
Ο ΚΥΚΛΟΣ 
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



«STE(A)M και Εκπαιδευτική Ρομποτική 
μέσα από τον κύκλο του νερού και την 

Υδροδυναμική»



Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ

Τι πρέπει να 
κάνουμε για να 

περιορίσουμε την 
σπατάλη του 

νερού;

Τι είναι η 
συγκέντρωση;

Τι είναι η 
εξάτμιση;

Τι είναι η 
συμπύκνωση;

Τι είναι η 
βροχόπτωση;

Ποιες είναι οι 
ιδιότητες του 

νερού;

Πώς ονομάζεται 
όλη αυτή η 
διαδικασία;

Ποια είναι η 
χρησιμότητα 
του νερού;

Που υπάρχει
νερό;

Ποιες είναι οι 
3 καταστάσεις 
του νερού;



Στόχοι του προγράμματος

• να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού

• να γνωρίσουν τις 3 καταστάσεις του νερού
• να πειραματιστούν με το νερό

• να μάθουν τη σημασία και τη σπουδαιότητα του νερού στη ζωή μας

• να εκφραστούν μέσα από διάφορες μορφές τέχνης
• να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν

• να καλλιεργήσουν την μαθηματική σκέψη

• να εξοικειωθούν με βασικές αρχές προγραμματισμού και αλγοριθμικής σκέψης

• να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα 

μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία
• να μάθουν τις στρατηγικές αξιολόγησης που υποστηρίζουν τα σχέδια εργασίας

• στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και γόνιμης συνεργασίας τόσο μεταξύ των νηπίων όσο και μεταξύ

των εκπαιδευτικών
• στην ευαισθητοποίηση των νηπίων για θέματα ζωτικής σημασίας, που αφορούν τόσο το ανθρωπογενές

και το φυσικό μας περιβάλλον όσο και την προστασία του πλανήτη μας
• στη συνειδητοποίηση της ανάγκης μετάβασης από το «εγώ» στο «εμείς» 

• στην ανάπτυξη και εδραίωση αξιών όπως η συνεργασία, ο σεβασμός στη γνώμη του άλλου, η αγάπη για τον

πλησίον, η αλληλεγγύη και η αποδοχή της διαφορετικότητας.

• στην εξοικείωση των νηπίων με τις Νέες Τεχνολογίες και τα ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα



«Γνωριμία με τον κύκλο του νερού» 

1η Δραστηριότητα: Ανάγνωση, επεξεργασία και δραματοποίηση των παραμυθιών: 

• «Πέφτει πέφτει η σταγόνα» Σαμ Γκόντουιν

• «Η μικρή σταγόνα» Melanie Joyce

• «Οι σταγόνες ταξιδεύουν» της Τριανταφυλλιάς
Μακούλη.

• Ο μπαμπακένιος το φαντασμένο σύννεφο» της
Έλενας Γιαννακοπούλου

• Τα παιδιά του Φθινοπώρου (Σεπτέμβρης-
Οκτώβρης- Νοέμβρης) της Λότη Πέτροβιτς-
Ανδρουτσοπούλου

• «Μια σταγονοπαρέα στη λίμνη μας»
παραμύθι του ΚΠΕ Καστοριάς

• «Η Νόνα η σταγόνα» παραμύθι του ΚΠΕ
Βελβεντού

• «Ο θεός Ποσειδώνας» του Φίλιππου
Μανδηλαρά και το μύθο της Αφροδίτης που
γεννήθηκε από τον αφρό της θάλασσας.

• Επεξεργαζόμαστε τον πίνακα του Botticelli με
τίτλο «Η γέννηση της Αφροδίτης.

• Επεξεργαζόμαστε τον πίνακα του Rene
Magritte με τίτλο «Μα τι παράξενη βροχή»
και ζωγραφίζουμε τη δική μας εκδοχή για τον
πίνακα.

• Παρακολούθηση και επεξεργασία των video: «Ο
Ιάσωνας και οι Αργοναύτες» , « Οι άθλοι του
Ηρακλή. Η Λερναία Ύδρα.

