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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 
ΘΕΜΑ 

-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΘΥΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ 

ΝΕΡΟ. 

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ 

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ/ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ/ ΒΕΝΕΤΙΑ 

- ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ 

ΝΕΡΟ. 





Μια από τις ιδέες των παιδιών για το που υπάρχει νερό ήταν η βροχή. Στα 

πλαίσια της Δημιουργίας και Έκφρασης των παιδιών, έκανα στο χαρτί τους 

γραμμές με κερί (χωρίς να το ξέρουν) και τα παιδιά κλήθηκαν, 

χρησιμοποιώντας νερομπογιές, να ζωγραφίσουν από πάνω ενώ 

αποκαλύπτονταν οι ψιχάλες και να γράψουν στο τέλος τη λέξη βροχή. 



• ΤΡΑΓΟΥΔΙ: 

Ακούσαμε το τραγούδι «Από πού είσαι 

ποταμάκι;» και τα παιδιά αξασκώντας 

δεξιότητες ακρόασης αναγνώρισαν το 

κεντρικό θέμα καθώς και ότι το τραγούδι 

εξελίσσεται με ερωτήσεις και απαντήσεις.  

https://www.youtube.com/

watch?v=OgVTO3UbCmQ 

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


ΤΟ ΝΕΡΟ… 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Από το τραγουδο-ποίημα χάθηκαν οι λέξεις 

και τα παιδιά προσπάθησαν να τις βρουν με 

τη βοήθεια του εικονο-αλφαβήτου της τάξης. 

Η δραστηριότητα αυτή βοηθά στην εξάσκηση 

της φωνολογικής επίγνωσης και στη 

γραφοσυμβολική αναπαράσταση των 

γραμμάτων. 





ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Τα παιδιά σε 

ατομικό φύλλο 

εργασίας 

αποτυπώνουν 

τις ιδέες τους 

και 

προσπαθούν 

να γράψουν τη 

λέξη 

«ΠΟΤΑΜΑΚΙ». 



ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 

• ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΜΕ ΓΚΟΦΡΕ ΧΑΡΤΙ ΕΝΑ 

ΠΟΤΑΜΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 

ΣΚΟΡΠΙΖΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΤΑ 

ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΠΗΔΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΤΑΜΑΚΙ ΚΑΙ 

ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ 

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΙΑΣΟΥΝ ΈΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΣΤΗ ΛΕΞΗ ΠΟΤΑΜΑΚΙ. 



Στην περαιτέρω επεξεργασία του 

θέματος, προσπαθήσαμε να 

κατανοήσουμε τον κύκλο του νερού. 

Αρχικά, είδαμε ένα βίντεο 

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

obH5ODTw&t=57s που μας 

προβλημάτισε (ρουτίνα σκέψη: 

ΒΛΕΠΩ-ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ-ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ) 

και αφού συζητήσαμε αποτυπώσαμε τη 

νέα γνώση σε ένα ατομικό φύλλο 

εργασίας. 

https://www.youtube.com/watch?v=StPobH5ODTw&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=StPobH5ODTw&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=StPobH5ODTw&t=57s


ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Στη συνέχεια, 

χρησιμοποιώντας τα 

μουσικά όργανα της 

τάξης μας, 

αντιστοιχήσαμε για κάθε 

σημείο του κύκλου του 

νερού κι ένα μουσικό 

όργανο και τα παιδιά 

ακολουθώντας τις 

εικόνες έπρεπε να 

χτυπήσουν το 

αντίστοιχο όργανο. 



Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)… 

Για κλείσιμο της θεματικής 

διαβάσαμε το παραμύθι «Το 

σύννεφο που έβαλε τα 

κλάμματα» το οποίο και 

αποδόθηκε ζωγραφικά από 

τα παιδιά! 



Τέλος, τη βδομάδα αυτή 

καλωσορίσαμε στην τάξη μας την 

κα. Βανέσσα που θα είναι η κυρία 

των αγγλικών! 


