
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Το μυστικό του Μπλε Κύκλου»

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

οι  Εκδόσεις Παπαδόπουλος,  η  Ομάδα Θεάτρου Ανεμόμυλοι  και το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο
Νερού  Νηρέας  του  Πανεπιστήμιου  Κύπρου  προσκαλούν  εσάς  και  τους  μαθητές  σας  να
συμμετάσχετε στο διαδραστικό και διαθεματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το νερό,  το οποίο
είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, σε εικονογράφηση της Ίριδας
Σαμαρτζή, το Μυστικό βιβλίο του Μπλε Κύκλου  .  

Το  πρόγραμμα  απευθύνεται  σε  όλους  τους  μαθητές της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης,
νηπιαγωγείων και των α΄και β΄ τάξεων των δημοτικών σχολείων της χώρας, και των ελληνικών
σχολείων του εξωτερικού, και έχει ως στόχο να προσφέρει πληροφορίες για τον κύκλο του νερού
μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. 

Πέρα από εκπαιδευτικό το πρόγραμμα έχει και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, στηρίζει και μπορεί να
αποτελέσει  μέρος  του  προγράμματος  Φιλαναγνωσίας  ή  κάποιου  σχολικού  πρότζεκτ,  ενώ
ταυτόχρονα είναι σε συνάρτηση με σημαντικά πεδία που μπορούν να αναλυθούν στην Ευέλικτη
Ζώνη, λειτουργώντας βοηθητικά στο δικό σας έργο.

Στόχοι προγράμματος: 
• Να μάθουν οι μαθητές τη διαδρομή του νερού και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για

να φτάσει στη βρύση μας.
• Να κατανοήσουν τι σημαίνει σπατάλη και τι εξοικονόμηση νερού, ανακαλύπτοντας τους

τρόπους εξοικονόμησης.
• Να πάρουν βασικές πληροφορίες σχετικά με το νερό και τη σημασία του για τη διατήρηση

της ζωής στον πλανήτη. 
• Να γνωρίσουν τις ιδιότητες του νερού που το καθιστούν τόσο πολύτιμο. 
• Να  διαπιστώσουν  ότι  το  πρόβλημα  της  ρύπανσης  του  νερού  δεν  είναι  τοπικό  αλλά

παγκόσμιο, και επηρεάζει άμεσα τους ζωντανούς οργανισμούς του πλανήτη.
• Να ευαισθητοποιηθούν για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Ποια είναι η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα:

Το κάθε τμήμα μπορεί να επιλέξει όποιες από τις προτεινόμενες δραστηριότητες επιθυμεί και να
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δηλώσει  συμμετοχή  έως  τις  31 Ιανουαρίου  2020.  Οι  προτεινόμενες  δράσεις  καλύπτουν
διαφορετικές θεματικές και διαφορετικά ηλικιακά και γνωστικά επίπεδα, έτσι τα παιδιά μαζί με
τους εκπαιδευτικούς μπορούν να επιλέξουν όσες δράσεις θεωρούν πως ταιριάζουν στη σύνθεση
και τις ανάγκες του τμήματός τους. Εφόσον το τμήμα αποφασίσει τη συμμετοχή σε κάποιες από
τις  δράσεις  του  συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος,  θα πρέπει  να  συμπληρώσει  τη
φόρμα συμμετοχής που θα βρει στο τέλος αυτού του κειμένου και να την αποστείλει μέσω e-mail
στο  e.dermitzaki@epbooks.gr. Μέσω  e-mail θα λάβει περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις
για το πρόγραμμα καθώς και αναμνηστικό δίπλωμα, μετά την ολοκλήρωση των δράσεων που
έχετε επιλέξει.

Δραστηριότητες προγράμματος:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Με τη μουσική κινούμαι αργά / γρήγορα / προς τα πίσω / σαν ποτάμι / σαν βροχή / κινούμαι
στον πάγο / ζεσταίνομαι / διψάω / κάνω ντους / ποτίζω / περπατάω στα σύννεφα / βουρτσίζω τα
δόντια μου / γίνομαι ο θεός Νηρέας / κολυμπάω σε μια λίμνη / κάνω βαρκάδα / σβήνω μια φωτιά
/ παράγω ηλεκτρισμό / πλένω ένα ρούχο / στύβω ένα ρούχο / πλένω το ποδήλατό μου / πίνω ένα
ποτήρι νερό / κρατάω στα χέρια μου μια σταγόνα.
Υλικά: μουσική