• «Το σύννεφο που έβαλε τα κλάματα» της Σ.
Μαντούβαλου



«Η Νόνα η σταγόνα» 
παραμύθι του ΚΠΕ Βελβεντού



«Ο μπαμπακένιος το φαντασμένο 

σύννεφο» της Έλενας Γιαννακοπούλου





«Μια σταγονοπαρέα στη λίμνη μας» (1) 
παραμύθι του ΚΠΕ Καστοριάς





Επεξεργαζόμαστε τον πίνακα του Rene Magritte με τίτλο «Μα τι παράξενη 
βροχή» και ζωγραφίζουμε τη δική μας εκδοχή για τον πίνακα.



«Μια σταγονοπαρέα στη λίμνη μας»(2) 
παραμύθι του ΚΠΕ Καστοριάς



«Το σύννεφο που έβαλε τα 
κλάματα» της Σ. Μαντούβαλου





• 2ηδραστηριότητα: Παρακολούθηση, επεξεργασία και
απόδοση με ζωγραφική του ποιήματος του Ζαχαρία
Παπαντωνίου «Από πού είσαι, ποταμάκι;» .

• 3ηδραστηριότητα: Ακούμε, μαθαίνουμε και τραγουδούμε
από τον Γ. Ζουγανέλη μελοποιημένο το ποίημα «Από που
είσαι ποταμάκι?»

https://www.youtube.com/watch?v=OgVTO3UbCmQ

• 4ηδραστηριότητα: Εκμάθηση του τραγουδιού « Πότε
πάνω -πότε κάτω-κύκλο κάνουν οι σταγόνες…» της
Όλγας Σουργουτσίδου -Έλσας Λεπτοκαρίδου.

https://www.youtube.com/watch?v=ZWRDQscGLRc

• 5ηδραστηριότητα:Στη συνέχεια ακούμε ηχητικό
απόσπασμα από το έργο του Σταμάτη Σπανουδάκη για
τον ήχο της βροχής.

https://www.youtube.com/watch?v=tqBXeB4rHPI&t=
731s

6ηδραστηριότητα: Δραματοποιούν ,τον κύκλο του νερού αλλά 
και σχετικών με το θέμα βίντεο (67

• Ο κύκλος του νερού | Εκπαιδευτικό βίντεο για παιδιά

The Water Cycle - YouTube.

• «Ο σταγονούλης και η σταγονούλα»
https://www.youtube.com/watch?v=Zr2EVn94nsc

• Ακούμε στο youtube το παραμύθι « Οι σταγόνες| The 
Raindrop Story | ελληνικά παραμύθια »  
https://www.youtube.com/watch?v=iVpGY733UDo&t=41s

• «Το ταξίδι της σταγόνας»
https://youtu.be/bxer1bMMGcQ

• «Μου τι δίνει η βροχή – Με ερωτήσεις»
https://youtu.be/xXvSt8cKXh8

• «Ο ήχος της βροχής με παλαμάκια»
https://youtu.be/xiPsDDiqWKQ

• Τραγούδι «Στου καιρού τη Ζυγαριά»

https://youtu.be/-0Ay-OR12f4

https://www.youtube.com/watch?v=OgVTO3UbCmQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZWRDQscGLRc
https://www.youtube.com/watch?v=tqBXeB4rHPI&t=731s
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%253DStPobH5ODTw%2526ab_channel%253DWizitArun%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1663805870244560%26amp;usg%3DAOvVaw3pYmXGjDwY0nCCkuyo0loW&sa=D&source=docs&ust=1663805870285088&usg=AOvVaw1apqvtaeZqe8hfzeRYZWwJ
https://www.youtube.com/watch?v=StPobH5ODTw
https://www.youtube.com/watch?v=StPobH5ODTw
https://www.youtube.com/watch?v=StPobH5ODTw
https://www.youtube.com/watch?v=Zr2EVn94nsc
https://www.youtube.com/watch?v=iVpGY733UDo&t=41s
https://youtu.be/bxer1bMMGcQ
https://youtu.be/xXvSt8cKXh8
https://youtu.be/xiPsDDiqWKQ
https://youtu.be/-0Ay-OR12f4


Ζωγραφίζω το ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Από πού είσαι, ποταμάκι;» 







7η δραστηριότητα: Συμπλήρωση φύλλων εργασίας από τα παιδιά.

