νερό;  

12. Απάντηση παιδιού «σε ζούγκλα» στην 

ερώτηση «Που αλλού υπάρχει 

νερό;». Που το βρίσκουμε εκεί 

(ζούγκλα);  

13. Προηγουμένως ένα παιδί είπε ότι 

υπάρχει νερό σε καταρράκτη. Έχεις 

δει κάτι και το λες αυτό; Πως το 

σκέφτηκες;  

14. Αυτόν τον κύκλο τον τελειώσαμε; 

Που το βρίσκουμε το νερό; Μήπως 

σκεφτήκατε κάτι άλλο;   

15. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του 

νερού. Να πάμε στο άλλο βελάκι. Τι 

δείχνει;  

16. Δείχνει εννοιολογικό χάρτη. 

Απάντηση παιδιού σε αυτή την 

ερώτηση «Το πίνουνε».  Τι το 

κάνουν όλοι αυτοί το νερό; 

17. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του 

η εικόνα;». Όλα αυτά τι έχουνε;  

6. Αν εδώ μας λέει που το 

βρίσκουμε το νερό, στην 

θάλασσα το βρίσκουμε; Στο 

ποτάμι; Στο πηγάδι; Στη βρύση;  

7. Προηγούμενη απάντηση παιδιού 

«Κάτω στη γη» στην ερώτηση 

«Που αλλού υπάρχει νερό;». 

Κάτω, Πού; Εκεί που περπατάω;  

8. Προηγουμένως ένα παιδί είπε ότι 

το νερό το χρειάζονται οι 

άνθρωποι. Γιατί το χρειάζονται;  

9. Αυτό το βελάκι αναφέρεται στη 

χρησιμότητα του νερού. Να πάμε 

στο άλλο βελάκι;  

10. Χωρισμός σε ομάδες,  κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  

Απάντηση παιδιού σε αυτή την 

ερώτηση «Οδοντόβουρτσα». Τι 

έκανες εδώ;  

11. Τα παιδιά ζωγραφίζουν κάτι 

σχετικά με το νερό. Θα περάσω να 

δω τι κάνετε. Γράφουμε και τα 

ονόματα μας; 

12. Μόνο ο άνθρωπος και τα 

λουλούδια; Ποιος άλλος έχει 

ανάγκη  το νερό; Η Αναστασία 

έχει ανάγκη το νερό;  

13. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  

Απάντηση παιδιού σε αυτή την 

ερώτηση «Ποτάμι». Τι είναι αυτό; 

14. Συζήτηση σχετικά με το ποιος έχει 

ανάγκη το νερό. Μήπως να κάνεις 

την Αναστασία τότε;  

15. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  

Απάντηση παιδιού σε αυτή την 
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νερού. Εδώ λέει σε ποιους 

χρειάζεται το νερό. Ποιοι το 

χρειάζονται λοιπόν το νερό;  

18. Προηγουμένως τα παιδιά απάντησαν 

ότι το νερό το χρειάζονται τα ζώα. 

Ποιοι άλλοι το χρειάζονται το νερό; 

Μόνο τα ζώα;  

19. Προηγουμένως τα παιδιά απάντησαν 

ότι το νερό το χρειάζονται οι 

άνθρωποι. Ποιοι άλλοι το 

χρειάζονται το νερό;  

20. Εδώ μας λέει τι το χρειαζόμαστε το 

νερό. Τι το χρειαζόμαστε;  

21. Σκεφτείτε κάνουμε τίποτα άλλο με 

το νερό;  

22. Προηγουμένως έχει χωρίσει τα 

παιδιά σε ομάδες και έχει μοιράσει 

τα φύλλα εργασίας. Τώρα θα το 

πούμε. Σε τι το χρειαζόμαστε το 

νερό; Τι κάνουμε με το νερό;  

23. Απάντηση παιδιού «Πλένουμε τα 

δόντια μας». Μόνο αυτό είπαμε ότι 

κάνουμε;  

24. Απάντηση παιδιού «Ποτίζουμε τα 

λουλούδια». Αυτά θα κάνετε. Τι 

άλλο κάνουμε με το νερό;  

25. Απάντηση παιδιών σε αυτή την 

ερώτηση «Τα ψάρια, οι άνθρωποι, τα 

πουλιά». Εδώ έχουμε σε ποιους 

χρειάζεται το νερό. Ποιοι το θέλουν 

το νερό;  

26. Ρωτάει ένα-ένα παιδί και αυτό που 

της λένε, τους λέει να το 

ζωγραφίσουν. Εσείς εδώ θα 

ζωγραφίσετε που το βρίσκουμε το 

νερό. Που είπαμε ότι το βρίσκουμε;  

27. Φύλλο εργασίας «Τι το χρειάζονται 

το νερό», απάντηση παιδιού «για να 

μην μεθάμε». Γιατί το έκανες το 

παιδάκι που πίνει νερό;  

28. Χωρισμός σε ομάδες,  κάθε παιδί της 

ερώτηση «Λίμνη». Εσύ τι έκανες;  

16. Απάντηση παιδιού σε αυτή την 

ερώτηση «Το πλένουμε». Εσύ 

έκανες ένα αυτοκίνητο που τι το 

κάνουμε;  

17. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  

Απάντηση παιδιού σε αυτή την 

ερώτηση «Ένα παιδάκι που πίνει 

νερό». Εσύ τι έκανες;  

18. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  

Απάντηση παιδιού σε αυτή την 

ερώτηση «Ένα παιδάκι που πλένει 

τα δόντια του». Εσύ τι έκανες;  

19. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  

Απάντηση παιδιού σε αυτή την 

ερώτηση «Ένα πηγάδι». Εσύ τι 

έκανες;  

20. Εκεί βρίσκουμε νερό (στο 

πηγάδι);  

21. Χωρισμός σε ομάδες,  κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  

Στην ερώτηση αυτή η απάντηση 

του παιδιού είναι ότι αυτό που 

έκανε είναι δέντρο. Εσύ που το 

βρίσκουμε (το νερό); Τι είναι;  

22. Το νερό το βρίσκουμε στο 

δέντρο;  

23. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  

Απάντηση παιδιού σε αυτή την 

ερώτηση «Δέντρο». Τι είναι;  

24. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  
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ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του 

κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο 

εργασίας «Γιατί το χρειαζόμαστε το 

νερό», απάντηση παιδιού «Για να 

βουρτσίζουμε τα δόντια μας». Γιατί 

το χρειαζόμαστε το νερό;  

29. Εσύ τι σκέφτεσαι να κάνεις; Ποιοι 

έχουν ανάγκη το νερό; 

Απάντηση παιδιού σε αυτή την 

ερώτηση «Πισίνα». Είναι δέντρο 

(το γράφει) Εσύ;  

25. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό.  

Απάντηση παιδιού σε αυτή την 

ερώτηση «Παιδάκι που πάει στην 

πισίνα». Και εσύ τι έκανες;  

26. Για ποιους άλλους έχει αξία το 

νερό. Τι είναι αυτά;  

27. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. 

Φύλλο εργασίας «Για ποιους 

άλλους έχει αξία το νερό».  

Απάντηση παιδιού σε αυτή την 

ερώτηση «Γυάλα». Αυτό τι είναι;  

28. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. 

Φύλλο εργασίας «Για ποιους 

άλλους έχει αξία το νερό». 

Απάντηση παιδιού σε αυτή την 

ερώτηση «Είμαι εγώ». 

Αναστασούλα ποιοι το 

χρειάζονται; Τι είναι αυτά;  

29. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. 

Φύλλο εργασίας «Που το 

βρίσκουμε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση 

«Μια πισίνα». Τι έκανες;  

30. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. 

Φύλλο εργασίας «Που το 

βρίσκουμε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση 

«Λίμνη». Εδώ; Τι είναι αυτό;  

31. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. 
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Φύλλο εργασίας «Που το 

βρίσκουμε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση 

«Ποτάμι». Αυτό;  

32. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. 

Φύλλο εργασίας «Που το 

βρίσκουμε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση 

«Ένα πηγάδι». Εδώ; Ποιος 

ζωγράφισε; Τι είναι;  

33. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. 

