
Περιβαλλονηικό Πρόγραμμα 

«Ένα νερό, κρύο νερό» 
 

Βαζηιηθή Βέιθνπ
1
, Ισάλλα Σαββίδνπ

2 

1.Νεπηαγσγφο εηδηθήο αγσγήο – Δηδηθφ Νεπηαγσγείν Κνδάλεο 

vvelkou@yahoo.gr 

2.Νεπηαγσγφο – 14
ν
 Νεπηαγσγείν Κνδάλεο 

iosav@cyta.gr  

 

 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ 
Τν πξόγξακκα πινπνηήζεθε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2008-2009 από ην 14

ν
 Νεπηαγσγείν 

Κνδάλεο θαη ην Εηδηθό Νεπηαγσγείν Κνδάλεο ζε έλα πιαίζην  ελζσκάησζεο, όπνπ 

εμαζθαιίδνληαη θίλεηξα θαη πξνϋπνζέζεηο κάζεζεο θαη δεκηνπξγίαο γηα όια ηα παηδηά. 

Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά ηε ζεκαζία 

θαη ηελ αμία ηνπ λεξνύ ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ άιισλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ 

θαη ζπλεπώο ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πόξσλ. Επίζεο, 

επηδηώμακε ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, 

κέζα από ηελ πνιηηηζηηθή κειέηε ηνπ λεξνύ. Μέζα από κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ 

(επηζθέςεηο, θαηαζθεπέο, πεηξάκαηα, ινγνηερλία, κνπζηθή, θηι) θαη κε ηελ ζηήξημε θαη 

ζπλεξγαζία ησλ νηθνγελεηώλ ην πξόγξακκα νινθιεξώζεθε κε επηηπρία. Τα παηδηά είραλ 

ηελ επθαηξία λα πξνβιεκαηηζηνύλ, λα πεηξακαηηζηνύλ, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα 

αλαθαιύςνπλ ζε έλα θιίκα ραξάο θαη απνδνρήο. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σρνιηθά πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σπλεθπαίδεπζε, δηαζεκαηηθόηεηα, λεξό, πδξνθίλεζε, ξύπαλζε 

 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 
     Ζ επαθή ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή ηεο ζχιιεςήο ηνπ κε ην 

πγξφ ζηνηρείν, αιιά θαη ε θαζεκεξηλή εμάξηεζε θαη εμνηθείσζε κε απηφ απφ ηελ ψξα 

ηεο γέλλεζήο ηνπ θαζηζηνχλ ην λεξφ αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο δσήο ηνπ. 

 

     Ο άλζξσπνο βξίζθεη ηξφπνπο λα εθκεηαιιεχεηαη θαη λα αμηνπνηεί πνιχπιεπξα 

απηφλ ηνλ πνιχηηκν θπζηθφ πφξν. Ζ αλζξψπηλε ,φκσο, δξαζηεξηφηεηα έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ ζπλερή ππνβάζκηζή ηνπ θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο.  

 

     Ζ ππνβάζκηζε ηνπ λεξνχ έρεη ηεξάζηηεο, αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο ζην 

πεξηβάιινλ, ζηελ νηθνλνκία, ζηε δσή καο. Δίλαη απαξαίηεηε ε ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ θαηαζηξεπηηθψλ επεκβάζεσλ θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ πδάηηλσλ θαη 

γεληθφηεξα ησλ θπζηθψλ πφξσλ.  

 

     Δίλαη ζεκαληηθφ ηα παηδηά καο, νη απξηαλνί πνιίηεο, λα αλαπηχμνπλ έλαλ πςειφ 

βαζκφ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. Δίλαη απαξαίηεην φινη καο λα επηηχρνπκε 

αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα 
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δεκηνπξγήζνπκε θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο θαη λα πξνσζήζνπκε ηελ νηθνλνκηθή, 

πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. 

 

     Σν πξφγξακκα μεθίλεζε ηνλ Ηαλνπάξην θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2009. 