• Βάζουν σε σειρά τις εικόνες για τον κύκλο του νερού.



Ο κύκλος του νερού





8η δραστηριότητα: Ζωγραφίζουν το φαινόμενο της εξάτμισης, της συμπύκνωσης
και της βροχόπτωσης



9η δραστηριότητα: Χρωματίζουν με τα κατάλληλα χρώματα το ουράνιο τόξο



10η δραστηριότητα: Παρατηρώ και καταγράφω τα 
αποτελέσματα για τη διαλυτότητα και την αραίωση

των   υλικών 









11η δραστηριότητα: 1ο Κινητικό παιχνίδι για τον κύκλο του νερού:
Ξεκινώντας από τη θάλασσα ( κάνουμε ότι κολυμπάμε σε ένα μπλε πανί). Ανεβαίνουμε στο σύννεφο (παγκάκι) . Παίρνουμε το 

φίλο μας το σταγονούλη ( μπάλα) και πηδάμε από συννεφάκι σε συννεφάκι ( με γκοφρέ μπλε χαρτί κύκλους για τα 
συννεφάκια). Αφήνουμε τον σταγονούλη σε ένα σύννεφο (ρίψη σε καλάθι) και πέφτουμε στη γη ( βαθύ κάθισμα). Κυλάμε ως 

ποτάμι ξεκινώντας από το βουνό ( ισορροπία σε τουβλάκια). Διασχίζοντας κοιλάδες ( ζικ ζακ με κώνους ) και καταλήγοντας 
και πάλι στη θάλασσα



12η δραστηριότητα: 2ο Κινητικό παιχνίδι για τον κύκλο του νερού: «Η βροχή δες πως πέφτει»



2ο Κινητικό παιχνίδι για τον κύκλο του νερού:(συνέχεια από την προηγούμενη διαφάνεια)



13η δραστηριότητα: Σκορπίσαμε τα γράμματα της λέξης «Νερό» και προσπαθήσαμε να την 
ανασυνθέσουμε από την αρχή. Αναφορά στα γράμματα της λέξης, βρήκαμε λέξεις που 

αρχίζουν από Νν και το εντοπίσαμε στα ονόματα μας.



14η δραστηριότητα: «Πέφτει η βροχή». Το τραγούδι που ερμηνεύει η Νανά Μούσχουρη γίνεται αφορμή για ένα ψυχοκινητικό 
παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια ακρόασης του τραγουδιού τα παιδιά γίνονται «σταγόνες βροχής» και χορεύουν ελεύθερα .Με το 

σταμάτημα της μουσικής γίνονται: α) ψιχάλες ( χτυπώντας το ένα δάχτυλο στην παλάμη), β) βροχή ( δύο δάχτυλα στην 
παλάμη), γ) καταιγίδα (παλαμάκια), δ) χαλάζι ( πόδια δυνατά στο πάτωμα), ε) ρυάκι ( ξαπλωμένα ανά δύο ή τρία σε γραμμή), 

στ) λίμνη ( μικρός κύκλος), ζ) θάλασσα ( μεγάλος κύκλος), η) καταρράκτης (σηκωμένα στις μύτες των ποδιών και με τα χέρια 
ψηλά πέφτουνε στο πάτωμα).



15η δραστηριότητα: Μιλήσαμε για τη χρησιμότητα του νερού, που υπάρχει νερό, στο σπίτι, στο
σχολείο, που υπάρχουν βρύσες, γιατί στο σχολείο πρέπει να έχουμε νερό, ποιες συσκευές
χρειάζονται νερό για να λειτουργήσουν. Μάθαμε για τη σωστή διαχείριση του νερού, τις ιδιότητες του
νερού και τις τρεις καταστάσεις του νερού (υγρό – στερεό – αέριο).







