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Α.   Εισαγωγή

«Είναι ενδιαφέρον να κοιτάζει κάποιος µία πλούσια όχθη σκεπασµένη µε πολλά είδη
φυτών, µε πολλά είδη πουλιών να τραγουδούν στους θάµνους, µε διάφορα έντοµα
να πετούν εδώ κι εκεί, µε σκουλήκια που σέρνονται στην υγρή γη και να σκέφτεται
πως αυτές οι θαυµαστές µορφές που διαφέρουν τόσο πολύ µεταξύ τους, και που
εξαρτώνται η µία από την άλλη µε τόσο πολύπλοκο τρόπο, παράχθηκαν όλες από
νόµους που ενεργούν γύρω µας…» 
(Κ. ∆αρβίνος - «Η Καταγωγή των Ειδών», Εκδ. Γκοβόστη, σ. 506-507).

Είναι πολύ ενδιαφέρον και γοητευτικό να παρατηρεί κανείς τις ζωγραφιές ενός
παιδιού τον πρώτο καιρό που ζωγραφίζει. ∆έντρα, πουλιά, ζώα, ουρανός, ήλιος, το
σπίτι του, το σχολείο, ο δρόµος, ό,τι δηλαδή συνιστά το περιβάλλον του.
Πέρα όµως από τη γοητεία και την εντύπωση που ασκεί το περιβάλλον στο µικρό
παιδί και πέρα από την έλξη του ανθρώπου γενικότερα για τη φύση, εκτός της ποικίλης
και αξιοσήµαντης αισθαντικότητας που του προκαλείται, πόσο ο άνθρωπος έχει
κατανοήσει ότι «όλες αυτές οι θαυµάσιες µορφές που υπάρχουν γύρω µας,
αλληλοεξαρτώνται, και παράχθηκαν από νόµους που ενεργούν γύρω µας»; Πόσο
γνωρίζει αυτούς τους νόµους; Πόσο κατανοεί την άρτια οργάνωση και λειτουργία
της φύσης; Κατά πόσο έχει συνειδητοποιήσει ότι αποτελεί κι αυτός ένα από τα
µυριάδες συστατικά αυτής της ενδελεχούς πολυµορφίας και κατά πόσο έχει την
επίγνωση των αποτελεσµάτων της συµπεριφοράς του;

Επιδιώκοντας µια απλή προσέγγιση στη σχέση του ανθρώπου µε τον κόσµο, µε τις
«…θαυµάσιες µορφές και τους νόµους που ενεργούν γύρω…» µέσα από το χρόνο και
την ιστορία του ανθρώπου, διαπιστώνεται ότι από την αρχή της εµφάνισής του στη
γη ο  άνθρωπος ένιωθε ότι ήταν µέρος του φυσικού κόσµου. Ήξερε πως η ζωή του
εξαρτιόταν από το γύρω φυσικό κόσµο, ήξερε να τον µοιράζεται προσεκτικά µε όλα
τ' άλλα όντα, ένιωθε τη χρησιµότητα της φύσης για τη δική του επιβίωση και
κατανοούσε ότι η συνετή διαχείριση και η διατήρησή της ήταν σηµαντική γι' αυτόν.
Νιώθοντας συχνά αδύναµος απέναντι σ΄ όλα τα ανεξήγητα που του συνέβαιναν και
έχοντας επίγνωση της αξίας του φυσικού κόσµου γι' αυτόν, διατηρούσε µια στάση
συγκρατηµένη και «αµυντική». 
Ωστόσο µε το πέρασµα των χρόνων αυτή η συγκρατηµένη στάση αυτάρκειας των