ην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ ηα 16 λήπηα ηνπ 14
νπ

 Νεπηαγσγείνπ θαη ηα 4 λήπηα ηνπ 

Δηδηθνχ Νεπηαγσγείνπ Κνδάλεο. Πξνζπαζήζακε λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο, ψζηε κέζα ζε έλα ειθπζηηθφ θαη πινχζην ζε εξεζίζκαηα πεξηβάιινλ λα 

εμαζθαιίδνληαη θίλεηξα θαη πξνυπνζέζεηο κάζεζεο θαη δεκηνπξγίαο γηα φια ηα 

παηδηά.  

 

     Φπζηθά, ην ζέκα δελ εμαληιείηαη νχηε κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζηε δηάξθεηα ηξηψλ 

κελψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο εθκεηαιιεπηήθακε θάζε επθαηξία γηα 

λα θάλνπκε ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

ΣΟΧΟΙ  
- Να γλσξίζνπλ ηα παηδηά ην λεξφ σο θπζηθφ ζηνηρείν. 

- Να αλαθαιχςνπλ ηελ αμία ηνπ λεξνχ ζηελ αλζξψπηλε δσή. 

- Να γλσξίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ κφιπλζε θαη ηελ έιιεηςε ηνπ λεξνχ. 

- Να επαηζζεηνπνηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ.  

- Να γλσξίζνπλ ηελ    πνιηηηζηηθή δηάζηαζε ηνπ λεξνχ.       

- Να θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε κέζα ζε έλα θιίκα επηθνηλσλίαο, απνδνρήο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο. 

- Να κάζνπλ λα βξίζθνπλ ιχζεηο ζε θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηζκνχ.  

- Να θαιιηεξγήζνπλ ηε γιψζζα θαζψο, επίζεο, θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ 

παξαηεξεηηθφηεηα.  

- Να γλσξίζνπλ ινγνηερληθά θείκελα, ηξαγνχδηα, πνηήκαηα, αηλίγκαηα, παξνηκίεο, 

παξακχζηα, κχζνπο ζρεηηθά κε ην λεξφ.  

- Να θάλνπλ νκαδνπνηήζεηο, ηαμηλνκήζεηο, αληηζηνηρίζεηο.  

- Να εθθξαζηνχλ θαιιηηερληθά κέζα απφ εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

δξακαηνπνίεζε. 

- Να απνθηήζνπλ ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

Μελέηη περιβάλλονηος 

o Ο θχθινο ηνπ λεξνχ 

Παξακχζη κε ήρνπο. 

o εκαζία - ρξήζεηο ηνπ λεξνχ  

Σν ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ αηνκηθή πγηεηλή, γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ 

ξνχρσλ, ησλ ζπηηηψλ, ησλ ζθεπψλ θ.ιπ. Πνηίδνπκε ηα δψα καο, ηηο 

θαιιηέξγεηεο, ηα θπηά καο. Παξάγνπκε ελέξγεηα. Υξεζηκνπνηείηαη ζηε 

βηνκεραλία γηα ηε παξαγσγή ρηιηάδσλ πξντφλησλ.  βήλνπκε ηηο θσηηέο.  Μαο 

ςπραγσγεί, πξνζθέξεη επεμία σο κέζν άζιεζεο. Μεηαθέξνπκε ηα πξντφληα 

καο θαη ηαμηδεχνπκε. Υσξίο απηφ δελ ππάξρεη δσή. 

o Ζ δσή κέζα ζην λεξφ  

Σν λεξφ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βηφηνπν. (ιίκλεο, πνηάκηα, ζάιαζζεο) 

o παηάιε – νηθνλνκία λεξνχ 

πλέπεηεο ηεο έιιεηςεο λεξνχ ζηνλ πιαλήηε. Σξφπνη εμνηθνλφκεζεο λεξνχ 

ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη. 



o Ρχπαλζε – κφιπλζε ηνπ λεξνχ 

Κίλδπλνη, ζπλέπεηεο θαη πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. 