2. Ζητάμε από τα παιδιά να σκεφτούν σύνθετες λέξεις ή εκφράσεις με το συνθετικό ή τη λέξη
«νερό» (π.χ. νεροτσουλήθρα, απόνερα, νεροπότηρο, νεροπίστολο, νεροκολοκύθα, νεροχελώνα,
μαλακό  νερό,  νερό  της  βροχής,  το  έμαθα  νεράκι  κλπ.)  τις  οποίες  καταγράφουμε.  Θα
επιστρέψουμε σε αυτές μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Υλικά: πίνακας και κιμωλία / μαρκαδόρος

3. Βρίσκουμε επαγγέλματα σχετικά με το νερό, που έχουν εγκαταλειφθεί ή που υπάρχουν ακόμα
και τα καταγράφουμε. Θα επιστρέψουμε σε αυτά μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. 
Υλικά: πίνακας και κιμωλία / μαρκαδόρος

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ*

Ο εκπαιδευτικός υποδέχεται  την τάξη ή μεταμορφώνεται,  φορώντας μια λευκή εργαστηριακή
στολή, έτσι ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν αμέσως ότι πρόκειται για κάποιον ρόλο, για κάποιο
παιχνίδι. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός θα αλλάζει ρόλους.
Το παρακάτω κείμενο ή μέρος αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό για να
μιλήσει στα παιδιά για το νερό, τις ιδιότητές του, κοκ. 

«Απίστευτο! Έχουμε επισκέπτες! Υποψήφια νέα μέλη! Καθίστε, παιδιά. Να σας συστηθώ, είμαι ο
Δρ.  Τομ  Άτομος  και  σας  καλωσορίζω  στην  Κοινωνία  του  Αέναου  Μπλε  Κύκλου.  Είμαστε  οι
υπερασπιστές, οι μελετητές, οι επιστήμονες, οι προστάτες της πιο σπουδαίας ουσίας του πλανήτη
μας: του νερού. Και πάνω που ψάχναμε για βοηθούς! Μόνο που για να μας βοηθήσετε, πρέπει
πρώτα να γνωρίσετε εμάς και τη δουλειά μας. Και πριν απ’ όλα να γνωρίσετε το ίδιο το νερό από
κοντά. Από πολύ κοντά. Από πάρα μα πάρα πάρα πολύ κοντά!

Τα πιο μεγάλα κομμάτια νερού φανταζόμαστε ότι είναι οι ωκεανοί, τα ποτάμια, οι λίμνες. Ποιο
είναι όμως το πιο μικρό κομμάτι νερού; Ένα μπουκάλι νερό (το δείχνει)  Ένα ποτήρι νερό; (το
δείχνει) Μια κουταλιά νερό (τη δείχνει) Μια σταγόνα (τη δείχνει) Μισή σταγόνα;



Ελάτε με τη φαντασία μας να γίνουμε για λίγο δισεκατομμύρια φορές μικρότεροι για να δούμε
από κοντά το πιο μικρό κομμάτι νερού που υπάρχει… το μόριο του νερού!

Ιδού! (εμφανίζει εκτύπωση της εικόνας Η2Ο, θα τη βρείτε στη σελίδα μας). Αυτή η παρέα που
βλέπετε είναι  στην πραγματικότητα το πιο μικρό κομμάτι  νερού. Τρεις φίλοι  που κρατιούνται
τόσο  σφιχτά  που μπορούν  να  μείνουν  έτσι  για  εκατομμύρια  χρόνια.  Ένα άτομο του χημικού
στοιχείου Οξυγόνο ενωμένο με δύο άτομα του χημικού στοιχείου Υδρογόνο. Γι’  αυτό και  στη
χημεία το μόριο του νερού γράφεται Η2Ο. Πάρα πάρα πάρα πολλά μόρια νερού αποτελούν το
νερό. Μόνο μια σταγόνα αποτελείται από πολλά δισεκατομμύρια μόρια νερού.

Βέβαια ανάλογα με το πώς απλώνονται τα μόριά του στον χώρο, το νερό έχει κι άλλα ονόματα:
Λέγεται νερό όταν είναι σε υγρή μορφή (δείχνει το μπουκαλάκι), όταν είναι σε στερεά μορφή
λέγεται πάγος (δείχνει λίγο πάγο) κι όταν είναι σε αέρια μορφή λέγεται υδρατμός.

Το νερό είναι το πιο κοινό υγρό στον πλανήτη μας αλλά και το πιο παράξενο γιατί εμφανίζει μια
σειρά από ιδιότητες που δεν τις εμφανίζουν άλλες ουσίες. Νά μια πολύ παράξενη… παραξενιά
του.