Φύλλο εργασίας «Τι το 

χρειαζόμαστε το νερό». Αυτήν 

εδώ ποιος την έκανε;   

34. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. 

Φύλλο εργασίας «Τι το 

χρειαζόμαστε το νερό» απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση 

«Ένα παιδάκι που πίνει νερό». 

Σήκω να μας την δείξεις. Τι 

έκανες εδώ;  

35. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. 

Φύλλο εργασίας «Γιατί το 

χρειαζόμαστε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση 

«Μια αυλή με τριαντάφυλλα». Εσύ 

τι έκανες;  

36. Και τι το χρειαζόμαστε το νερό 

στην αυλή με τα τριαντάφυλλα;  

37. Φύλλο εργασίας «Γιατί το 

χρειαζόμαστε το νερό», ερώτηση 

νηπιαγωγού «Και τι το 

χρειαζόμαστε το νερό στην αυλή 

με τα τριαντάφυλλα;» διαβάζει 

την απάντηση του παιδιού «Μια 

αυλή για να την πλένουμε και τα 
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τριαντάφυλλα για να τα 

ποτίζουμε». Και την αυλή;  

38. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. 

Φύλλο εργασίας «Γιατί το 

χρειαζόμαστε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση 

«Αμάξι». Τι είναι αυτό; Για πες 

μας  

39. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. 

Φύλλο εργασίας «Τι το 

χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση 

«το πλένουμε». Και τι το κάνουμε 

(το αμάξι);  

40. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. 

Φύλλο εργασία «Ποιοι το 

χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση 

«Τα ψάρια που θέλουνε νερό». 

Ποιος έκανε αυτή τη ζωγραφιά; 

Τι έκανες εδώ;  

41. Χωρισμός σε ομάδες,  κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. 

Παροτρύνει το παιδί να δείξει που 

είναι τα ψάρια στην ζωγραφιά που 

έκανε. Δείξε λίγο που είναι τα 

ψάρια. Τι είναι αυτό; Πες το  

42. Φύλλο εργασίας «Ποιοι το 

χρειάζονται το νερό»,  ερώτηση 

νηπιαγωγού «Δείξε λίγο που είναι 

τα ψάρια. Τι είναι αυτό; Πες το» 

απάντηση παιδιού «Ψάρι». Να και 

η γυάλα που έκανε. Την βλέπετε;  

43. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. 

Φύλλο εργασίας «Ποιοι το 
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χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση 

«Φυτά». Εσύ τι ζωγράφισες;  

44. Φύλλο εργασίας «Ποιοι το 

χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση 

«Γιατί και αυτά (φυτά) θέλουνε 

νερό». Γιατί τα ζωγράφισες;  

45. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί 

της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό 

του κύκλο κάτι σχετικό με το νερό. 

Φύλλο εργασίας «Ποιοι το 

χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση 

«Ανθρώπους». Εδώ ποιος το 

ζωγράφισε αυτό; Τι έκανες;  

46. Φύλλο εργασίας «Τι το 

χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση 

«Γιατί πίνουμε νερό». Γιατί το 

έκανες;  

47. Κάποιες ομάδες είναι 

τελειωμένες. Να δούμε τι έχει 

κάνει η κάθε ομάδα. Ποιοι 

δούλεψαν στην ομάδα, που το 

βρίσκουμε το νερό; Ποιοι 

δούλεψαν σε αυτή την ομάδα; 

48. Ποιος έκανε αυτή τη ζωγραφιά; 

49. Εδώ λέει τι το χρειαζόμαστε το 

νερό. Ποια παιδάκια δούλεψαν 

εδώ; 

 

 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Βάζει το τραγούδι για το νερό και μετά κάνει ερωτήσεις. Τι άκουσες εσύ 

Θωμαϊτσα;  

2. Βάζει το τραγούδι για το νερό και μετά κάνει ερωτήσεις. Για πες μου Μόνικα, 

ποια λεξούλα άκουσες γιατί νομίζεται ότι μιλάει;  
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3. Ακούν το τραγούδι και βλέπουν τις εικόνες με σχετικά με το νερό. Γιατί είναι πηγή 

ζωής; Ποιοί το χρειαζόμαστε;  

4. Δείχνει εικόνες και βάζει το τραγούδι και προτρέπει τα παιδιά να σκεφτούν πόσο 

σημαντικό είναι. Αν δεν πιούμε νερό τι θα συμβεί;  

5. Μόνο εμείς οι άνθρωποι το χρειαζόμαστε το νερό; Είδατε κάτι άλλο στις 

εικόνες; Ποιοί άλλοι το χρειάζονται;  

6. Συζήτηση για την χρησιμότητα του νερού. Αν δεν τα ποτίζουμε τι θα πάθουνε;  

7. Απάντηση παιδιού «Θα ξεράσουν» στην ερώτηση «Αν δεν τα ποτίζουμε (τα 

λουλούδια) τι θα πάθουνε;». Θα ξεράσουν λέμε; Θα ξεραθούνε.  

8. Είπαν ότι το νερό το χρειάζονται και  τα φυτά. Και αν δεν έχει φυτά; Μετά;  

9. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για τον άνθρωπο. Ααα δεν θα 

έχουμε και φρούτα. Και αν δεν υπάρχουν φρούτα;  

10. Άρα το νερό είναι σημαντικό για να πίνουμε εμείς νερό, το χρειάζεται ο 

οργανισμός μας. Μου είπατε ότι το χρειάζονται και τα φυτά. Που το καταλάβατε 

αυτό; Το είδατε σε κάποια εικόνα;  

11. Μόνο για να ζήσουμε το χρειαζόμαστε (το νερό);  

12. Χρησιμότητα νερού για τον άνθρωπο. Για τι άλλο;  

13. Απάντηση παιδιού «για μπάνιο» στην ερώτηση που χρειάζονται τα ζώα το νερό. 

Σε ποια εικόνα το κατάλαβες αυτό;  

14. Ένα παιδί είπε ότι τα ζώα το χρειάζονται για μπάνιο το νερό και αυτό το κατάλαβε 

από την εικόνα με την θάλασσα. Στη θάλασσα τι είδες;  

15. Απάντηση παιδιού «θα πεθάνουμε» στην ερώτηση τι θα γίνει αν δεν υπάρχει 

αρκετό νερό.  Θα πεθάνουμε! Δηλαδή; Ποιοι θα πεθάνουμε;  

16. Προηγήθηκε η ερώτηση ποιοι θα πεθάνουμε. Οι άνθρωποι! Μόνο οι άνθρωποι;  

17. Γιατί θα πεθάνουνε τα ζώα, το χρειάζονται λέτε και αυτοί το νερό;  

18. Δείχνει εικόνα και θυμίζει στα παιδιά ότι το τραγούδι λέει ότι ο άνθρωπος είναι 

νερό που περπατάει. Πίνει πολύ νερό και είναι σαν νερό που περπατάει. 

Μάλιστα! Τι βλέπουμε σε αυτές τις εικόνες;  

19. Δείχνει την πρώτη αφίσα και τα παιδιά είπαν ότι δείχνει μπλε υγρό. Τι να είναι 

αυτό το μπλε υγρό;  

20. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Τι άλλο δείχνει;  

21. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Αυτό το χέρι από τι είναι;   
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22. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Είναι λοιπόν ένα χέρι από άνθρωπο που το κρατάει το 

νερό. Δείχνει και κάτι άλλο;  

23. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Που είναι η ουρά; Για δείξε λίγο.  