 

Γεφγραθία 
o Σα παηδηά έκαζαλ λα αλαγλσξίδνπλ ζην ράξηε πνηάκηα θαη ιίκλεο. Βξήθακε 

θαη κηιήζακε γηα ηα πιεζηέζηεξα ζηελ πεξηνρή καο, αιιά θαη ηα κεγαιχηεξα 

ηεο Διιάδαο. 

 

 
Εικόνα 1: Σν λεξφ ζην πεξηβάιινλ καο 

 

Φσζικές επιζηήμες 
o Οη κνξθέο ηνπ λεξνχ 

Πεηξάκαηα κε βξαζκφ θαη ςχμε. 

o Δμάηκηζε – πγξνπνίεζε ηνπ λεξνχ 

o Σν λεξφ θηλείηαη θαη θηλεί 

Πεηξάκαηα κε αληηθείκελα ζηε ξνή ηνπ λεξνχ. 

o Κάπνηα αληηθείκελα επηπιένπλ θαη θάπνηα βπζίδνληαη 

Πεηξάκαηα κε δηάθνξα αληηθείκελα. 

o Κάπνηα πιηθά δηαιχνληαη ζην λεξφ θαη θάπνηα φρη 

Πεηξάκαηα κε δηάθνξα πιηθά. 

o Σν λεξφ απαξαίηεην γηα ηε δσή 

Πεηξάκαηα κε θπηά πνπ δελ πνηίδνληαη. 

 

 
Εικόνα 2: Βξαζκφο – Δμάηκηζε 

 

 

Μαθημαηικά 
o Σαμηλνκήζεηο ησλ πδξνθφξσλ ζθεπψλ αλάινγα κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο θαη 

ηε ρξήζε ηνπο. 

 



Πολιηιζηική μελέηη ηοσ νερού 
o Σα ζθεχε ηνπ λεξνχ ζήκεξα θαη ρζεο 

Τιηθά θαηαζθεπήο θαη ρξήζεηο ηνπο. πιινγή ζθεπψλ ζην ζρνιείν. 

o Ζ γηαγηά ελφο λεπίνπ καο αθεγήζεθε ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ηνπ  λεξνχ ζηα 

ζπίηηα πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα. Μαο κίιεζε γηα ηα ζθεχε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη γηα ηηο  δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ.  

o Παξαδνζηαθέο βξχζεο 

o Παξαδνζηαθά γεθχξηα 

o Τδξνθίλεζε (λεξφκπινη, λεξνηξηβέο) 

 

 
Εικόνα 3: Σν πεγάδη ζην κνπζείν ηεο Κνδάλεο 

 

Σο νερό ζηη θρηζκεία 
o Σα Φψηα – Ζ βάπηηζε ηνπ Υξηζηνχ 

o Σν κπζηήξην ηεο βάπηηζεο 

o Αγηαζκφο 

 

 
Εικόνα 4: Ο αγηαζκφο ησλ πδάησλ 

 

Έθιμα - Παραδόζεις 
o Ο θιήδνλαο θαη ην ακίιεην λεξφ  

o Οη θαιηθάληδαξνη (Απφ ηηο «Παξαδφζεηο» ηνπ Νηθνιάνπ Πνιίηε) 

o Ζ Πηξπηξνχλα: παξάθιεζε γηα βξνρή 

 

Σο νερό ζηη μσθολογία 
o Ο Πνζεηδψλαο θαη άιιεο ζεφηεηεο ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ πνηακψλ 

o Οη ζηάβινη ηνπ Απγεία 

o Ζ πάιε ηνπ Ζξαθιή κε ηνλ πνηακφ Αρειψν.  