2

παλαιότερων  κοινωνιών  άρχισε  να  εξασθενεί.  Η  ανακάλυψη  περισσότερων
φυσικών πόρων και η επινόηση τρόπων εκµετάλευσής τους, η παραγωγή, η
συσσώρευση και χρήση των αγαθών, τα επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα,
έκαναν τον άνθρωπο να νιώθει ότι κυριαρχεί στη φύση. Η νέα σχέση ανθρώπου-
περιβάλλοντος οδήγησε και στην επιλογή λανθασµένων πρακτικών διαχείρισης των
φυσικών πόρων, στην κατάχρησή τους και στην πρόκληση περιβαλλοντικών,
κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων.
Σήµερα παρά τη φαινοµενική ολιγωρία µας σχετικά µε την επίδραση του τρόπου
ζωής µας στο περιβάλλον, έχει αρχίσει πλέον από πολλούς να γίνεται κατανοητό ότι
η διόρθωση των προβληµατικών καταστάσεων και η παραπέρα συνετή κατά το
δυνατόν πορεία, που τείνει να είναι το ουσιαστικό ζητούµενο, πρέπει να προέλθει
πάλι από τον ίδιο τον άνθρωπο. 
Εκ των πραγµάτων λοιπόν απαιτείται πρώτα γνώση των δοµών και των λειτουργιών
του περιβάλλοντος, γνώση της σχέσης µας µε τις «…θαυµάσιες µορφές και τους
νόµους που ενεργούν γύρω µας…». Απαιτείται υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής που να
µη προσβάλλει αυτές τις δοµές και τις λειτουργίες. Απαιτείται συνεπώς αποτελεσµατική
διαχείριση των φυσικών πόρων, στοχεύοντας µεν στην ικανοποίηση των αναγκών
µας, συνυπολογίζοντας όµως και τις ανάγκες των µελλοντικών γενεών. Απαιτείται
στόχος της ανθρωπότητας πλέον να είναι η βιώσιµη ανάπτυξη.
Προβάλλει εποµένως άµεση η ανάγκη για γνώση, ευαισθητοποίηση, διαµόρφωση
αξιών και στάσεων από τον άνθρωπο, και µάλιστα από τη στιγµή που πρωτοζωγραφίζει
τα δέντρα, τα πουλιά, τον ουρανό, τη θάλασσα κ.λπ.. Η ευαισθητοποίηση, η γνώση,
οι στάσεις επιτυγχάνονται και διαµορφώνονται κυρίως µε την αγωγή και την εκπαίδευση.
Η πρόκληση ενδιαφέροντος και ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον επιτυγχάνεται
και µέσα από το σχετικά νέο θεσµό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ωστόσο
πριν από την προσέγγιση της έννοιας και του θεσµού της Π.Ε. ίσως είναι σκόπιµη
µια προσπάθεια ορισµού της έννοιας του περιβάλλοντος.