24. Δείχνει την πρώτη αφίσα και λέει ένα παιδί ότι βλέπει μια ουρά. Από τι είναι;  

25. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Άρα βλέπουμε ένα νερό, ένα χέρι από άνθρωπο, μια 

ουρά από ψάρι και τι άλλο;  

26. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Τι άλλο;  

27. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Μήπως δείχνει και τίποτα άλλο; Τι είναι αυτό;  

28. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για όλους, δείχνει πρώτη 

αφίσα. Επειδή είναι μπλε;  

29. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για όλους, δείχνει πρώτη 

αφίσα. Ποιοι δεν θα μπορούμε να ζούμε;  

30. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για όλους, δείχνει πρώτη 

αφίσα. Ποιοι όλοι;  

31. Για να δούμε έχει (άλλη αφίσα);  

32. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Τι άνθρωπος;  

33. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Τι άλλο μας δείχνει η αφίσα, που μας δείχνει ότι είναι 

σημαντικό το νερό;  

34. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Τι θέλει να μας δείξει με αυτή τη σταγόνα;  

35. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Έχει να πιεί αρκετό;  

36. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Του φτάνει μια σταγονίτσα;  

37. Δείχνει δεύτερη αφίσα με ένα παιδί και μια βρύση με μια σταγόνα νερό. Γιατί αν 

τελειώσει; Τι θα γίνει είπαμε;  

38. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Βουτάνε σε νερό λες εσύ. Εσύ τι λες;  

39. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Και τι κάνουν σε αυτό το φυτό;  

40. Δείχνει τρίτη αφίσα. Άρα τι μας λένε εδώ τα παιδάκια; Εδώ ο Ηλίας είπε είναι 

νερό. Έχει άλλος άλλη γνώμη;  

41. Διαλέγουν την αφίσα που τους άρεσε πιο πολύ. Για ποιο λόγο σου αρέσει αυτή; 

Γιατί την διάλεξες;  

42. Εσύ ποια αφίσα θα διάλεγες; Έλα να μας δείξεις κοπέλα μου.  



 

187 

 

43. Διαλέγουν την αφίσα που τους άρεσε πιο πολύ. Εσύ γιατί την διαλέγεις αυτή; 

44. Μοίρασε εργασία στα παιδιά να χρωματίσουν σε ποια εικόνα υπάρχει νερό. Για 

ποιο λόγο;  

 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

  ATAΞΙΝΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

1. Ζητάει να ακούσουν το τραγούδι,  να προσέξουν τα λόγια και βάζει το βίντεο. 

Ακούσατε κάποια λεξούλα για τι νομίζεται ότι μιλάει το τραγούδι; Δεν 

ακούσαμε!  

2. Το σύννεφο είπαν τα παιδιά ότι τους θυμίζει βροχή. Ααα το ίδιο και αυτό! Η 

βροχή τι είναι;  

3. Άκουσαν το τραγούδι για το νερό. Ακούσαμε και το πηγάδι. Τι έχει;  

4. Η Μόνικα είπε ότι το τραγούδι μιλάει για το ουράνιο τόξο. Τι σου θυμίζει το 

ουράνιο τόξο;  

5. Σταματάει το τραγούδι σε ένα σημείο και ρωτάει. Μέχρι εδώ ακούσατε το 

τραγουδάκι;  

6. Τα παιδιά λένε «Μιλάει και για σύννεφα και για μάτια» και η νηπιαγωγός ρωτάει. 

Όλα αυτά γιατί τα λέει;  

7. Η Μόνικα είπε ότι το ουράνιο τόξο θυμίζει βροχή. Το σύννεφο τι μας θυμίζει;  

8. Έβαλε το τραγούδι με το νερό. Το τραγούδι για τι μας μιλάει;  

9. Συζήτηση για την αναγκαιότητα του νερού στα φυτά. Έχετε δυο κερασιές, τις 

ποτίζετε;  

10. Συζήτηση για την χρησιμότητα του νερού. Αν ξεχάσετε μια μέρα να τις ποτίσεις;  

11. Μόνο εμείς οι άνθρωποι το χρειαζόμαστε το νερό και τα φυτά ή μήπως και 

κάποιος άλλος; Θυμηθείτε λίγο τις εικόνες.  

12. Μου είπατε ότι και τα ζώα χρειάζονται το νερό;  

13. Κάποιο παιδί είπε ότι τα ζώα χρειάζονται το νερό για να κάνουν μπάνιο και αυτό 

το είπε γιατί είδε την εικόνα με την θάλασσα. Πάμε εμείς στη θάλασσα;  

14. Η κυρία ρώτησε ένα παιδί τι είδε στην θάλασσα και εκείνο είπε «νερό». Το 

πίνουμε το νερό;  

15. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια. Πού νομίζετε ότι μένουν αυτά τα 

παιδάκια έχει ακούσει κανένας;  

16. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια. Στην Αγγλία λέτε… Αυτά τα παιδάκια 
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λοιπόν ζούνε στην Αφρική. Εκεί πως βλέπουμε έχουν ότι έχουμε και εμείς; Τα 

ίδια πράγματα;  

17. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια. Έχουν τόσο νερό όσο και εμείς;  

18. Δείχνει εικόνα με μελαμψά παιδάκια. Γιατί να μην έχουν και αυτοί; Θα έπρεπε;  

19. Να ξαναδούμε τις εικόνες πιο προσεκτικά. Είδατε ότι  το νερό είναι πολύ 

σημαντικό για τα ζώα, τα φυτά και τους ανθρώπους. Να δούμε μήπως δείχνει 

και κάτι άλλο;  

20. Εσείς μου είπατε ότι το νερό είναι σημαντικό για όλους μας. Αν δεν υπάρχει 

νερό αρκετό τι θα γίνει;  

21. Δείχνει εικόνα με το νερό που έχει ο άνθρωπος στο σώμα του. Που είναι αυτές οι 

φούσκες;  

22. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια.  Αυτά τα παιδάκια δείτε τα λίγο πως 

είναι, είναι σαν εμάς όπως στην Ελλάδα;  

23. Για να προσέξουμε εδώ αυτή την εικόνα, γιατί είναι το χώμα έτσι;  

24. Δείχνει εικόνα με ξερό χώμα. Γιατί έσπασε;  

25. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Πότε το χώμα είναι πολύ σκληρό;  

26. Δείχνει εικόνα με το νερό που έχει στο σώμα του ο άνθρωπος. Να πάμε λίγο 

στους ανθρώπους. Να δούμε αυτή την εικόνα. Το τραγούδι μέσα λέει ο 

άνθρωπος είναι νερό που περπατάει. Γιατί το λέει αυτό;  

27. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Το δελφίνι τι είναι;  

28. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Όλοι αυτοί τι κάνουν; Αυτό το χέρι τι κάνει;  

29. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Τι κρατάνε είπαμε; Τι κρατάνε όλοι αυτοί; Τι είναι 

αυτό το μπλε;  

30. Δείχνει εικόνα με το νερό που έχει ο άνθρωπος στο σώμα του. Τι λέτε να θέλει να 

μας δείξει αυτή η εικόνα;  

31. Η πρώτη αφίσα είναι αυτή. Τι δείχνει;  

32. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Τι ζητήσαμε εμείς; Να μας ζωγραφίσουν κάτι για να 

δείξουν πόσο σημαντικό είναι το νερό. Όταν βλέπω αυτή την αφίσα, γιατί μας 

δείχνει ότι είναι σημαντικό το νερό;  Πώς το καταλαβαίνουμε;  

33. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Και ξαναρωτάω αυτά τα παιδάκια που ζωγράφισαν  

αυτή την αφίσα έτσι. Πως μας έδειξαν ότι είναι σημαντικό το νερό;  Για ποιους 

είναι σημαντικό;  

34. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Άρα αυτή η αφίσα τι μας φωνάζει;  

35. Δείχνει δεύτερη αφίσα με ένα παιδί και μια βρύση με μια σταγόνα νερό. Τι θα 

πρέπει να κάνουμε εμείς για να μην τελειώσει το νερό; Μπορούμε να 
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βοηθήσουμε σε αυτό;  

36. Δείχνει δεύτερη αφίσα με ένα παιδί και μια βρύση με μια σταγόνα νερό. Πως 

μπορούμε να βοηθήσουμε;  

37. Δείχνει τρίτη αφίσα. Γύρω-γύρω έχει και άλλα φυτά;  

38. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Χώμα μπορεί να είναι. Που τα φυτεύουμε 

τα φυτά;  

39. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Όταν είναι στεγνό το χώμα και πολύ ξερό 

μπορούν τα φυτά να αναπτυχθούνε;  

40. Δείχνει τρίτη αφίσα. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Το ποτίζουμε». 

