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ΘΕΜΑ: H θάλασσα
(Διαθεματικότητα: Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Μαθηματικά, Αισθητική

Αγωγή, Ιστορία)

Α.ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Οι μαθητές της τάξης να γνωρίσουν και να επεξεργαστούν με την ομαδοσυνεργατική
μέθοδο μέσα από τη βιωματική μάθηση και τη διαθεματική προσέγγιση το στοιχείο που
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη μας, τη θάλασσα.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή
διαδικασία

1. Να γνωρίσουν την ομορφιά της φύσης και να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση.
2.Να συλλέξουν πληροφορίες και να γνωρίσουν το θαλάσσιο περιβάλλον της χώρας μας.
3. Να διερευνήσουν τη σχέση του ανθρώπου με το θαλάσσιο περιβάλλον στη σημερινή
εποχή αλλά και στο ιστορικό παρελθόν.
4. Να εντοπίσουν τις βασικές αιτίες που προκάλεσαν την αλλαγή του φυσικού χώρου του
θαλάσσιου περιβάλλοντος, όσο και των συνεπειών αυτών των αλλαγών στο περιβάλλον.
5. Να εξοικειωθούν με την έρευνα και τη μεθοδολογία.
6. Να μάθουν τρόπους συνεργασίας σε ομάδες, να μετέχουν ενεργά σε συλλογικές
αποφάσεις και να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις.



ΠΡΩΤΟΣ ΜΗΝΑΣ
Εισαγωγική συζήτηση - Διερεύνηση θέματος.
ΑΦΟΡΜΗΣΗ: το μάθημα της γλώσσας «εμένα με νοιάζει» που αφορούσε στο
περιβάλλον τον κύκλο του νερού και την ανακύκλωση.

•Προβολή του CD της Ε.Υ.Δ.Α.Π για τον κύκλο του νερού και
συζήτηση.

•Δημιουργία ομάδων εργασίας, δημιουργία πλάνου εργασίας
κάθε ομάδας και ενημέρωση γύρω από τις δυνατότητες
αναζήτησης πληροφοριακού υλικού.

•Συζήτηση πάνω στις θεματικές ενότητες που θα επεξεργαστούν
κατά ομάδες και κατά άτομα τους επόμενους μήνες.

•Πραγματοποίηση Διδακτικής Επίσκεψης στο ΚΠΕ
Αργυρούπολης και στην παραλία του Αλίμου (έρευνα πεδίου).



ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ
• Μελέτη περιβάλλοντος: Αρχή εκμάθησης ποταμών, λιμνών, θαλασσών της

Ελλάδας. 

• Ζωικό‐φυτικό βασίλειο της θάλασσας. 

Πώς φαντάζονται οι μαθητές το βυθό της θάλασσας.

θαλάσσια είδη υπό εξαφάνιση. 

• Μόλυνση των θαλασσών. Υπεραλίευση. Αιτίες‐ λύσεις.

• Ανάρτηση ζωγραφιών στη σελίδα www.paint fish.org  παίρνοντας μέρος στην
εκστρατεία κατά της υπεραλιείας.

• Εικαστικές δημιουργίες μαθητών : θαλασσογραφίες, κολάζ , κορνίζες με κοχύλια
και βότσαλα, καραβάκια, ημερολόγιο για Χριστούγεννα (έθιμα), κλπ.

• Διδακτική Επίσκεψη τηςWWF στο σχολείο. (Παρακολούθηση σχετικών ταινιών, 
ενημέρωση , συζήτηση).



ΤΡΙΤΟΣ ΜΗΝΑΣ

Συγκέντρωση πληροφοριών

για επαγγέλματα σχετικά με τη
θάλασσα και τη ζωή των νησιωτών



Αλυκές, αλιεία, ναυπηγεία, ναυτικοί, ναυσιπλοΐα‐ Εμπλουτισμός λεξιλογίου



Ιστορία : Μυθολογία και θάλασσα



Η θάλασσα και η λαϊκή σοφία: συλλογή και ερμηνεία
εκφράσεων, παροιμιών, γλωσσοδετών σχετικών με τη θάλασσα



Ποιήματα: Αφιέρωμα σε Ελύτη, Γκάτσο, Καββαδία, Σπανουδάκη



Μουσική :μελοποιημένα ποιήματα και τραγούδια για τη θάλασσα



Eπίσκεψη ΜΟΜ στο σχολείο

Παρακολούθηση της παράστασης

“Η αργοναυτική εκστρατεία”



ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΜΗΝΑΣ

Μαθηματικά: επίλυση προβλημάτων σχετικά με το μεικτό βάρος και το
απόβαρο. Σχεδιασμός πινάκων με αριθμούς τουριστών στα
παραθαλάσσια μέρη‐σύγκριση με συνολικό αριθμό τουριστών. 
Συζήτηση για την οικονομική ανάπτυξη‐ και τον τουρισμό. 

Μελέτη: πειράματα με την άνωση. Ιαματικές πηγές και υδροθερμικά
φρεάτια.



Ιστορία: Πελοποννησιακός πόλεμος, εκστρατεία Μέγα Αλέξανδρου, μάθαμε για
το μύθο της γοργόνας και το Μέγα Αλέξανδρο, συζήτηση για το ρόλο των νησιών,  
των νησιωτών και των καραβοκύρηδων – ηρώων στην επανάσταση του ΄21

Παρουσίαση παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων σχετικών με
τη θάλασσα :‐20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα

στα ελληνικά και στα αγγλικά.  
‐Ο γάτος που έμαθε στο γλάρο να πετάει



ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: Εκμάθηση τεχνικών κολύμβησης, κίνδυνοι στη θάλασσα,
παιχνίδια στο νερό,, εκμάθηση νησιώτικων χορών

ΠΕΜΠΤΟΣ ΜΗΝΑΣ

Μεσογειακή διατροφή



Αποστολή χάρτινων
καραβιών στην Greenpeace
για να υποστηρίξουμε τη

δράση της υπέρ της
αναθεώρησης

της Κοινής Αλιευτική
Πολιτικής στην Ευρώπη

Μουσείο απολιθωμάτων στο
πανεπιστημιακό μουσείο στου Ζωγράφου
( θηλαστικά της θάλασσας , όστρακα).



ΕΚΤΟΣ ΜΗΝΑΣ

Συγγραφή παραμυθιών με θέμα
τη θάλασσα κατά ομάδες



• Επίσκεψη στο λιμανάκι Κερατσινίου: συνομιλία με ψαράδες .

• Επίσκεψη σε κολυμβητήριο (συνέντευξη από αθλητή και
προπονητή κολύμβησης).

• Παρουσίαση αποτελεσμάτων‐ αξιολόγηση.

• Παρουσίαση γιορτής σχετικά με το πρόγραμμα.



Διδακτική Επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο
(ναυάγιο και μηχανισμός Αντικυθήρων) 



Απόκριες: Κατασκευή πειρατικών μασκών και συζήτηση για την
πειρατεία χθες και σήμερα.

Αγγλικά : εμπλουτισμός λεξιλογίου με γεωγραφικούς όρους, 
επαγγέλματα, είδη πλεούμενων. Κατασκευή ομαδικής
εργασίας: κολάζ και ζωγραφικής. Συγγραφή έκθεσης
για τη θάλασσα.

Στα πλαίσια της 25ης Μαρτίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο
Αβέρωφ: Ξενάγηση. 



Διδακτική επίσκεψη: Αρχέλων
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