«Κατασκευάζοντας τον κύκλο του νερού»
• 1η δραστηριότητα : Κατασκευάζουν τον κύκλο του νερού με απλά υλικά. Η κατασκευή, ανάλογα με τη

δυναμική και το ενδιαφέρον της ομάδας, είναι δισδιάστατη. Ολοκληρώνουν την αφίσα του κύκλου του
νερού με υλικά που βρίσκονται στο νηπ/γείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.



2η δραστηριότητα: Στην γωνιά του οικοδομικού υλικού κατασκευάζουν το ποτάμι με τις όχθες του , την 
λίμνη και το φράγμα που συγκρατεί το νερό.



3η δραστηριότητα: Χρωματίζουν, κόβουν, κολλούν τον κύκλο του νερού σε χάρτινο πιάτο με το βέλος στο 
κέντρο με διπλόκαρφο.





4η δραστηριότητα: Δημιουργία του Σταγονούλη και της Σταγονούλας.



«Παίζοντας με τον κύκλο νερού»

1η Δραστηριότητα: Διδακτική αξιοποίηση της στρατηγικής που προαναφέρθηκε, με κεντρική 
λέξη-κλειδί «Σταγόνα». Αποτύπωση των σκέψεων των παιδιών σε φύλλα εργασίας.



Γράφουμε τη λέξη: ΝΕΡΟ 
(Παιδί & Γλώσσα)





Αίνιγμα: «Από ψηλά γκρεμίζεται, 
πέφτει  και δεν ραγίζεται» (βροχή)



Αίνιγμα: «Πάει πάει και πίσω 
δεν γυρνάει» (Παιδί & Γλώσσα)



Ανακαλύπτουμε τη 
λέξη: ΝΕΡΟ



Γεμίζουμε τις στάμνες με τις αντίστοιχες σταγόνες (Παιδί & Μαθηματικά)



Ζωγραφίζω ένα στενό και ένα φαρδύ 
ποτάμι.(Παιδί & Μαθηματικά)



Μετρώ και γράφω τον σωστό αριθμό 
(Παιδί & Μαθηματικά)



«Το νερό στην καθημερινή μας ζωή» 
(Παιδί & Περιβάλλον)



«Το νερό στην καθημερινή μας ζωή» 2 
(Παιδί & Περιβάλλον)



2η δραστηριότητα: Διδακτική αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών σχετικά με το υπό 
διαπραγμάτευση θέμα.
• Κύκλος νερού

https://wordwall.net/el-gr/community/%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-
%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D

• Αντιστοιχίζω τις εικόνες του κύκλου του νερού με την ονομασία

https://wordwall.net/el/resource/24658728/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%
CE%B9%CF%87%CE%AF%CE%B6%CF%89-%CF%84%CE%B9%CF%82-
%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1 

• Χρησιμότητα νερού

https://wordwall.net/el/resource/15999992/%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%8C%C
F%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D

• Τι γνωρίζουμε για τον κύκλο του νερού;

https://wordwall.net/el/resource/28420362/%CF%84%CE%B9-
%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D

• Kύκλος νερού - Βρες τα ζευγάρια

https://wordwall.net/el/resource/30489796/%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-
%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D

https://wordwall.net/el-gr/community/%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D
https://wordwall.net/el/resource/15999992/%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D
https://wordwall.net/el/resource/28420362/%CF%84%CE%B9-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D
https://wordwall.net/el/resource/30489796/κύκλος-νερού
https://wordwall.net/el/resource/30489796/%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D


…Συνέχεια της προηγούμενης διαφάνειας 

• Χρησιμότητα νερού - Βρες τα ζευγάρια

https://wordwall.net/el/resource/10939712/%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%8C%C
F%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D

• Ο τροχός του νερού

https://wordwall.net/el/resource/10111176/%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%8C%CF%82-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D

• Η χρησιμότητα του νερού (Τροχός)

https://wordwall.net/el/resource/14172165/%CE%B7-
%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D

• Διάλεξε την εικόνα που δείχνει την ορθή χρήση του νερού...