Για αυτό τι κάνουν τα παιδάκια (όταν είναι στεγνό και πολύ ξερό το χώμα);  

41. Θα σας δώσω αυτή την εργασία που έχει δυο εικόνες και θα διαλέξετε και θα 

χρωματίσετε την εικόνα που πιστεύεται ότι έχει νερό. Σε ποια εικόνα νομίζετε 

ότι υπάρχει  νερό;  

42. Απάντηση παιδιών σχετικά με την ερώτηση για ποιους είναι σημαντικό το νερό  

ήταν «για όλους». Πως το καταλάβαμε ότι είναι για όλους;  

43. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για όλους, δείχνει πρώτη 

αφίσα. Εσύ που είπες ότι είναι για όλους. Γιατί το είπες;  

44. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Αφού δεν έχει να πιεί αρκετό νερό, τι θα λέγατε εσείς για 

αυτό;  

45. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Και πως σου φαίνονται τι κάνουν;  

46. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Πως σας φαίνεται το χώμα;  

47. Δείχνει τρίτη αφίσα. Γιατί τα παιδάκια δεν έχουν πρόσωπα;  

48. Ποια αφίσα θα διαλέγατε για να της δώσετε ένα βραβείο; Ποια σας αρέσει 

περισσότερο και γιατί;  

 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Πράγματα». Τι έχει πάνω;  

2. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Αυτοκόλλητα». Τι πράγματα έχει; Τι 

έχει αυτό το χαρτί; Τι νομίζεται ότι είναι αυτό;  
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3. Απάντηση παιδιού «Αυτοκόλλητα» στην ερώτηση «Τι νομίζεται ότι είναι αυτό;». 

Που δείχνουν κάτι;  

4. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Λοιπόν, τι βλέπουμε; Μου είπατε έχει 

εικόνες. Τι άλλο έχει; Έχει μόνο εικόνες; Εκτός από εικόνες βλέπετε τίποτα 

άλλο;  

5. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Γιατί λέτε να έχει αυτά τα βελάκια;  

6. Προηγουμένως ρώτησε τι μπορεί να γράφει και τα παιδιά είπαν «Νερό». Από πού 

το καταλάβατε; Πως το καταλάβατε;  

7. Προηγουμένως ένα παιδί είπε ότι υπάρχει νερό στη γη. Πως το σκέφτηκες αυτό;  

8. Απάντηση παιδιού «σε ζούγκλα» στην ερώτηση «Που αλλού υπάρχει νερό;».  Που 

το βρίσκουμε εκεί (ζούγκλα);  

9. Προηγουμένως τα παιδιά απάντησαν ότι το νερό το χρειάζονται τα ζώα. Ποιοι 

άλλοι το χρειάζονται το νερό; Μόνο τα ζώα;  

10. Προηγουμένως ένα παιδί είπε ότι το νερό το χρειάζονται οι άνθρωποι. Γιατί το 

χρειάζονται;  

11. Προηγουμένως τα παιδιά απάντησαν ότι το νερό το χρειάζονται οι άνθρωποι. 

Ποιοι άλλοι το χρειάζονται το νερό;  

12. Απάντηση παιδιού «Πλένουμε τα δόντια μας». Μόνο αυτό είπαμε ότι κάνουμε;  

13. Απάντηση παιδιού «Ποτίζουμε τα λουλούδια». Αυτά θα κάνετε. Τι άλλο κάνουμε 

με το νερό;  

14. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Οδοντόβουρτσα». Τι 

έκανες εδώ;  

15. Τα παιδιά ζωγραφίζουν κάτι σχετικά με το νερό. Θα περάσω να δω τι κάνετε. 

Γράφουμε και τα ονόματα μας;  

16. Εσύ τι σκέφτεσαι να κάνεις; Ποιοι έχουν ανάγκη το νερό;  

17. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Ποτάμι». Τι είναι 

αυτό;  

18. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Λίμνη». Εσύ τι 

έκανες;  

19. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Το πλένουμε». Εσύ έκανες ένα 

αυτοκίνητο που τι το κάνουμε;  
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20. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Ένα παιδάκι που 

πίνει νερό». Εσύ τι έκανες;  

21. Χωρισμός σε ομάδες,  κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Ένα παιδάκι που 

πλένει τα δόντια του». Εσύ τι έκανες;  

22. Χωρισμός σε ομάδες,  κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Ένα πηγάδι». Εσύ τι 

έκανες;  

23. Εκεί βρίσκουμε νερό (στο πηγάδι);  

24. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Στην ερώτηση αυτή η απάντηση του παιδιού είναι ότι αυτό που 

έκανε είναι δέντρο. Εσύ που το βρίσκουμε (το νερό); Τι είναι;  

25. Το νερό το βρίσκουμε στο δέντρο;  

26. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό.  Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Δέντρο». Τι είναι;  

27. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Πισίνα». Είναι 

δέντρο (το γράφει). Εσύ;  

28. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Παιδάκι που πάει 

στην πισίνα». Και εσύ τι έκανες;  

29. Για ποιους άλλους έχει αξία το νερό; Τι είναι αυτά;  

30. Χωρισμός σε ομάδες,  κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Για ποιους άλλους έχει αξία το νερό». 

Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Γυάλα». Αυτό τι είναι;  

31. Χωρισμός σε ομάδες,  κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Για ποιους άλλους έχει αξία το νερό». 

Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Είμαι εγώ». Αναστασούλα ποιοι το 

χρειάζονται; Τι είναι αυτά;  

32. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Που το βρίσκουμε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Μια πισίνα». Τι έκανες;  

33. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Που το βρίσκουμε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Λίμνη». Εδώ; Τι είναι αυτό;  
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34. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Που το βρίσκουμε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Ποτάμι». Αυτό;  

35. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Που το βρίσκουμε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Ένα πηγάδι». Εδώ; Ποιος ζωγράφισε; Τι είναι;  

36. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Τι το χρειαζόμαστε το νερό» απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Ένα παιδάκι που πίνει νερό». Σήκω να μας την 

δείξεις. Τι έκανες εδώ;  

37. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασία «Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Για να βουρτσίζουμε τα δόντια μας». Γιατί το 

χρειαζόμαστε το νερό;  

38. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασία «Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Μια αυλή με τριαντάφυλλα». Εσύ τι έκανες;  

39. Και τι το χρειαζόμαστε το νερό στην αυλή με τα τριαντάφυλλα;  

40. Φύλλο εργασία «Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό», ερώτηση νηπιαγωγού «Και τι το 

χρειαζόμαστε το νερό στην αυλή με τα τριαντάφυλλα;» διαβάζει την απάντηση του 

παιδιού «Μια αυλή για να την πλένουμε και τα τριαντάφυλλα για να τα 

ποτίζουμε». Και την αυλή;    

41. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασία «Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Αμάξι». Τι είναι αυτό; Για πες μας  

42. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Τι το χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «το πλένουμε». Και τι το κάνουμε(το αμάξι); 

43. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασία «Ποιοι το χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Τα ψάρια που θέλουνε νερό». Ποιος έκανε 

αυτή τη ζωγραφιά; Τι έκανες εδώ;  

44. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Παροτρύνει το παιδί να δείξει που είναι τα ψάρια στην 

ζωγραφιά που έκανε. Δείξε λίγο που είναι τα ψάρια. Τι είναι αυτό; Πες το  

45. Φύλλο εργασία «Ποιοι το χρειάζονται το νερό», ερώτηση νηπιαγωγού «Δείξε λίγο 

που είναι τα ψάρια. Τι είναι αυτό; Πες το» απάντηση παιδιού «Ψάρι». Να και η 

γυάλα που έκανε. Την βλέπετε;  
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46. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασία «Ποιοι το χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Φυτά». Εσύ τι ζωγράφισες;  