Πότε τα παιχνίδια σας πιάνουν λιγότερο χώρο στο δωμάτιο; Όταν είναι πεταμένα παντού ή όταν
είναι τακτοποιημένα στα ράφια τους; Μα φυσικά όταν είναι μαζεμένα. Ε λοιπόν με το μαγικό,
υπέροχο και  παράξενο νερό συμβαίνει  ακριβώς το αντίθετο.  Όταν είναι στέρεο, όταν δηλαδή
είναι πιο «τακτοποιημένο», πιάνει περισσότερο χώρο. Γι’ αυτό αν βάλουμε ένα μπουκάλι με νερό
στην κατάψυξη, όταν θα γίνει πάγος δεν θα χωράει πια και το μπουκάλι θα σπάσει...»**
Υλικά: Εργαστηριακή στολή/ρόμπα, μπουκάλι νερό, ποτήρι νερό, κουταλιά νερό, εκτυπώσεις

* Αν ο εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την τεχνική των ρόλων, εναλλακτικά μπορεί
να χρησιμοποιήσει μια απλή μορφή αφήγησης.

Ενδεικτικά παραθέτουμε: 
«Το νερό,  έχει  σπίτι  παντού.  Στον ουρανό,  στη θάλασσα,  στα ποτάμια και  τις  λίμνες.  Ζει  στα
φύλλα των δέντρων, στο χώμα, στο σώμα των ζώων και των ανθρώπων. Θυμηθείτε όταν ιδρώνετε
ή όταν κλαίτε... Ναι, ναι, νερό εμφανίζεται... Παίζει, τρέχει, κάνει βόλτες, μια στη γη και μια στον
ουρανό. 

Ναι,  του  αρέσει  πολύ κι  ο  ουρανός.  Με τη  βοήθεια  του ήλιου,  εκεί  που κολυμπάνε όλες  οι
σταγόνες μαζί στη θάλασσα ή στο ποτάμι, ζεσταίνεται το νερό. Και όταν παραζεσταθεί, αρχίζει να
ανεβαίνει  στον  ουρανό  σαν  ατμός!  Στον  ουρανό,  όταν  φτάσει,  μαζεύεται  και  δημιουργεί  τα
σύννεφα.  Δεν  μπορώ να σας  περιγράψω τι  ωραία  που  είναι  τότε!  Όπως ο  άνεμος  φυσά τα
σύννεφα  αρχίζουν  το  ταξίδι.  Πηγαίνουν  από  εδώ,  πηγαίνουν  από  εκεί,  γυρνάνε  όλη  τη  γη,
πετώντας. Απίστευτη ελευθερία.

Καμιά  φορά,  βέβαια,  κάνει  κρύο  εκεί  που  πηγαίνουν,  τότε  μαζεύονται  κοντά-κοντά  για  να
ζεσταθούνε. Και ξαφνικά βαραίνουν και πλαφ-πλαφ πέφτουνε πάλι προς τη γη ως βροχή. Πόπο
κωλοτούμπες και παιχνίδια και γέλια που κάνουνε όταν πέφτουνε πάλι στη γη! Μετά κυλάνε στα
ποτάμια και στα ρυάκια. Κι άμα ζεσταθούνε, ξανανεβαίνουνε στον ουρανό. Έτσι δημιουργούνε
έναν κύκλο, σα να χορεύουν! Τον χορό αυτό τον λένε “Ο κύκλος του νερού”!»

**Το πλήρες κείμενο της θεατρικής αφήγησης, καθώς και τα αρχεία για τις εκτυπώσεις,  θα σας
σταλούν με εμαιλ. 



ΔΟΜΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΙΔΗ ΝΕΡΟΥ
1. Φτιάξτε ένα μουσικό «ξυλόφωνο» με νερό. Βρείτε ίδιες γυάλες από βαζάκια μαρμελάδας ή
ποτήρια νερού, γεμίστε τα με διαφορετικές ποσότητες νερού και με ένα μεταλλικό αντικείμενο,
ένα κουτάλι ή μια μεταλλική ράβδο ακούστε τους διαφορετικούς ήχους που παράγει το κάθε
σκεύος. Συζητήστε με τα παιδιά που οφείλεται η διαφορά στον ήχο. 
Υλικά: γυάλινα βάζα ή ποτήρια, μεταλλική ράβδος ή χάρακας
2. Σε τέσσερα ίδια διάφανα δοχεία ή γυάλινα ποτήρια βάλτε την ίδια ποσότητα νερού. Ρίξτε στο
ένα  δυο  κουταλιές  σούπας  αλάτι,  στο  άλλο  δυο  κουταλιές  ζάχαρη,  στο  τρίτο  δυο  κουταλιές
μαγειρικής σόδας (ανακατέψτε τα και τα τρία πολύ καλά) και αφήστε το τέταρτο καθαρό. Ρίξτε
μέσα 2-3 ελαφριές πλαστικές χάντρες από κάποιο παιδικό βραχιόλι ή και 2-3 ρώγες από σταφύλι.
Παρατηρήστε με τα παιδιά τις ομοιότητες και τις διαφορές. 
Υλικά: 4 γυάλινα βάζα ή ποτήρια, αλάτι, ζάχαρη, μαγειρική σόδα, πλαστικές χάντρες, σταφύλι.

ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ
1.  Σχεδιάστε  τον  χάρτη  της  Ελλάδας  ή  και  της  Ευρώπης  δίνοντας  έμφαση  στα  μεγαλύτερα
ποτάμια, λίμνες και θάλασσες και πώς αυτά συνδέονται –αν συνδέονται– μεταξύ τους. 
Υλικά: χαρτόνια, μπογιές ή μαρκαδόρους

2. Δείτε πώς τρέφονται τα φυτά. Πείραμα: βάλτε 2 λευκά γαρίφαλα σε 2 χωριστά μπολ όπου θα
έχετε  τοποθετήσει  χρωματιστό νερό,  π.χ.  ένα μπλε και  ένα κόκκινο,  και  παρακολουθήστε την
αλλαγή  στο  χρώμα  τους.  (Βίντεο  για  τα  πειράματα  αυτά  θα  βρείτε  στην  ιστοσελίδα  του
προγράμματος). 
Υλικά: 2 λευκά γαρίφαλα, 2 μπολ, χρώματα υδατοδιαλυτά

3.  Φτιάξτε  ένα  τρισδιάστατο  σχεδιάγραμμα  με  τον  κύκλο  του  νερού.  Μπορείτε  να
χρησιμοποιείστε φυσικά ή ανακυκλώσιμα υλικά όπως: βαμβάκι για τα σύννεφα, γαλάζιο και μπλε
χαρτί για τα ποτάμια και τη θάλασσα, χώμα, αποξηραμένα λουλούδια και κλαδιά για τα δέντρα
κλπ. 
Υλικά: χαρτόνι, φυσικά ή ανακυκλώσιμα υλικά, κόλλα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΕΤΑΜΕ
1. Παρατηρήστε και καταγράψτε με πόσους τρόπους «λερώνεται» το νερό μέσα στο σπίτι σας
αλλά και έξω από αυτό (πλύσιμο αυτοκινήτου, ντους, πλύσιμο πιάτων, πλύσιμο ρούχων κλπ.) και
μοιραστείτε με την τάξη όσα μάθατε.
2. Ψάξτε στο ίντερνετ ή ρωτήστε γονείς και συγγενείς για μεγάλα γεγονότα που συνέβαλαν στη
ρύπανση του νερού (πετρελαιοκηλίδες,  ατυχήματα σε εργοστάσια κλπ.).  Φέρτε στην τάξη και
παρουσιάστε τα στοιχεία που ανακαλύψατε.
3. Δουλεύοντας σε ομάδες, φτιάχνουμε ένα ερωτηματολόγιο με τους πιθανούς λόγους σπατάλης
νερού.  Εφαρμόζουμε  το  ερωτηματολόγιο  στον  οικογενειακό  μας  κύκλο,  σε  φίλους,  στους
δασκάλους του σχολείου μας. Στη συνέχεια αναλύουμε τα αποτελέσματα και φτιάχνουμε έναν
δεκάλογο με συμβουλές για εξοικονόμηση νερού. Μπορούμε να το τοιχοκολλήσουμε στην τάξη
μας ή και σε άλλες τάξεις.

Πείραμα: 
Πάρτε ένα ποτήρι νερό και γεμίστε το τουβλάκια ή άλλα μικρά εξαρτήματα από τα παιχνίδια σας.
Βάλτε σε ένα άλλο άδειο ποτήρι ένα σουρωτήρι και αδειάστε το νερό σε αυτό. Βλέπετε; Μόλις
καθαρίσατε το νερό. Για δοκιμάστε όμως με άμμο. Το σουρωτήρι δεν βοηθά. Πάρτε ένα καθαρό
ποτήρι  και  βάλτε  μέσα  στο  σουρωτήρι  μια  χαρτοπετσέτα  για  φίλτρο.  Τώρα;  Πάλι  καθαρό!