Περιβάλλον

Είναι µια έννοια που όσο εύχρηστη είναι, τόσο επίσης πλούσια, πολυσύνθετη και
πολυδιάστατη. Εµφανίζεται ως χώρος διαβίωσης, ως ένας τεράστιος φυσικός πόρος,
ως σύστηµα σχέσεων, ως χώρος κοινωνικοποίησης, συχνά ως συνώνυµο της φύσης
ή του κοινωνικού περίγυρου. 
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Σύµφωνα µε το Ν. 1650/86, (ΦΕΚ 160Α/18-10-86), άρθρο 2, για την προστασία
του  περιβάλλοντος, περιβάλλον είναι το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών
παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την
οικολογική ισορροπία, την ποιότητα ζωής, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση
και τις αισθητικές αξίες. 
Ο παραπάνω ορισµός περιλαµβάνει τις έννοιες του φυσικού περιβάλλοντος, του
δοµηµένου περιβάλλοντος µέσα στο οποίο ο άνθρωπος ζει και δραστηριοποιείται,
αλλά και τις συνθήκες που πλαισιώνουν τις σχέσεις των ανθρώπων στις κοινωνίες,
τις αξίες, τα ήθη, τους θεσµούς που αποτελούν το κοινωνικό περιβάλλον. Επιπλέον
τα ανθρώπινα έργα που φανερώνουν τον πολιτισµό µιας ανθρώπινης κοινωνίας,
αποτελούν το πολιτισµικό περιβάλλον. 
Ανάµεσα στον άνθρωπο, στο βιοφυσικό περιβάλλον και τον πολιτισµό που αυτός
έχει δηµιουργήσει, υφίσταται µια δυνατή σχέση αλληλεξάρτησης. Η επίγνωση από
τον άνθρωπο αυτής της σχέσης είναι έργο της αγωγής, της εκπαίδευσης και κατ΄
επέκταση της Π.Ε. όπως προαναφέρθηκε.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αγωγή και εκπαίδευση είναι δυο έννοιες σχετικές µεταξύ τους. Η αγωγή στοχεύει
στην ανάπτυξη και άσκηση των πνευµατικών, σωµατικών και ηθικών ικανοτήτων
του ανθρώπου, ώστε να αποκτηθούν σταθερές αξίες που θα οδηγήσουν σε στάσεις
και συµπεριφορές συνυφασµένες µε τις συνθήκες, τα ήθη και τα πρότυπα του
κοινωνικού συνόλου κάθε εποχής. 
Η εκπαίδευση είναι η συστηµατική, τακτική και µεθοδευµένη διαδικασία µετάδοσης
γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Η διαδικασία όµως αυτή που στηρίζεται στη σύνθεση των στόχων της αγωγής και
της εκπαίδευσης είναι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Είναι δηµιούργηµα της
ανησυχίας και των έντονων προβληµατισµών της ανθρωπότητας που οδήγησαν στις
αλλεπάλληλες διασκέψεις που έγιναν για το περιβάλλον στη δεκαετία του '70 από
τη ∆ιεθνή Ένωση για τη ∆ιατήρηση της Φύσης (I.U.C.N.), την UNESCO και το
Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Προστασίας του ΟΗΕ (U.N.E.P). 
Ένας πρώτος ορισµός για την Π.Ε. δόθηκε από τη ∆ιεθνή Ένωση για τη ∆ιατήρηση
της Φύσης (I.U.C.N., International Union for the Conservation of Nature) το 1970 και
σύµφωνα µ' αυτόν: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η διαδικασία αναγνώρισης
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αξιών και διασαφήνισης εννοιών, ώστε να αναπτυχθούν δεξιότητες και στάσεις
αναγκαίες για την κατανόηση και εκτίµηση της αλληλοσυσχέτισης ανθρώπου,
πολιτισµού και βιοφυσικού περιβάλλοντος. Απαιτεί πρακτική ενασχόληση µε τη λήψη
αποφάσεων και τη διαµόρφωση ενός κώδικα συµπεριφοράς για θέµατα που αφορούν
την ποιότητα του περιβάλλοντος». 
Πιο αναλυτικά ωστόσο προσεγγίζεται η Π.Ε. µέσα από τον ορισµό: «Η
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι µια διαρκής διαδικασία µε την οποία τα άτοµα και
οι κοινωνικές οµάδες θα συνειδητοποιήσουν το περιβάλλον τους και θα αποκτήσουν
τις γνώσεις, τις αξίες, τις δεξιότητες και εµπειρίες που είναι αναγκαίες για την
κατανόηση και εκτίµηση της αλληλεξάρτησης ανθρώπου, πολιτισµού και βιοφυσικού
περιβάλλοντος, καθώς και την αποφασιστικότητα να δράσουν ατοµικά και
συλλογικά για τη λύση των παρόντων και µελλοντικών προβληµάτων ικανοποιώντας
τις ανάγκες τους, συνυπολογίζοντας όµως συγχρόνως και τις ανάγκες των µελλοντικών
γενεών» (UNEP-UNESCO).
Μέσα από τον ορισµό διαφαίνεται ότι σκοπός της Π.Ε. δεν είναι µόνο η απόκτηση
γνώσεων και εµπειριών αλλά και η ενθάρρυνση στην ατοµική και συλλογική δράση
για την επίλυση προβληµάτων και κυρίως η κατεύθυνση προς τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Σύµφωνα µε τα κείµενα της Χάρτας του Βελιγραδίου (1975) οι στόχοι της Π.Ε.
αναφέρονται στη συνειδητοποίηση του περιβάλλοντος, στη γνώση για το περιβάλλον
και των προβληµάτων του, στην απόκτηση αξιών και στάσεων, στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων για την επίλυση προβληµάτων, στην ικανότητα αξιολόγησης των
µέτρων και των πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος και στη
συµµετοχή των ατόµων σε δράσεις για την επίλυση των προβληµάτων.