47. Φύλλο εργασίας «Ποιοι το χρειάζονται το νερό», απάντηση παιδιού στην 

ακόλουθη ερώτηση «Γιατί και αυτά (φυτά) θέλουνε νερό». Γιατί τα ζωγράφισες;  

48. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασία «Ποιοι το χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Ανθρώπους». Εδώ ποιος το ζωγράφισε αυτό; 

Τι έκανες;  

49. Φύλλο εργασίας «Τι το χρειάζονται το νερό», απάντηση παιδιού στην ακόλουθη 

ερώτηση «Γιατί πίνουμε νερό». Γιατί το έκανες;  

50. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Ένα χαρτί». Τι νομίζετε ότι είναι αυτό;  

51. Προηγουμένως ένα παιδί είπε ότι υπάρχει νερό σε καταρράκτη. Έχεις δει κάτι και 

το λες αυτό; Πως το σκέφτηκες;  

52. Φύλλο εργασίας «Τι το χρειάζονται το νερό», απάντηση παιδιού στην ακόλουθη 

ερώτηση «για να μην μεθάμε». Γιατί το έκανες το παιδάκι που πίνει νερό;  

53. Κάποιες ομάδες είναι τελειωμένες. Να δούμε τι έχει κάνει η κάθε ομάδα. Ποιοι 

δούλεψαν στην ομάδα, που το βρίσκουμε το νερό; Ποιοι δούλεψαν σε αυτή την 

ομάδα; 

54. Ποιος έκανε αυτή τη ζωγραφιά; 

55. Εδώ λέει τι το χρειαζόμαστε το νερό. Ποια παιδάκια δούλεψαν εδώ; 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ATAΞΙΝΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού, απάντηση παιδιού «Νερό». 

Σκεφτείτε τι μπορεί  να γράφει εδώ;  

2. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Εδώ κάτι γράφει μήπως κάποια 

λεξούλα μπορείτε να δείτε;  

3. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Πάμε στο πρώτο βελάκι. Για να 

φτάσω εγώ σε αυτό τον κύκλο από ποιο βελάκι πρέπει να πάω;  

4. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Τι δείχνει, αφού δεν μπορούμε να 

το διαβάσουμε; Εδώ αυτή η εικόνα;  

5. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Κάπου αλλού μπορούμε να βρούμε 
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νερό; Που αλλού υπάρχει νερό;  

6. Προηγούμενη απάντηση παιδιών «Θάλασσα, ποτάμι, πηγάδι, βρύση» στην 

ερώτηση «Τι δείχνει η εικόνα;». Όλα αυτά τι έχουνε;  

7. Αν εδώ μας λέει που το βρίσκουμε το νερό, στην θάλασσα το βρίσκουμε; 

Στο ποτάμι; Στο πηγάδι; Στη βρύση;  

8. Προηγούμενη απάντηση παιδιού «Κάτω στη γη» στην ερώτηση «Που αλλού 

υπάρχει νερό;». Κάτω, Πού; Εκεί που περπατάω;  

9. Αυτό το βελάκι αναφέρεται στη χρησιμότητα του νερού. Να πάμε στο άλλο 

βελάκι;  

10. Απάντηση παιδιού «Κάτω στην γη» στην ερώτηση «Κάπου αλλού μπορούμε να 

βρούμε νερό;». Πού αλλού υπάρχει νερό;  

11. Εκτός από αυτά που είπατε έχετε να σκεφτείτε κάπου αλλού που υπάρχει 

νερό;  

12. Αυτόν τον κύκλο τον τελειώσαμε; Που το βρίσκουμε το νερό; Μήπως 

σκεφτήκατε κάτι άλλο;  

13. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Να πάμε στο άλλο βελάκι. Τι 

δείχνει;  

14. Μόνο ο άνθρωπος και τα λουλούδια; Ποιος άλλος έχει ανάγκη το νερό; Η 

Αναστασία έχει ανάγκη το νερό;  

15. Συζήτηση σχετικά με το ποιος έχει ανάγκη το νερό. Μήπως να κάνεις την 

Αναστασία τότε;  

16. Δείχνει εννοιολογικό χάρτη. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Το 

πίνουνε».  Τι το κάνουν όλοι αυτοί το νερό;  

17. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Εδώ λέει σε ποιους χρειάζεται το 

νερό. Ποιοι το χρειάζονται λοιπόν το νερό;  

18. Εδώ μας λέει τι το χρειαζόμαστε το νερό. Τι το χρειαζόμαστε; 

19. Σκεφτείτε κάνουμε τίποτα άλλο με το νερό;  

20. Προηγουμένως έχει χωρίσει τα παιδιά σε ομάδες και έχει μοιράσει τα φύλλα 

εργασίας. Τώρα θα το πούμε. Σε τι το χρειαζόμαστε το νερό; Τι κάνουμε με 

το νερό;  

21. Απάντηση παιδιών σε αυτή την ερώτηση «Τα ψάρια, οι άνθρωποι, τα πουλιά». 

Εδώ έχουμε σε ποιους χρειάζεται το νερό. Ποιοι το θέλουν το νερό; 

22. Ρωτάει ένα-ένα παιδί και αυτό που της λένε, τους λέει να το ζωγραφίσουν. 

Εσείς εδώ θα ζωγραφίσετε που το βρίσκουμε το νερό. Που είπαμε ότι το 

βρίσκουμε;  

23. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο 
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κάτι σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Τι το χρειαζόμαστε το νερό». Αυτήν 

εδώ ποιος την έκανε;   

 

 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

1. Δείχνει εικόνες και βάζει το τραγούδι και προτρέπει τα παιδιά να σκεφτούν πόσο 

σημαντικό είναι. Αν δεν πιούμε νερό τι θα συμβεί;  

2. Μόνο εμείς οι άνθρωποι το χρειαζόμαστε το νερό; Είδατε κάτι άλλο στις 

εικόνες; Ποιοί άλλοι το χρειάζονται;  

3. Άρα το νερό είναι σημαντικό για να πίνουμε εμείς νερό, το χρειάζεται ο 

οργανισμός μας. Μου είπατε ότι το χρειάζονται και τα φυτά. Που το καταλάβατε 

αυτό; Το είδατε σε κάποια εικόνα;  

4. Μόνο εμείς οι άνθρωποι το χρειαζόμαστε το νερό και τα φυτά ή μήπως και 

κάποιος άλλος; Θυμηθείτε λίγο τις εικόνες.  

5. Μόνο για να ζήσουμε το χρειαζόμαστε (το νερό);  

6. Χρησιμότητα νερού για τον άνθρωπο.  Για τι άλλο;  

7. Μου είπατε ότι και τα ζώα χρειάζονται το νερό;   

8. Να ξαναδούμε τις εικόνες πιο προσεχτικά. Είδατε ότι  το νερό είναι πολύ 

σημαντικό για τα ζώα, τα φυτά και τους ανθρώπους. Να δούμε μήπως δείχνει 

και κάτι άλλο;  

9. Εσείς μου είπατε ότι το νερό είναι σημαντικό για όλους μας. Αν δεν υπάρχει 

νερό αρκετό τι θα γίνει;  

10. Προηγήθηκε η ερώτηση ποιοι θα πεθάνουμε. Οι άνθρωποι! Μόνο οι άνθρωποι;  

11. Γιατί θα πεθάνουνε τα ζώα, το χρειάζονται λέτε και αυτοί το νερό;  

12.  Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια. Έχουν τόσο νερό όσο και εμείς;  

13. Για να προσέξουμε εδώ αυτή την εικόνα, γιατί είναι το χώμα έτσι;  

14. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Πότε το χώμα είναι πολύ σκληρό;   

15. Δείχνει εικόνα με το νερό που έχει στο σώμα του ο άνθρωπος. Να πάμε λίγο 

στους ανθρώπους. Να δούμε αυτή την εικόνα. Το τραγούδι μέσα λέει ο 

άνθρωπος είναι νερό που περπατάει. Γιατί το λέει αυτό;  

16. Δείχνει εικόνα με το νερό που έχει ο άνθρωπος στο σώμα του. Που είναι αυτές οι 
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φούσκες;  