Δοκιμάστε όμως να διαλύσετε στο νερό ένα φακελάκι τσάι. Για δοκιμάστε τώρα τα φίλτρα σας;
Τίποτα!  Βλέπετε;  Δεν  είναι  πάντα  εύκολο!  Για  αυτό  χρειάζονται  ειδικοί  επιστήμονες  που
καθαρίζουν το νερό. 
Υλικά:  Γάντια  μιας  χρήσεως,  ποτήρι,  σουρωτήρι,  φακελάκι  τσάι,  χαρτοπετσέτα,  παιχνιδάκια
(τουβλάκια, μικρά εξαρτήματα από παιχνίδια, κλπ.) 

ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ 
Πειράματα: 
1. Έχουμε ένα γυάλινο βαζάκι με στρώματα από χαλίκια-χώμα. Ρίχνουμε το νερό στο πάνω μέρος
του βάζου και διαπιστώνουμε πώς αυτό περνά από τα διάφορα στρώματα και συσσωρεύεται
στον πάτο του βάζου. Το ίδιο συμβαίνει και με το χώμα/έδαφος σε κανονικές συνθήκες. Με αυτόν
τον τρόπο σχηματίζονται οι υπόγειοι υδροφορείς. Το ίδιο πείραμα με χρωματισμένο νερό δείχνει
τον τρόπο που περνά στους υπόγειους υδροφορείς η ρύπανση.
Υλικά: γυάλινο βάζο, χαλίκια, χώμα
2.  Έχουμε  έναν  διάφανο  σωλήνα,  είτε  πλαστικό  μπουκάλι  του  νερού.  Κρατάμε  το  σωλήνα
οριζόντιο  και  ρίχνουμε  στη μια  άκρη  με  σταγονόμετρο  –αν  δεν  έχουμε  με  ένα πινέλο– λίγο
χρώμα. Διαπιστώνουμε πόσο εύκολα αυτό περνά σε όλο το μπουκάλι. Το ίδιο συμβαίνει και σε
κανονικές συνθήκες, σε όλους τους φορείς νερού. 
Υλικά: Βαζάκι, νερό, χαλίκια χώμα, σωλήνας ή πλαστικό μπουκάλι νερού, χρώμα, σταγονόμετρο ή
ένα πινέλο

ΠΛΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΡΟΜΙΚΟ ΝΕΡΟ
1. Δουλέψτε σε ομάδες και δημιουργήστε (στο χέρι ή στον υπολογιστή) μια αφίσα ενημέρωσης
για την προστασία του νερού. Μοιράστε από ένα αντίτυπο στις άλλες τάξεις ή κολλήστε μερικές
σε εμφανή σημεία του σχολείου σας.

2. Μάθετε τους κινδύνους από τη ρύπανση του νερού ψάχνοντας σε βιβλία, στο ίντερνετ και
συζητώντας με τον/την δάσκαλο/δασκάλα. Τι λέτε; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τηλέφωνο
με κάμερα ή ένα τάμπλετ για να φτιάξετε ένα μικρό ρεπορτάζ ή ντοκιμαντέρ με στοιχεία της
έρευνάς σας;

3.  Χωριστείτε  σε ομάδες.  Η  κάθε  ομάδα  θα  επιθεωρήσει  τα  καζανάκια  και  τις  βρύσες  στις
τουαλέτες (προσοχή: χρήση γαντιών μιας χρήσεως), στην αυλή και το κυλικείο του σχολείου, και
θα  παραδώσει  γραπτή  αναφορά  σε  εσάς  ή  κατευθείαν  στον  διευθυντή/διευθύντρια  του
σχολείου.
Υλικά: Γάντια μιας χρήσεως 

4.  Μάθετε  πώς  το  βρόμικο νερό  από  το  σπίτι  μας  (τουαλέτες,  νιπτήρες,  μπάνια,  πλυντήρια,
κουζίνες, κ.α.) συλλέγεται και οδηγείται σε σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων ώστε να
καθαριστεί και μετά να απορριφθεί στο περιβάλλον. Να δοθεί έμφαση στο ότι στο ‘καθαρισμένο’
αυτό νερό συνεχίζουν να υπάρχουν πολύ μικρές ποσότητες από ρύπους που ονομάζονται ρύποι
αναδυόμενου ενδιαφέροντος (π.χ. αντιβιοτικά) για την απομάκρυνση των οποίων οι επιστήμονες
συνεχώς αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες. Πείτε στα παιδιά να κάνουν έρευνα σε σχετικά βιβλία ή
στο ίντερνετ και να παρουσιάσουν όσα ανακάλυψαν στην τάξη.



ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μοιραστείτε τις  παρακάτω πληροφορίες με τα παιδιά.  Τι  κάνω για να προστατεύσω το νερό.
(Μπορείτε να φτιάξετε με τα παιδιά ένα κόμικ για την τάξη σας που να απεικονίζει τις παρακάτω
δράσεις). 