https://wordwall.net/el/resource/16922315/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B5-
%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%AE-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D

https://wordwall.net/el/resource/10939712/%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D
https://wordwall.net/el/resource/10111176/%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D
https://wordwall.net/el/resource/14172165/%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D
https://wordwall.net/el/resource/16922315/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%AE-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D


…Συνέχεια της προηγούμενης διαφάνειας 

• Μέτρα τις σταγόνες και πήδα τόσες φορές ψηλά (Τροχός)

https://wordwall.net/el/resource/7488639/%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-
%CE%B8%CE%B5%CF%81

• Παιχνίδια με τις λέξεις του νερού

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=641486

• Εξοικονόμηση νερού

https://wordwall.net/el/resource/16584717/%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF
%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D

• Κύκλος του νερού (Βάλε τις εικόνες σωστά)

1. https://wordwall.net/resource/24817658/%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%8
2-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85

2. https://wordwall.net/resource/14180513/%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%8
3-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85

https://wordwall.net/el/resource/7488639/%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%81
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=641486
https://wordwall.net/el/resource/16584717/%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D
https://wordwall.net/resource/24817658/%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85


…Συνέχεια της προηγούμενης διαφάνειας 

• Ο κύκλος του νερού (Βάλε τις εικόνες στη σωστή σειρά)

https://wordwall.net/resource/7588673/%CE%BF-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%83-

%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85

• ΝΕΡΟ/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ (Βρες τα ζευγάρια)

https://wordwall.net/el/resource/7523872/%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1

• Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει

https://wordwall.net/resource/7866675/%CE%BF-

%CF%87%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%83-

%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%B5-

%CE%BD%CE%B1-%CE%BB%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9

https://wordwall.net/resource/7588673/%CE%BF-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85
https://wordwall.net/el/resource/7523872/%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://wordwall.net/resource/7866675/%CE%BF-%CF%87%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%83-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%B5-%CE%BD%CE%B1-%CE%BB%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9


…Συνέχεια της προηγούμενης διαφάνειας 

• Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει – Ερωτήσεις

https://wordwall.net/el/resource/9351284/%CE%BF-
%CF%87%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-
%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%B5-
%CE%BD%CE%B1-%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9-
%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82

• Πόσες σταγόνες έχει κάθε συννεφάκι

https://www.liveworksheets.com/2-mm108720tn

• Ο κύκλος του νερού (ΣΥΡΕ ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ)

https://es.liveworksheets.com/fu467473gq

ΝΕΡΟ (Αναγραμματισμός)       

https://wordwall.net/el/resource/7876047/%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%bf

https://wordwall.net/el/resource/9351284/%CE%BF-%CF%87%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%B5-%CE%BD%CE%B1-%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://www.liveworksheets.com/2-mm108720tn
https://es.liveworksheets.com/fu467473gq
https://wordwall.net/el/resource/7876047/%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%bf


…Συνέχεια της προηγούμενης διαφάνειας 

• Ο κύκλος του νερού - Διάγραμμα με πινέζες

https://wordwall.net/el/resource/7902196/%CE%BF-

%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D

&

• https://wordwall.net/el/resource/1899165/%CE%BF-

%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D

• Ο κύκλος του νερού

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=634115

https://wordwall.net/el/resource/7902196/ο-κύκλος-του-νερού
https://wordwall.net/el/resource/7902196/%CE%BF-%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D
https://wordwall.net/el/resource/1899165/%CE%BF-%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D
https://wordwall.net/el/resource/7902196/ο-κύκλος-του-νερού
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=634115


3η δραστηριότητα: Χρησιμοποιούμε το λογισμικό LearningApps και τα παιδιά καλούνται ν΄ 
αντιστοιχίσουν τις εικόνες του κύκλου του νερού με τις ονομασίες τους. 