 

 



Γλώζζα 
o Γηαβάζακε παξακχζηα, ηζηνξίεο, κχζνπο  

o Μάζακε θξάζεηο θαη παξνηκίεο γηα ην λεξφ. 

o Βξήθακε, αλαιχζακε θαη κάζακε ζχλζεηεο ιέμεηο. 

o Καηαζθεπάζακε θαξηέιεο γξαθήο. 

o Μάζακε πνηήκαηα  («Σν πνηακάθη» ηνπ Ε. Παπαλησλίνπ, «Πνηακάθη» ηνπ η. 

πεξάληδα, «Γηα πεο ΄αιεχξη΄» ηνπ Γ. Κξφθνπ) 

o Μάζακε  δηάθνξα αηλίγκαηα 

 

 
Εικόνα 5: Μάζακε εθθξάζεηο γηα ην λεξφ 

 

Νέες Σετνολογίες 
o Σα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο θαξηέιεο γξαθήο γηα λα γξάςνπλ ζηνλ 

ππνινγηζηή 

o Αλαδεηήζακε κε ηα παηδηά πιηθφ ζην δηαδίθηπν  

 

Μοσζική - Ψστοκίνηζη  
o Κάιαληα ησλ Φψησλ. 

o Παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα (Γεξαθίλα, Κάησ ζην γηαιφ, Έλα λεξφ θπξά 

Βαγγειηψ) 

o Παίμακε κε ηξαγνχδηα απφ ην «Σξαγνπδψ θαη γπκλάδνκαη»   

o Λαιίηζεο ή λεξνζθπξίρηξεο 

o Ήρνη ηνπ λεξνχ 

o Μνπζηθά πνηήξηα 

o Παξαδνζηαθφ παηρλίδη κε θαιηθάληδαξνπο 

o Υνξέςακε ηα παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα 

 

 
Εικόνα 6: Οη ιαιίηζεο καο 

 

 



Γραμαηοποίηζη 
o Πεξπεξνχλα 

o Παξακχζηα κε λεξάηδεο 

o Πνίεκα «Σν πνηακάθη» 

 

Δικαζηικά 

o Νεξνκπνγηέο 

o Πειφο 

Σν θάζε παηδί θαηαζθεχαζε ηε δηθή ηνπ πήιηλε θνχπα θαη ζηε ζπλέρεηα ηε 

δηαθφζκεζε κε πιαζηηθά ρξψκαηα.   

o Έξγα ηέρλεο κε ζέκα ην λεξφ 

o Δηθνλνγξάθεζε παξακπζηψλ θαη κχζσλ 

 

 
Εικόνα 7: Οη θνχπεο καο είλαη έηνηκεο 

 

Γιάθορες καηαζκεσές 
o ηππψκαηα κε θειιφ 

o βξνρή κε θαιακάθηα 

o παξαδνζηαθφ γεθχξη κε δπκαξηθά θαη λεξνκπνγηέο 

o παξαδνζηαθή βξχζε κε ζπηξηφθνπηα 

o ρηνλάλζξσπνη απφ κπαιάθηα θειηδφι 

 

 
        Εικόνα 8: Παξαδνζηαθφ γεθχξη κε δπκαξηθά. 

 

Άλλες δραζηηριόηηηες 
o Γεκηνπξγία γσληάο φπνπ ζπγθεληξσλφηαλ φιν ην πιηθφ πνπ θέξλακε εκείο θαη 

ηα παηδηά. 

o Δπαθή κε ηα ΚΠΔ Κφληηζαο, Νάνπζαο, Καιακάηαο, ηπιίδαο, Μαθξηλίηζαο, 

Μνπδαθίνπ, Νέαο Κίνπ, Βεξηίζθνπ, Καζηνξηάο θαη Βειβεληνχ. Οη 

ζπλάδειθνη καο έζηεηιαλ ζρεηηθφ πιηθφ. 



o Δπαθή κε ην Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηψο ην νπνίν καο έζηεηιε ην 

Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα «Με ηε δχλακε ηνπ λεξνχ» ηνπ Τπαίζξηνπ 

Μνπζείνπ Τδξνθίλεζεο Γεκεηζάλαο. 

