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Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής  
«Τρέχει, τρέχει το νερό…» 

 

 

• Συμμετοχή στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Η 
θάλασσα» του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Αργυρούπολης. 

 

 

 



Θεματολογία 

• Ο κύκλος του νερού στη φύση 

• Μεσογειακή διατροφή και νερό 

• Το νερό στη γεωργία 

• Η μόλυνση των υδάτων  

• Η σημασία του νερού για την ανθρώπινη ζωή 



Μεθοδολογία 

• Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

• Ανακαλυπτική μάθηση 

• Βιωματική προσέγγιση 



Παιδαγωγικοί στόχοι 

Οι μαθητές … 

• Να κατανοήσουν τη σχέση του ανθρώπου με 
το νερό 

• Να γνωρίσουν τη σημασία του νερού στη 
γεωργία 

• Να υιοθετήσουν οικολογική στάση ζωής 

• Να κατανοήσουν τη σχέση του νερού με τη 
διατροφή 



Η παιδαγωγική ομάδα 

• Μαθητές: Μπεατρίς, Γλυκερία, Θανάσης, 
Μυρσίνη, Κριστιάν, Κρίστι, Κυριακή, Νικόλας, 
Κωνσταντίνα, Νίκος, Θεοδοσία, Θοδωρής, 
Σταμάτης, Αλέξια, Γιώργος, Γιάννης, Έργι. 



Οι παιδαγωγικές μας δραστηριότητες! 



Δημιουργία λαογραφικού μουσείου στην 
τάξη… 



Δημιουργία λαογραφικού μουσείου στην 
τάξη… 



Δημιουργία λαογραφικού μουσείου στην 
τάξη… 



Επίσκεψη στο οινοποιείο της περιοχής 
μας… 



Καλοκαιρινές κάρτες… 



Δημιουργία animation με τον 
Τριγωνοψαρούλη… 



Δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού για 
το νερό και τη διατροφή… 



Δημιουργία αφισών με την πυραμίδα 
μεσογειακής διατροφής… 



Καλοκαιρινά στεφάνια με θαλασσινό 
θέμα… 



Μαγνητάκια για το ψυγείο με φρούτα… 



Μαγνητάκια για το ψυγείο με φρούτα… 



Σελιδοδείκτες για τον Τριγωνοψαρούλη… 



Νερό και φυτά, γλάστρες με λαχανικά… 



Νερό και αλεύρι για το ζύμωμα… 



Νερό και μεσογειακή διατροφή… 



Νερό και οίνος, επίσκεψη στο οινοποιείο… 



Νερό και ελαιόλαδο, επίσκεψη σε παλιό 
ελαιοτριβείο… 



Νερό και παράδοση, επίσκεψη στο 
λαογραφικό μουσείο Βελιών… 



Σπορά λαχανικών… 



Παιχνίδια δίπλα στη θάλασσα… 



Ψάρια και θάλασσα, Εκδρομή με το Κ.Π.Ε. 
Μολάων… 



Κουκλοθέατρο δίπλα στο νερό, Εκδρομή 
με το Κ.Π.Ε. Μολάων… 



Ανακύκλωση πλαστικού και μόλυνση 
υδάτων… 



Νερό και πηλός, πήλινες κατασκευές… 



Νερό και όσπρια… 



Ανακύκλωση μπαταριών… 



Χριστουγεννιάτικα στολίδια με καράβια… 



Θαλάσσιες χελώνες καρέτα καρέτα… 



Εργασίες με το νερό… 



Επίσκεψη στο τυροκομείο… 



Επίσκεψη στο τυροκομείο… 



Το δέντρο του Β2… 



Ένα συναρπαστικό εκπαιδευτικό ταξίδι 
έφτασε στο τέλος του… 