Μέσα στο σπίτι:
• Παρατηρώ  αν  στάζουν  οι  βρύσες,  προσπαθώ  πάντα  να  τις  κλείνω  καλά  και

ενημερώνω  τους  μεγάλους  για  να  τις  φτιάξουν  σε  περίπτωση  που  είναι
χαλασμένες και συνεχίζουν να στάζουν. 

• Θυμάμαι να κλείνω πάντα τη βρύση ενώ βουρτσίζω τα δόντια μου ή σαπουνίζω τα
πιάτα.

• Κάνω  ντους  αντί  για  να  γεμίζω  την  μπανιέρα  με  νερό.  Κλείνω  το  νερό  όταν
σαπουνίζω τα μαλλιά μου ή το σώμα μου. 

• Ενημερώνω τους μεγάλους ότι είναι καλύτερο να βάζουν πλυντήριο ρούχων και
πιάτων αφού η συσκευή γεμίσει με άπλυτα.

Έξω από το σπίτι:
• Όταν  πλένω  το  ποδήλατό  μου,  χρησιμοποιώ κουβά  και  σφουγγάρι  αντί  για  το

λάστιχο. Το ίδιο προτείνω και στους μεγάλους για το πλύσιμο του αυτοκινήτου ή
της μοτοσυκλέτας τους. 

• Όταν  ποτίζω  τα  λουλούδια,  το  κάνω  νωρίς  το  πρωί  ή  αργά  το  απόγευμα  και
προτιμώ να ποτίζω με ποτιστήρι και όχι με λάστιχο. Συμβουλεύω τους μεγάλους να
κάνουν το ίδιο. Επίσης τους θυμίζω να μην είναι σπάταλοι όταν πλένουν μπαλκόνια
και εξωτερικούς χώρους. 

• Αν δω χαλασμένη βρύση να στάζει στο σχολείο ή κάπου αλλού ενημερώνω τους
υπευθύνους. 

• Αν δω μια βρύση να τρέχει γιατί κάποιος την ξέχασε, την κλείνω.

Κινητικό παιχνίδι «Η σπατάλη»*
Τα παιδιά έχουν ένα γαλάζιο πανί που ορίζουμε πως είναι ποτάμι. Τρέχουν ή κινούν το πανί με τη
μουσική,  κάνοντας το ποτάμι.  Οι  4 γωνίες του πανιού οριοθετούνται  ως βρύσες.  Εκεί  κάποια
παιδιά κάνουν ότι χρησιμοποιούν το νερό. Όσο πιο πολύ νερό καταναλώνεται, τόσο μαζεύει το
πανί στις 4 γωνίες. Όταν κλείνει η βρύση, σταματάει να μαζεύει. Βρίσκουν τρόπους ώστε να μη
χαθεί το νερό-πανί. Π.χ. κλείνω βρύση όταν δεν χρησιμοποιώ νερό. Υλικά: γαλάζιο πανί, μουσική

*Παραλλαγή  του  παιχνιδιού:  Ένα παιδί  κάνει  μια  δράση και  οι  υπόλοιποι  κινούν  το  πανί  αν
καταναλώνεται νερό. Π.χ. πλένω τα δόντια μου. Κλείνω βρύση σταματούν. Ομοίως με καζανάκι,
πλύσιμο χεριών, ντους κλπ.)

Παντομίμα
Γράφουμε σε χαρτάκια τις  λέξεις που σκεφτήκαμε στις εισαγωγικές δραστηριότητες (σύνθετες
λέξεις ή εκφράσεις με το συνθετικό ή τη λέξη «νερό» και  επαγγέλματα σχετικά με το νερό). Τα
χαρτάκια  μπαίνουν  σε  ένα  σακούλι.  Ένα  παιδί  σηκώνεται,  διαλέγει  ένα  χαρτάκι  και  κάνει
παντομίμα τη λέξη που του έτυχε.
Υλικά: χαρτάκια, σακούλι

Πρόσθετες ενέργειες/δράσεις για παντομίμα:
- Βουρτσίζω τα δόντια μου



- Ποτίζω το χωράφι μου
- Γεμίζω νερό μια πισίνα
- Τραβάω το καζανάκι
- Πλένω το αυτοκίνητο
- Κάνω μπάνιο το σκύλο μου
- Μαζεύω το νερό της βροχής
- Βάζω πλυντήριο
- Απλώνω ρούχα
- Σβήνω μια φωτιά