Με βάση τα παραπάνω οι στόχοι της Π.Ε. ανάγονται σε τρεις κατηγορίες:
Α) Στους γνωστικούς στόχους που αναφέρονται στην παροχή των βασικών γνώσεων
που είναι απαραίτητες για την κατανόηση, την ερµηνεία, την εξαγωγή
συµπερασµάτων και τεκµηριωµένων κρίσεων για τις σχέσεις µέσα στο περιβάλλον
και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα.
Β) Η δεύτερη κατηγορία στόχων αναφέρεται κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε
να είναι ικανός ο εκπαιδευόµενος να παρατηρεί, να ανακαλύπτει, να µελετά, να αναλύει,
να αξιολογεί, να συµµετέχει αποτελεσµατικά και µε ευχέρεια σε δραστηριότητες.
Γ) Η τρίτη κατηγορία στόχων αναφέρεται στο συναισθηµατικό κόσµο του ατόµου,
αφορά στην ανάπτυξη ευαισθησίας, προβληµατισµού και κριτικής αντιµετώπισης
καταστάσεων και σχετίζεται µε την απόκτηση αξιών, στάσεων, συµπεριφορών.
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Κατ' επέκταση των όσων αναφέρονται παραπάνω, η Π.Ε. όπου εφαρµόζεται,
επιδιώκοντας την επίτευξη των στόχων της, θα πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω
κατευθυντήριες αρχές: (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. & Ελληνική Εταιρία για την Προστασία του Περιβάλλοντος
και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Η Xάρτα
του Βελιγραδίου):

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση πρέπει να εξετάζει το περιβάλλον στην
ολότητά του, φυσικό και ανθρωπογενές, οικολογικό, πολιτικό, οικονοµικό,
τεχνολογικό, κοινωνικό, νοµικό, πολιτιστικό και αισθητικό. 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να είναι µία διαρκής, δια βίου διαδικασία,
σε όλα τα επίπεδα τυπικής και µη τυπικής εκπαίδευσης. 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να υιοθετεί διεπιστηµονική προσέγγιση
στα προγράµµατά της. 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να δίνει έµφαση στην ενεργό συµµετοχή
για την πρόληψη και επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να εξετάζει τα κύρια περιβαλλοντικά
ζητήµατα από µια παγκόσµια σκοπιά, ενώ παράλληλα θα λαµβάνει υπόψη τις
τοπικές ιδιαιτερότητες. 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να εστιάζει την προσοχή της στην
παρούσα και τη µελλοντική κατάσταση του περιβάλλοντος. 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να εξετάζει τα σχέδια ανάπτυξης και
της οικονοµικής µεγέθυνσης από µια περιβαλλοντική σκοπιά. 

Η  περιβαλλοντική  εκπαίδευση  πρέπει  να  αναδεικνύει  την  αξία  και  την
αναγκαιότητα της συνεργασίας σε επίπεδο τοπικό και παγκόσµιο για την
επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

Προσεγγίζοντας τους σκοπούς, τους στόχους, τις αρχές της Π.Ε. γίνεται άµεσα
αντιληπτό ότι αποδέκτης της Π.Ε. είναι το σύνολο του πληθυσµού της Γης.                  
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Η Π.Ε. απευθύνεται σε άτοµα και οµάδες ενηλίκων, αλλά και στα άτοµα (µαθητές
και εκπαιδευτικούς) που συµµετέχουν στα στάδια της τυπικής εκπαίδευσης,
(προσχολική, στοιχειώδη και δευτεροβάθµια εκπαίδευση).
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B.   To KΠΕ Καστοριάς,

η προσχολική και πρώτη

σχολική ηλικία
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Β1.    Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην προσχολική
και πρώτη σχολική ηλικία

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να επικρατεί όλο και περισσότερο η άποψη ότι η νηπιακή
ηλικία είναι ίσως η προσφορότερη ηλικία για να ξεκινήσει η περιβαλλοντική
εκπαίδευση. Κατά την περίοδο αυτή αναπτύσσεται το µεγαλύτερο µέρος της γενικής
νοηµοσύνης και καθώς το παιδί βρίσκεται κάτω από την επίδραση κυρίως της
οικογένειας και του σχολείου, η ποσότητα και η ποιότητα των ερεθισµάτων και των
µορφωτικών ευκαιριών που παρέχονται από τα παραπάνω περιβάλλοντα αποτελούν
παράγοντα καθοριστικό για την ανάπτυξη της νοηµοσύνης και τη διαµόρφωση της
προσωπικότητάς του. Παρόλο που ο εγωκεντρισµός είναι ένα από τα κύρια
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του παιδιού αυτής της ηλικίας, πολλοί θεωρούν
ότι µε σωστή επιλογή ερεθισµάτων και µορφωτικών ευκαιριών µπορεί να προκληθεί
το ενδιαφέρον του παιδιού και να επιτευχθεί η ενεργός συµµετοχή του σε δράσεις
που αφορούν στο περιβάλλον και στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του παιδιού σε
σχέση µ' αυτό. 
Με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της ανάπτυξης του παιδιού στην
ηλικία αυτή, ας δούµε πολύ γενικά πώς µπορούν αυτά να αξιοποιηθούν από την
περιβαλλοντική εκπαίδευση, και ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην
παιδευτική διαδικασία της Π.Ε..