17. Δείχνει πρώτη αφίσα και τα παιδιά είπαν ότι δείχνει μπλε υγρό. Τι να είναι αυτό 

το μπλε υγρό;  

18. Δείχνει πρώτη αφίσα. Τι ζητήσαμε εμείς; Να μας ζωγραφίσουν κάτι για να 

δείξουν πόσο σημαντικό είναι το νερό. Όταν βλέπω αυτή την αφίσα, γιατί μας 

δείχνει ότι είναι σημαντικό το νερό; Πως το καταλαβαίνουμε;  

19. Δείχνει πρώτη αφίσα. Και ξαναρωτάω αυτά τα παιδάκια που ζωγράφισαν  αυτή 

την αφίσα έτσι. Πως μας έδειξαν ότι είναι σημαντικό το νερό;  Για ποιους είναι 

σημαντικό;   

20. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Τι θέλει να μας δείξει με αυτή τη σταγόνα;  

21. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Έχει να πιεί αρκετό;  

22. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Του φτάνει μια σταγονίτσα; 

23. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Άρα αυτή η αφίσα τι μας φωνάζει;  

24. Δείχνει δεύτερη αφίσα με ένα παιδί και μια βρύση με μια σταγόνα νερό. Γιατί αν 

τελειώσει; Τι θα γίνει είπαμε;  

25. Δείχνει δεύτερη αφίσα με ένα παιδί και μια βρύση με μια σταγόνα νερό. Τι θα 

πρέπει να κάνουμε εμείς για να μην τελειώσει το νερό; Μπορούμε να 

βοηθήσουμε σε αυτό;   

26. Ποια αφίσα θα διαλέγατε για να της δώσετε ένα βραβείο; Ποια σας αρέσει 

περισσότερο και γιατί;  

27. Διαλέγουν την αφίσα που τους άρεσε πιο πολύ. Για ποιο λόγο σου αρέσει αυτή; 

Γιατί την διάλεξες;  

28. Εσύ ποια αφίσα θα διάλεγες; Έλα να μας δείξεις κοπέλα μου.  

29. Διαλέγουν την αφίσα που τους άρεσε πιο πολύ. Εσύ γιατί την διαλέγεις αυτή;  

30. Θα σας δώσω αυτή την εργασία που έχει δυο εικόνες και θα διαλέξετε και θα 

χρωματίσετε την εικόνα που πιστεύεται ότι έχει νερό. Σε ποια εικόνα νομίζετε 

ότι υπάρχει  νερό;  

 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (10/11/14) 

ATAΞΙΝΟΜΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

1. Ζητάει να ακούσουν το τραγούδι,  να προσέξουν τα λόγια και βάζει το βίντεο. 

Ακούσατε κάποια λεξούλα για τι νομίζεται ότι μιλάει το τραγούδι; Δεν 

ακούσαμε!  
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2. Βάζει το τραγούδι για το νερό και μετά κάνει ερωτήσεις. Τι άκουσες εσύ 

Θωμαϊτσα;  

3. Βάζει το τραγούδι για το νερό και μετά κάνει ερωτήσεις. Για πες μου Μόνικα, 

ποια λεξούλα άκουσες γιατί νομίζεται ότι μιλάει;  

4. Το σύννεφο είπαν τα παιδιά ότι τους θυμίζει βροχή. Ααα το ίδιο και αυτό! Η 

βροχή τι είναι;  

5. Άκουσαν το τραγούδι για το νερό. Ακούσαμε και το πηγάδι. Τι έχει;  

6. Συζήτηση για την χρησιμότητα του νερού. Αν δεν τα ποτίζουμε τι θα πάθουνε;  

7. Απάντηση παιδιού «Θα ξεράσουν» στην ερώτηση «Αν δεν τα ποτίζουμε (τα 

λουλούδια) τι θα πάθουνε;». Θα ξεράσουν λέμε; Θα ξεραθούνε.  

8. Η Μόνικα είπε ότι το τραγούδι μιλάει για το ουράνιο τόξο. Τι σου θυμίζει το 

ουράνιο τόξο;  

9. Σταματάει το τραγούδι σε ένα σημείο και ρωτάει. Μέχρι εδώ ακούσατε το 

τραγουδάκι;  

10. Τα παιδιά λένε «Μιλάει και για σύννεφα και για μάτια» και η νηπιαγωγός ρωτάει. 

Όλα αυτά γιατί τα λέει;  

11. Η Μόνικα είπε ότι το ουράνιο τόξο θυμίζει βροχή. Το σύννεφο τι μας θυμίζει;  

12. Είπαν ότι το νερό το χρειάζονται και τα φυτά. Και αν δεν έχει φυτά; Μετά;  

13. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για τον άνθρωπο. Ααα δεν θα 

έχουμε και φρούτα. Και αν δεν υπάρχουν φρούτα;  

14. Έβαλε το τραγούδι με το νερό. Το τραγούδι για τι μας μιλάει;  

15. Ακούν το τραγούδι και βλέπουν τις εικόνες σχετικά με το νερό. Γιατί είναι πηγή 

ζωής; Ποιοί το χρειαζόμαστε;  

16. Συζήτηση για την αναγκαιότητα του νερού στα φυτά. Έχετε δυο κερασιές, τις 

ποτίζετε;  

17. Συζήτηση για την χρησιμότητα του νερού. Αν ξεχάσετε μια μέρα να τις ποτίσεις;  

18. Κάποιο παιδί είπε ότι τα ζώα χρειάζονται το νερό για να κάνουν μπάνιο και αυτό 

το είπε γιατί είδε την εικόνα με την θάλασσα. Πάμε εμείς στη θάλασσα;  

19. Η κυρία ρώτησε ένα παιδί τι είδε στην θάλασσα και εκείνο είπε «νερό». Το 

πίνουμε το νερό;  

20. Απάντηση παιδιού «για μπάνιο» στην ερώτηση που χρειάζονται τα ζώα το νερό. 

Σε ποια εικόνα το κατάλαβες αυτό;  

21. Ένα παιδί είπε ότι τα ζώα το χρειάζονται για μπάνιο το νερό και αυτό το κατάλαβε 

από την εικόνα με την θάλασσα. Στη θάλασσα τι είδες;  
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22. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια. Πού νομίζετε ότι μένουν αυτά τα 

παιδάκια έχει ακούσει κανένας;  

23. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια. Στην Αγγλία λέτε… Αυτά τα παιδάκια 

λοιπόν ζούνε στην Αφρική. Εκεί πως βλέπουμε έχουν ότι έχουμε και εμείς; Τα 

ίδια πράγματα;  

24. Απάντηση παιδιού «θα πεθάνουμε» στην ερώτηση τι θα γίνει αν δεν υπάρχει 

αρκετό νερό.  Θα πεθάνουμε! Δηλαδή; Ποιοι θα πεθάνουμε;  

25. Δείχνει εικόνα με μελαμψά παιδάκια. Γιατί να μην έχουν και αυτοί; Θα έπρεπε;  

26. Δείχνει εικόνα με τα μελαμψά παιδάκια.  Αυτά τα παιδάκια δείτε τα λίγο πως 

είναι, είναι σαν εμάς όπως στην Ελλάδα;  

27. Δείχνει εικόνα με ξερό χώμα. Γιατί έσπασε;  

28. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Αυτό το χέρι από τι είναι;   

29. Δείχνει πρώτη αφίσα. Που είναι η ουρά; Για δείξε λίγο.  

30. Δείχνει πρώτη αφίσα και λέει ένα παιδί ότι βλέπει μια ουρά. Από τι είναι;  

31. Δείχνει πρώτη αφίσα. Το δελφίνι τι είναι;  

32. Δείχνει πρώτη αφίσα. Μήπως δείχνει και τίποτα άλλο; Τι είναι αυτό;  

33. Δείχνει εικόνα και θυμίζει στα παιδιά ότι το τραγούδι λέει ότι ο άνθρωπος είναι 

νερό που περπατάει. Πίνει πολύ νερό και είναι σαν νερό που περπατάει. 