o Δπαθή κε ην Λανγξαθηθφ θαη Δζλνινγηθφ Μνπζείν Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ην 

νπνίν καο έζηεηιε ην Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα «Σν λεξφ, λεξάθη» 

o Δπαθή κε ην Γίθηπν Μεζφγεηνο S.O.S. 

o πκκεηνρή ζην Δζληθφ Θεκαηηθφ Γίθηπν «Νεξφ θαη βηψζηκε αλάπηπμε» ηνπ 

ΚΠΔ Έδεζζαο 

o Δηνηκάζηεθε αηνκηθφο θάθεινο κε ηα έξγα ηνπ θάζε παηδηνχ πάλσ ζην ζέκα 

καο. Σν εμψθπιιν δεκηνπξγήζεθε απφ ηα ίδην ην παηδί. 

 

Δπιζκέυεις 
o Λανγξαθηθφ Μνπζείν Κνδάλεο  

o Δπίζθεςε ζην ΚΠΔ Βειβεληνχ.  

Πξφγξακκα «Λάθηζηα: ην θαξάγγη ησλ κχζσλ θαη ησλ πδάηηλσλ ήρσλ» 

 

 
Εηθόλα 9: Δπίζκευη ζηο ΚΠΔ Βελβενηού 

 

Φύλλα εργαζίας 
o Υξσκάηηζε κφλν ηα ζθεχε ηνπ λεξνχ                                                    

o Εσγξάθηζε ην άιιν κηζφ αγγείν 

o Εσγξάθηζε ηε δηθή ζνπ παξάζηαζε κέζα ζην αγγείν 

 

 
Εικόνα 10: Εσγξαθίδσ ην δηθφ κνπ αγγείν. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
     Μέζα απφ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ  πξνγξάκκαηνο ηα λήπηα αλέπηπμαλ 

δεμηφηεηεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ. Ήξζαλ 

ζε επαθή κε ην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη απέθηεζαλ γλψζεηο αιιά 

θαη ζεηηθέο ζηάζεηο. Καηαλφεζαλ ηε ηεξάζηηα ζεκαζία ηνπ λεξνχ ζηε δσή καο θαζψο 



θαη ηελ αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπ. Ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ 

πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά. Γλψξηζαλ έξγα ηέρλεο θαη δεκηνχξγεζαλ θαη ηα ίδηα. 

Γλψξηζαλ ινγνηερληθά θείκελα, παξακχζηα θαη κχζνπο, ήζε θη έζηκα ηεο παηξίδαο  

καο. 

  

     Οη γνλείο ησλ παηδηψλ ελεκεξψζεθαλ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα θαη ζπκκεηείραλ 

ελεξγά ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ. Σα λεπηαγσγεία καο άλνημαλ ηελ πφξηα ηνπο ζηνλ 

θφζκν θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.  

 

     ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιέρηεθαλ κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ. Σα έξγα ησλ παηδηψλ δηαθφζκεζαλ ηνπο ρψξνπο καο. 

Ζ δξακαηνπνίεζε ησλ εζίκσλ, ησλ πνηεκάησλ, ησλ παξακπζηψλ θαη ε απφδνζε απφ 

ηα παηδηά ησλ ηξαγνπδηψλ  δσληάλεςαλ ην πξφγξακκα. 

 

     Γηα εκάο ηηο λεπηαγσγνχο ε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα απνηέιεζε κηα ζεκαληηθή 

εκπεηξία. Αλαδεηήζακε πιηθφ, πεγέο, θσηνγξαθίεο, βηβιία, επνπηηθφ πιηθφ, θάλακε 

επηζθέςεηο, ζπλεξγαζηήθακε κε ηνπο γνλείο, θέξακε επηζθέπηεο ζην λεπηαγσγείν 

καο, εξεπλήζακε, πεηξακαηηζηήθακε, πξνβιεκαηηζηήθακε, θαιιηεξγήζακε ηελ 

αηζζεηηθή καο, δψζακε ιχζεηο αθνχγνληαο ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ.  
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