Παιχνίδι γνώσεων – Κουίζ*
1. Πώς ονομάζεται το νερό σε στέρεα μορφή; ΠΑΓΟΣ
2. Ποιο είναι το χημικό όνομα του νερού; Η2Ο
3. Ποιο θηλαστικό ζώο θεωρείται δείκτης καθαρότητας του νερού; ΒΙΔΡΑ
4. Πώς ονομάζεται το νερό σε αέρια μορφή; ΥΔΡΑΤΜΟΣ
5. Ποιο είναι το ποσοστό του γλυκού νερού στη Γη; 3%
6. Ποιο είναι το ποσοστό του νερού στους ωκεανούς; 97%
7. Πόσα  λίτρα  νερού  μπορεί  να  σπαταλήσουμε  αν  αφήσουμε  ανοιχτή  τη  βρύση  ενώ

βουρτσίζουμε τα δόντια μας; 10-15 ΛΙΤΡΑ
8. Πώς λέγεται το φυτό με πλατιά φύλλα που επιπλέει στις λίμνες; ΝΟΥΦΑΡΟ
9. Ποιος  ήταν  ο  θεός  της  Θάλασσας  που  είχε  στην  κυριαρχία  του  τις  λίμνες  και  τους

ποταμούς; ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
10. Ποια είναι η κινητήρια δύναμη στον κύκλο του νερού; Ο ΗΛΙΟΣ
11. Πού καταναλώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό νερού; ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
12. Πόσα ποτήρια νερό πρέπει να πίνουμε κάθε μέρα; 6-8
13. Πώς  λέγεται  στη  μυθολογία  ο  ποταμός  που  έρεε  γύρω  από  τη  Γη  και  δεν  είχε  ούτε

εκβολές, ούτε πηγές; ΩΚΕΑΝΟΣ
14. Τι ποσοστό από την επιφάνεια της Γης καλύπτεται από νερό; 70%
15. Τι σημαίνουν τα αρχικά ΕΥΔΑΠ; ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
16. Πείτε μία από τις λίμνες που υδρεύουν την Αθήνα. ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΥΛΙΚΗ, ΜΟΡΝΟΥ, ΕΥΗΝΟΥ
17. Πότε άρχισε η συστηματική κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Αθήνα; 1840
18. Σε πόσους βαθμούς Κελσίου το νερό γίνεται πάγος; 0
19. Πώς λέγεται η βροχή που έχει διαλύσει διοξείδιο του θείου από την ατμόσφαιρα; ΟΞΙΝΗ

ΒΡΟΧΗ
20. Ποιο είναι το ποσοστό του νερού στο ανθρώπινο σώμα; 75%
21. Σκεφτείτε και πείτε ένα τραγούδι που να έχει σχέση με το νερό.
22. Φτιάξτε ένα στιχάκι/ποιηματάκι που να έχει σχέση με το νερό.
23. Σκεφτείτε και φωνάξτε ένα σύνθημα για το νερό.
24. Σχηματίστε με το σώμα σας ένα από τα γράμματα της λέξης ΕΥΔΑΠ.

*Μπορούμε να προσθέσουμε ερωτήσεις σχετικές με τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξαν τα
παιδιά, ή από τις πληροφορίες που μάζεψαν ή από τις κουβέντες μαζί τους.

Τεχνική ροντάρι – Νερομυθοπλασία
Ζητάμε  από  τα  παιδιά  να  δημιουργήσουν  μία  ιστορία  για  το  νερό  χρησιμοποιώντας  το
φανταστικό διώνυμο της τεχνικής ροντάρι (δηλαδή επιλέγουμε δυο λέξεις που δεν σχετίζονται
μεταξύ τους, π.χ. νερό και καρέκλα, και ζητάμε από τα παιδιά να φτιάξουν με αυτές μια μικρή
ιστορία, δημιουργώντας προϋποθέσεις συνύπαρξής τους).



Προβληµατισµός – Ερώτηµα και Απόψεις γύρω από αυτόν («Αλυσίδα»)
Τίθεται  ένας προβληµατισµός µε τη µορφή ερωτήµατος (για παράδειγμα: Ξέρετε πού πάει το
νερό όταν ανοίγουμε τη βρύσης μας; Ξέρετε να πλένετε το βρόμικο νερό;). Ο/Η εκπαιδευτικός ή
και ένας/µία µαθητής/µαθήτρια «αρχίζει την αλυσίδα», δίνοντας τον λόγο στο πρώτο παιδί που
εκφράζει ελεύθερα την άποψή του. Αυτό δίνει τον λόγο στο επόµενο παιδί και το συγκεκριµένο
στο επόµενο, ώσπου να ακουστούν οι απόψεις όλων των παιδιών της τάξης. Ο λόγος δίνεται µόνο
µία φορά σε κάθε παιδί.