Μάλιστα! Τι βλέπουμε σε αυτές τις εικόνες;  

34. Δείχνει εικόνα με το νερό που έχει ο άνθρωπος στο σώμα του. Τι λέτε να θέλει να 

μας δείξει αυτή η εικόνα;  

35. Δείχνει πρώτη αφίσα. Όλοι αυτοί τι κάνουν; Αυτό το χέρι τι κάνει;  

36. Δείχνει  πρώτη αφίσα. Τι κρατάνε είπαμε; Τι κρατάνε όλοι αυτοί; Τι είναι αυτό 

το μπλε;  

37. Η πρώτη αφίσα είναι αυτή. Τι δείχνει;  

38. Δείχνει πρώτη αφίσα. Τι άλλο δείχνει;  

39. Δείχνει πρώτη αφίσα. Είναι λοιπόν ένα χέρι από άνθρωπο που το κρατάει το 

νερό. Δείχνει και κάτι άλλο;  

40. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Άρα βλέπουμε ένα νερό, ένα χέρι από άνθρωπο, μια 

ουρά από ψάρι και τι άλλο;  

41. Δείχνει την πρώτη αφίσα. Τι άλλο;  

42. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για όλους, δείχνει πρώτη 

αφίσα. Επειδή είναι μπλε;  
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43. Για να δούμε έχει (άλλη αφίσα);  

44. Δείχνει δεύτερη αφίσα με ένα παιδί και μια βρύση με μια σταγόνα νερό. Πως 

μπορούμε να βοηθήσουμε;  

45. Δείχνει τρίτη αφίσα. Γύρω-γύρω έχει και άλλα φυτά;  

46. Δείχνει τρίτη αφίσα. Άρα τι μας λένε εδώ τα παιδάκια; Εδώ ο Ηλίας είπε είναι 

νερό. Έχει άλλος άλλη γνώμη;  

47. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Χώμα μπορεί να είναι. Που τα φυτεύουμε 

τα φυτά;   

48. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Όταν είναι στεγνό το χώμα και πολύ ξερό 

μπορούν τα φυτά να αναπτυχθούνε;  

49. Δείχνει τρίτη αφίσα. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Το ποτίζουμε». 

Για αυτό τι κάνουν τα παιδάκια (όταν είναι στεγνό και πολύ ξερό το χώμα);  

50. Απάντηση παιδιών σχετικά με την ερώτηση για ποιους είναι σημαντικό το νερό  

ήταν «για όλους». Πως το καταλάβαμε ότι είναι για όλους;  

51. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για όλους, δείχνει πρώτη 

αφίσα. Εσύ που είπες ότι είναι για όλους. Γιατί το είπες;  

52. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για όλους, δείχνει πρώτη 

αφίσα. Ποιοι δεν θα μπορούμε να ζούμε;  

53. Συζήτηση για τον λόγο που είναι σημαντικό το νερό για όλους, δείχνει πρώτη 

αφίσα. Ποιοι όλοι;   

54. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Τι άνθρωπος;  

55. Δείχνει την δεύτερη αφίσα. Τι άλλο μας δείχνει η αφίσα, που μας δείχνει ότι είναι 

σημαντικό το νερό;  

56. Δείχνει δεύτερη αφίσα. Αφού δεν έχει να πιεί αρκετό νερό, τι θα λέγατε εσείς για 

αυτό;  

57. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Και πως σου φαίνονται τι κάνουν;  

58. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Βουτάνε σε νερό λες εσύ. Εσύ τι λες;  

59. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Και τι κάνουν σε αυτό το φυτό;  

60. Δείχνει τρίτη αφίσα με τα τρία παιδιά. Πως σας φαίνεται το χώμα;  

61. Δείχνει τρίτη αφίσα. Γιατί τα παιδάκια δεν έχουν πρόσωπα;  

62. Μοίρασε εργασία στα παιδιά να χρωματίσουν σε ποια εικόνα υπάρχει νερό. Για 

ποιο λόγο;  
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

1. Απάντηση παιδιού «Αυτοκόλλητα» στην ερώτηση «Τι νομίζεται ότι είναι αυτό;». 

Που δείχνουν κάτι;  

2. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού, απάντηση παιδιού «Νερό». Σκεφτείτε 

τι μπορεί να γράφει εδώ;  

3. Προηγούμενη απάντηση παιδιών «Θάλασσα, ποτάμι, πηγάδι, βρύση» στην 

ερώτηση «Τι δείχνει η εικόνα;». Όλα αυτά τι έχουνε;  

4. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Κάπου αλλού μπορούμε να βρούμε 

νερό; Που αλλού υπάρχει νερό;  

5. Εκτός από αυτά που είπατε έχετε να σκεφτείτε κάπου αλλού που υπάρχει νερό;  

6. Δείχνει εννοιολογικό χάρτη. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Το 

πίνουνε».  Τι το κάνουν όλοι αυτοί το νερό;  

7. Προηγουμένως τα παιδιά απάντησαν ότι το νερό το χρειάζονται τα ζώα. Ποιοι 

άλλοι το χρειάζονται το νερό; Μόνο τα ζώα;  

8. Σκεφτείτε κάνουμε τίποτα άλλο με το νερό;  

9. Απάντηση παιδιών σε αυτή την ερώτηση «Τα ψάρια, οι άνθρωποι, τα πουλιά». 

Εδώ έχουμε σε ποιους χρειάζεται το νερό. Ποιοι το θέλουν το νερό;  

10. Ρωτάει ένα-ένα παιδί και αυτό που της λένε, τους λέει να το ζωγραφίσουν. Εσείς 

εδώ θα ζωγραφίσετε που το βρίσκουμε το νερό. Που είπαμε ότι το βρίσκουμε;  

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (11/11/14) 

ATAΞΙΝΟΜΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

1. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Πράγματα». Τι έχει πάνω; 

2. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Ένα χαρτί». Τι νομίζετε ότι είναι αυτό;  

3. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Αυτοκόλλητα». Τι πράγματα έχει; Τι 

έχει αυτό το χαρτί; Τι νομίζεται ότι είναι αυτό;  

4. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Λοιπόν, τι βλέπουμε; Μου είπατε έχει 

εικόνες. Τι άλλο έχει; Έχει μόνο εικόνες; Εκτός από εικόνες βλέπετε τίποτα 

άλλο;  

5. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Γιατί λέτε να έχει αυτά τα βελάκια;   

6. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Εδώ κάτι γράφει μήπως κάποια 



 

201 

 

λεξούλα μπορείτε να δείτε;  

7. Προηγουμένως ρώτησε τι μπορεί να γράφει και τα παιδιά είπαν «Νερό». Από πού 

το καταλάβατε; Πως το καταλάβατε;  

8. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Πάμε στο πρώτο βελάκι. Για να 

φτάσω εγώ σε αυτό τον κύκλο από ποιο βελάκι πρέπει να πάω;  

9. Αν εδώ μας λέει που το βρίσκουμε το νερό, στην θάλασσα το βρίσκουμε; Στο 

ποτάμι; Στο πηγάδι; Στη βρύση;  

10. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Τι δείχνει, αφού δεν μπορούμε να το 

διαβάσουμε; Εδώ αυτή η εικόνα;  

11. Προηγούμενη απάντηση παιδιού «Κάτω στη γη» στην ερώτηση «Που αλλού 

υπάρχει νερό;». Κάτω, Πού; Εκεί που περπατάω;  

12. Προηγουμένως ένα παιδί είπε ότι το νερό το χρειάζονται οι άνθρωποι. Γιατί το 

χρειάζονται;  

13. Προηγουμένως ένα παιδί είπε ότι υπάρχει νερό στη γη. Πως το σκέφτηκες αυτό;  

14. Αυτό το βελάκι αναφέρεται στη χρησιμότητα του νερού. Να πάμε στο άλλο 

βελάκι;  

15. Απάντηση παιδιού «Κάτω στην γη» στην ερώτηση «Κάπου αλλού μπορούμε να 

βρούμε νερό;». Πού αλλού υπάρχει νερό;  

16. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό.  Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Οδοντόβουρτσα». Τι 

έκανες εδώ;  

17. Τα παιδιά ζωγραφίζουν κάτι σχετικά με το νερό. Θα περάσω να δω τι κάνετε. 