• Ψηφιακό παιχνίδι - Ακούω το νερό https://learningapps.org/display?v=p3eiy7f0v20

• Επιλέγω τη σωστή λέξη για κάθε σημείο της εικόνας
https://learningapps.org/watch?v=p8gh2mej522

• Πόσες σταγόνες έχει κάθε ομπρέλα; https://learningapps.org/watch?v=pz8nhvect22

• Ενώνω κάθε συννεφάκι με τη σταγόνα του https://learningapps.org/watch?v=psja4eapk22

• Μαθαίνω τρόπους εξοικονόμησης του νερού
https://learningapps.org/watch?v=pkv2ijo5322

• Ταιριάζουμε τις Σχηματοσταγόνες https://learningapps.org/display?v=prrz8a80v20

• Ο Κύκλος του νερού

https://learningapps.org/15336506

https://learningapps.org/22356858

https://learningapps.org/display?v=p3eiy7f0v20
https://learningapps.org/watch?v=p8gh2mej522
https://learningapps.org/watch?v=pz8nhvect22
https://learningapps.org/watch?v=psja4eapk22
https://learningapps.org/watch?v=pkv2ijo5322
https://learningapps.org/display?v=prrz8a80v20
https://learningapps.org/22356858


1η δραστηριότητα: Φτιάχνουμε λεμονάδα

2η δραστηριότητα: φτιάχνουμε σύννεφα και τα φυσάμε για 
να φτάσουν γρήγορα      κοντά στο βουνό, για να αρχίσουν να ρίχνουν 
τη βροχή!

«Πειράματα με το νερό»

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%253Dq6DgrdJ9Bck%2526t%253D10s%2526ab_channel%253DJuliePlastira%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1663805870250098%26amp;usg%3DAOvVaw2Y-mG4fPDMfIPWtrMn5kjm&sa=D&source=docs&ust=1663805870286203&usg=AOvVaw3x9T6sIWNoB586fFIV_2dZ


3η δραστηριότητα: Βάζουμε διάφορα υγρά όπως (νερό-ξύδι-λάδι-
απορρυπαντικό) στην κατάψυξη σε παγοκύστη ώστε να παρατηρήσουμε 
και να καταγράψουμε τι θα συμβεί για το κάθε ένα υλικό. (φαινόμενο 

της ΠΗΞΗΣ).







4η δραστηριότητα: Κρατάμε παγάκια και παρατηρούμε ότι λιώνουν γιατί τα 
χεράκια μας είναι ζεστά (φαινόμενο της ΤΗΞΗΣ).



5η δραστηριότητα: Ζεσταίνουμε νερό στο καμινέτο και παρατηρούμε ότι 

μετατρέπεται το υγρό σε ατμό γνωρίζοντας έτσι το φαινόμενο της ΕΞΆΤΜΙΣΗΣ.

Μετά από την ολοκλήρωση των παραπάνω δραστηριοτήτων τα παιδιά γνωρίζουν 

τις 3 καταστάσεις του νερού (ΣΤΕΡΕΟ-ΥΓΡΟ-ΑΕΡΙΟ)



6η δραστηριότητα: Πραγματοποιούμε στην αίθουσα το  πείραμα για το ουράνιο 
τόξο,(ποτηράκια με νερό και χαρτί κουζίνας) το οποίο παρακολουθήσαμε στον 

σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=BW61f3yUtU8&t=14s

https://www.youtube.com/watch?v=BW61f3yUtU8&t=14s


7η δραστηριότητα: Πραγματοποιούμε στην αίθουσα το  πείραμα (με τον 
φακό και το βάζο με το νερό) για το ουράνιο τόξο, το οποίο 

παρακολουθήσαμε στον σύνδεσμο   
https://www.youtube.com/watch?v=CzHl5qcdbpA

https://www.youtube.com/watch?v=CzHl5qcdbpA


8η δραστηριότητα: Κατανόηση της έννοιας της βαρύτητας μέσα στο νερό. 
Βάζουμε διαφορετικού βάρους αντικείμενα στο νερό ( χαρτί, συνδετήρας, 

κέρμα, φελλός, φύλλο, κλαδάκι, πλαστικό καπάκι, καρφί) και παρατηρούμε τι 
επιπλέει και τι βουλιάζει.



Παρατηρούν και καταγράφουν ποια είναι τα αντικείμενα που επιπλέουν και 
ποια βυθίζονται (Παιδί & Φυσικές επιστήμες).





«Δραστηριότητες STEM για τον κύκλο του νερού».