Διαλογική αντιπαράθεση (Debate) 
Οι µαθητές/µαθήτριες, οµαδικά, µελετούν κείμενα σχετικά με τον κύκλο του νερού που θα βρείτε
στη σελίδα μας.  Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός διατυπώνει  προβληματισμούς και  οι  οµάδες
µπαίνουν σε διαλογική αντιπαράθεση,  αξιοποιώντας τα επιχειρήµατα που άντλησαν από όσα
διάβασαν,  για να υποστηρίξουν τη θέση της οµάδας τους.  Δίνεται  η ευκαιρία στα παιδιά να
παίρνουν θέση, µε βάση µία «κλίµακα συνεχούς» (π.χ., «διαφωνώ απόλυτα», «διαφωνώ λίγο»,
«ούτε διαφωνώ ούτε συµφωνώ», «συµφωνώ λίγο», «συµφωνώ απόλυτα»), αναδεικνύοντας ότι,
τις  περισσότερες  φορές,  µία  άποψη  δεν  κινείται  απόλυτα  στο  «ναι/όχι»,  στο
«συµφωνώ/διαφωνώ», στο «ορθό/λάθος» κλπ.

Άλλες προτάσεις
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων καλό θα ήταν να επισκεφτείτε την ΕΥΔΑΠ, μια τοπική ΔΕΥΑ,
κάποιο σχετικό μουσείο με το νερό (υδροκίνησης, ύδρευσης κλπ.), μια εταιρία εμφιάλωσης ώστε
τα παιδιά να βιώσουν από κοντά και να έχουν μια ολιστική εμπειρία των δράσεων που θα τρέξετε
μαζί τους. 

Υποστήριξη 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος το υλικό στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας ενδέχεται
να  ανανεωθεί, με  στόχο  την ενημέρωση  και  διευκόλυνση  των  συμμετεχόντων.  Όλοι  οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής. 

Επίσκεψη Εμψυχωτή:
Για μια ολοκληρωμένη και πιο διαδραστική εμπειρία, σας προτείνουμε την επίσκεψη εμψυχωτή,
από  την  ομάδα  θεάτρου  Ανεμόμυλοι.  Επικοινωνήστε  μαζί  μας  για  να  μάθετε  περισσότερες
λεπτομέρειες και το κόστος αυτής της εκδήλωσης. 

Επιμέλεια Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 

Χρήστος Χριστόπουλος. 
Ο Χρήστος σπούδασε στα ΤΕΙ Φωτογραφίας της Αθήνας, στην Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης
«Ιάκωβος  Καμπανέλλης»  και  στο  Τμήμα  Θεατρικών  Σπουδών  (Φιλοσοφική)  του  Εθνικού  και
Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών.  Δούλεψε  σε  Μη  Κυβερνητικές  Οργανώσεις  για  τον
άνθρωπο και το περιβάλλον, στον τομέα της επικοινωνίας, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων
και  της  μη  τυπικής  εκπαίδευσης.  Έχει  σχεδιάσει/υλοποιήσει  εκπαιδευτικά  προγράμματα  για
εκπαιδευτικούς  φορείς,  Δήμους  και  ΜΚΟ  (ΙΟΑΣ,  Βιωματικό  Σχολείο,  Δ/νσεις  Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης,  British Council.  Δήμος  Καλλιθέας,  Δήμος  Αλίμου  κ.α.)  Τα  τελευταία  χρόνια
ασχολείται  με  το  θέατρο,  το  θεατρικό  παιχνίδι  και  τα  εκπαιδευτικά  προγράμματα.  Έχει
δημιουργήσει τις ομάδες θεάτρου «Δον Κιχώτες» και «Ανεμόμυλοι».



Επιστημονικοί συνεργάτες: 
Δέσπω Φάττα–Κάσινου, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος,  ερευνήτρια  του Διεθνούς  Ερευνητικού  Κέντρου Νερού Νηρέας, Πανεπιστήμιο
Κύπρου. 
Δρ.  Ειρήνη Μιχαήλ– Κορδάτου,  ερευνήτρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας,
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 

Φόρμα συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
«Μπλε Κύκλος»

(έγκυρες συμμετοχές έως τις 31/1/2020) 
Αποστολή συμμετοχών στο e.dermitzaki@epbooks.gr

Σχολείο:

Διεύθυνση (πόλη, οδός, Τ.Κ.):

Τηλέφωνο:

Email σχολείου:

Τάξη και τμήμα: 

Αριθμός μαθητών:

Όνομα εκπαιδευτικού: 

Email επικοινωνίας: 

  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο e.dermitzaki@epbooks.gr
και στο τηλέφωνο 210 2816134 (εσωτ. 817).