Γράφουμε και τα ονόματα μας;  

18. Απάντηση παιδιού «σε ζούγκλα» στην ερώτηση «Που αλλού υπάρχει νερό;». Που 

το βρίσκουμε εκεί (ζούγκλα);  

19. Προηγουμένως ένα παιδί είπε ότι υπάρχει νερό σε καταρράκτη. Έχεις δει κάτι και 

το λες αυτό; Πως το σκέφτηκες;  

20. Χωρισμός σε ομάδες,  κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό.  Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Ποτάμι». Τι είναι 

αυτό;  

21. Αυτόν τον κύκλο τον τελειώσαμε; Που το βρίσκουμε το νερό; Μήπως 

σκεφτήκατε κάτι άλλο;  

22. Μόνο ο άνθρωπος και τα λουλούδια; Ποιος άλλος έχει ανάγκη το νερό; Η 

Αναστασία έχει ανάγκη το νερό;  

23. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Να πάμε στο άλλο βελάκι. Τι δείχνει;  

24. Συζήτηση σχετικά με το ποιος έχει ανάγκη το νερό. Μήπως να κάνεις την 
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Αναστασία τότε;  

25. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Λίμνη». Εσύ τι 

έκανες;  

26. Δείχνει τον εννοιολογικό χάρτη του νερού. Εδώ λέει σε ποιους χρειάζεται το νερό. 

Ποιοι το χρειάζονται λοιπόν το νερό;  

27. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Το πλένουμε». Εσύ έκανες ένα 

αυτοκίνητο που τι το κάνουμε;  

28. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Ένα παιδάκι που 

πίνει νερό». Εσύ τι έκανες;  

29. Προηγουμένως τα παιδιά απάντησαν ότι το νερό το χρειάζονται οι άνθρωποι. 

Ποιοι άλλοι το χρειάζονται το νερό;  

30. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Ένα παιδάκι που 

πλένει τα δόντια του». Εσύ τι έκανες;  

31. Εδώ μας λέει τι το χρειαζόμαστε το νερό. Τι το χρειαζόμαστε;  

32. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Ένα πηγάδι». Εσύ τι 

έκανες;  

33. Εκεί βρίσκουμε νερό (στο πηγάδι);  

34. Προηγουμένως έχει χωρίσει τα παιδιά σε ομάδες και έχει μοιράσει τα φύλλα 

εργασίας. Τώρα θα το πούμε. Σε τι το χρειαζόμαστε το νερό; Τι κάνουμε με το 

νερό;  

35. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Στην ερώτηση αυτή η απάντηση του παιδιού είναι ότι αυτό που 

έκανε είναι δέντρο. Εσύ που το βρίσκουμε (το νερό); Τι είναι;  

36. Απάντηση παιδιού «Πλένουμε τα δόντια μας». Μόνο αυτό είπαμε ότι κάνουμε;  

37. Το νερό το βρίσκουμε στο δέντρο;  

38. Απάντηση παιδιού «Ποτίζουμε τα λουλούδια». Αυτά θα κάνετε. Τι άλλο κάνουμε 

με το νερό;  

39. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό.  Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Δέντρο». Τι είναι;  

40. Φύλλο εργασίας «Τι το χρειάζονται το νερό», απάντηση παιδιού «για να μην 

μεθάμε». Γιατί το έκανες το παιδάκι που πίνει νερό;  

41. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό», απάντηση 
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παιδιού «Για να βουρτσίζουμε τα δόντια μας». Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό;  

42. Εσύ τι σκέφτεσαι να κάνεις; Ποιοι έχουν ανάγκη το νερό;  

43. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Πισίνα». Είναι 

δέντρο(το γράφει)Εσύ;  

44. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Παιδάκι που πάει 

στην πισίνα». Και εσύ τι έκανες;  

45. Για ποιους άλλους έχει αξία το νερό. Τι είναι αυτά;  

46. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Για ποιους άλλους έχει αξία το νερό».  

Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Γυάλα». Αυτό τι είναι;  

47. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Για ποιους άλλους έχει αξία το νερό».  

Απάντηση παιδιού σε αυτή την ερώτηση «Είμαι εγώ». Αναστασούλα ποιοι το 

χρειάζονται; Τι είναι αυτά;  

48. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Που το βρίσκουμε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Μια πισίνα». Τι έκανες;  

49. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Που το βρίσκουμε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Λίμνη». Εδώ; Τι είναι αυτό;  

50. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Που το βρίσκουμε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Ποτάμι». Αυτό;  

51. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Που το βρίσκουμε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Ένα πηγάδι». Εδώ; Ποιος ζωγράφισε; Τι είναι;  

52. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Τι το χρειαζόμαστε το νερό». Αυτήν εδώ 

ποιος την έκανε;   

53. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Τι το χρειαζόμαστε το νερό» απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Ένα παιδάκι που πίνει νερό». Σήκω να μας την 

δείξεις. Τι έκανες εδώ;  

54. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Μια αυλή με τριαντάφυλλα». Εσύ τι έκανες; 
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55. Και τι το χρειαζόμαστε το νερό στην αυλή με τα τριαντάφυλλα;  

56. Φύλλο εργασίας «Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό», ερώτηση νηπιαγωγού «Και τι το 

χρειαζόμαστε το νερό στην αυλή με τα τριαντάφυλλα;» διαβάζει την απάντηση του 

παιδιού «Μια αυλή για να την πλένουμε και τα τριαντάφυλλα για να τα 

ποτίζουμε». Και την αυλή;  

57. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό.  Φύλλο εργασίας «Γιατί το χρειαζόμαστε το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Αμάξι». Τι είναι αυτό; Για πες μας.  

58. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Τι το χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «το πλένουμε». Και τι το κάνουμε (το αμάξι);  

59. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασία «Ποιοι το χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Τα ψάρια που θέλουνε νερό». Ποιος έκανε 

αυτή τη ζωγραφιά; Τι έκανες εδώ;  

60. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Παροτρύνει το παιδί να δείξει που είναι τα ψάρια στην 

ζωγραφιά που έκανε. Δείξε λίγο που είναι τα ψάρια. Τι είναι αυτό; Πες το. 

61. Φύλλο εργασίας «Ποιοι το χρειάζονται το νερό»,  ερώτηση νηπιαγωγού «Δείξε 

λίγο που είναι τα ψάρια. Τι είναι αυτό; Πες το» απάντηση παιδιού «Ψάρι». Να και 

η γυάλα που έκανε. Την βλέπετε;  

62. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Ποιοι το χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Φυτά». Εσύ τι ζωγράφισες;  

63. Φύλλο εργασίας «Ποιοι το χρειάζονται το νερό», απάντηση παιδιού στην 

ακόλουθη ερώτηση «Γιατί και αυτά(φυτά)θέλουνε νερό». Γιατί τα ζωγράφισες;  

64. Χωρισμός σε ομάδες, κάθε παιδί της ομάδας ζωγραφίζει στον δικό του κύκλο κάτι 

σχετικό με το νερό. Φύλλο εργασίας «Ποιοι το χρειάζονται το νερό», απάντηση 

παιδιού στην ακόλουθη ερώτηση «Ανθρώπους». Εδώ ποιος το ζωγράφισε αυτό; 

Τι έκανες;  

65. Φύλλο εργασίας «Τι το χρειάζονται το νερό», απάντηση παιδιού στην ακόλουθη 

ερώτηση «Γιατί πίνουμε νερό». Γιατί το έκανες;  

66. Κάποιες ομάδες είναι τελειωμένες. Να δούμε τι έχει κάνει η κάθε ομάδα. Ποιοι 

δούλεψαν στην ομάδα, που το βρίσκουμε το νερό; Ποιοι δούλεψαν σε αυτή την 

ομάδα; 

67. Ποιος έκανε αυτή τη ζωγραφιά; 

68. Εδώ λέει τι το χρειαζόμαστε το νερό. Ποια παιδάκια δούλεψαν εδώ; 
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