1η δραστηριότητα: Διδακτική αξιοποίηση του bee bot simulator, για τη διαμόρφωση διαδρομών 

σχετικών με τον κύκλο του νερού.

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://beebot.terrapinlogo.com/%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1663805870251918%26amp;usg%3DAOvVaw1ETp7qkJs3zetWtJlm3ye_&sa=D&source=docs&ust=1663805870286695&usg=AOvVaw2Up1mPfmpTRuiHs92BsBBu




2η δραστηριότητα: Διδακτική αξιοποίηση του bee bot της τάξης, για εφαρμογή όσων 
συζητήθηκαν στον προσομοιωτή από την προηγούμενη δραστηριότητα.



Δραστηριότητες από την εκπ/κό της Αγγλικής γλώσσας

• Drawing (Ζωγραφιά, 8/11/22) : How to draw a rainbow)

https://www.youtube.com/watch?v=Dt4SD4e2Z6E

• Story (Μύθος του Αισώπου, 3/11/22)

The sun and the wind https://www.youtube.com/watch?v=0GGvRtuxglM

• Worksheet Φύλλο εργασίας , 1/11/22): The water cycle

https://gr.pinterest.com/pin/710161434970394678/

https://www.youtube.com/watch?v=Dt4SD4e2Z6E
https://www.youtube.com/watch?v=0GGvRtuxglM
https://gr.pinterest.com/pin/710161434970394678/


Drawing (Ζωγραφιά, 8/11/22) : 
How to draw a rainbow)





Story (Μύθος του Αισώπου, 3/11/22) The sun and the 

wind https://www.youtube.com/watch?v=0GGvRtuxglM

https://www.youtube.com/watch?v=0GGvRtuxglM


Worksheet Φύλλο εργασίας , 1/11/22): The water cycle

https://gr.pinterest.com/pin/710161434970394678/

https://gr.pinterest.com/pin/710161434970394678/


Δραστηριότητες

1η και 2η δραστηριότητα: Αξιολόγηση: «Τότε νόμιζα – Τώρα ξέρω»: οι 

μαθητές αποτιμούν το πρόγραμμα και την ολοκλήρωση του 1ου θεματικού 

κύκλου, ξεκινώντας με αυτά που γνώριζαν στην αρχή σε αντιπαραβολή με 

όσα έχουν κατακτήσει με την ολοκλήρωση του προγράμματος.



Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ 

Τι μάθαμε;

Το ουράνιο τόξο 
εμφανίζεται μετά τη βροχή 

όταν βγαίνει ο ήλιος

Οι σταγόνες πηγαίνουν 
μέσα στη γη και 

συγκεντρώνονται στη 
θάλασσα, στα ποτάμια, 
στα ρυάκια και στις 

λίμνες

Το σύννεφο βρέχει 
και ποτίζει τη γη 
και μεγαλώνουν τα 

δέντρα.

Το νερό βρίσκεται στη 
βρύση, στον νεροχύτη, 

στη μπανιέρα, στο 
καζανάκι, στο λάστιχο.

Το σύννεφο ρίχνει 
σταγόνες με τη μορφή 

της βροχόπτωσης

Τα χρώματα του ουράνιου 
τόξου είναι 7 (Κόκκινο, 
πορτοκαλί, κίτρινο, 
πράσινο,μπλε,γαλάζιο,μωβ

Ο αέρας φυσάει τις 
σταγόνες, τις συμπυκνώνει 
και γίνονται τα σύννεφα

Να μη ξοδεύουμε και να 
μη σπαταλάμε άδικα το 

νερό γιατί είναι πολύτιμο. 
Υπάρχουν παιδάκια που 

δεν έχουν να πιουν
καθαρό νεράκι



• Τελικά προϊόντα που παρήχθησαν από τους/τις μαθητές/τριες κατά 

τη διάρκεια των εργαστηρίων

1. Φύλλα εργασίας στον ατομικό φάκελο των μαθητών 

2. Κατασκευές ατομικές και ομαδικές

3. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού



Φύλλο Αξιολόγησης από τα παιδιά
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