Ψυχοκινητικός τοµέας

Καθώς το παιδί αναπτύσσεται, συνειδητοποιεί και βιώνει όλο και περισσότερο το
σωµατικό του σχήµα τελειοποιώντας τόσο τις µεγάλες όσο και τις λεπτές κινητικές
ικανότητες. ∆ραστηριότητες που απαιτούν προσανατολισµό και κατανόηση του
χώρου, έλεγχο της κίνησης και κλίσης του σώµατος, ισορροπία, γίνονται µε σταθερότητα
και άνεση. Έτσι κατά τη συµµετοχή του σ' ένα πρόγραµµα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης µπορεί να ανταποκριθεί σε εξορµήσεις έξω από τα όρια του σχολείου
όπου πρέπει να κινηθεί εύστοχα και έγκαιρα για να προσεγγίσει τα διάφορα
αντικείµενα µελέτης, να τα παρατηρήσει, να συλλέξει υλικά κ.λπ..
∆ραστηριότητες που απαιτούν λεπτές κινητικές ικανότητες, καθώς το παιδί
µεγαλώνει, γίνονται µε µεγαλύτερη ευκολία, ευστοχία, και αποτελεσµατικότητα.
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Όταν λοιπόν θα κληθεί να χρησιµοποιήσει διάφορα όργανα όπως πυξίδες,
µεγεθυντικούς φακούς, θερµόµετρα, µικροσκόπια, φωτογραφικές µηχανές κ.λπ. ή
να συµµετέχει στην πραγµατοποίηση απλών πειραµάτων, αφενός µπορεί να ανταποκριθεί,
αφετέρου θα αναπτύξει ακόµη περισσότερο τη λεπτότητα στις κινήσεις του. Επίσης
καθώς µεγαλώνει γίνεται περισσότερο ικανό να ανταποκρίνεται σε  δραστηριότητες
που απαιτούν αισθησιοκινητικό συντονισµό π.χ. ζωγραφική, πλαστική, χειροτεχνία,
παιχνίδια ρόλων, δραστηριότητες δηλαδή που πλαισιώνουν ένα πρόγραµµα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Νοητικός τοµέας

Το παιδί µε το πέρασµα των ετών γίνεται ικανό να παρατηρεί προσεκτικά, να
ανακαλύπτει, να συγκρίνει, να αναλύει, να συνθέτει, να διακρίνει οµοιότητες και
διαφορές, να γενικεύει, να κατανοεί τις σχέσεις και τις νοµοτέλειες των αντικειµένων
και των φαινοµένων. Αν και θεωρείται ότι στις µικρές ηλικίες το παιδί προσκολλάται
στα επιφανειακά χαρακτηριστικά και στις εύκολα ορατές, περιορισµένες σχέσεις των
αντικειµένων, µε την πάροδο της ηλικίας επέρχεται βαθµιαία η ανάπτυξη της
ικανότητας να εντοπίζει τα κρίσιµα χαρακτηριστικά του όλου ενός ερεθίσµατος.
Έτσι η ικανότητα της αναγνώρισης των χαρακτηριστικών των αντικειµένων µελέτης
π.χ. των ζώων, των φυτών, η δυνατότητα συλλογής, ταξινόµησης, διάταξης των
αντικειµένων µε βάση κάποια χαρακτηριστικά, η χρησιµοποίηση αριθµών, η ικανότητα
σχηµατισµού λογικών κατηγοριών, βοηθούν στην κατανόηση των σχέσεων που
διέπουν τα διάφορα αντικείµενα και φαινόµενα γύρω του. 
Κατά την εµπλοκή τους λοιπόν τα παιδιά σε δραστηριότητες ενός προγράµµατος
Π.Ε. µπορούν να παρατηρούν ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς, να παρακολουθούν
την εξέλιξή τους, να διακρίνουν οµοιότητες και διαφορές, να αντιλαµβάνονται
σχέσεις αλληλεξάρτησης, να προσπαθούν να ερµηνεύσουν διάφορα φαινόµενα ή
αλλαγές που συµβαίνουν γύρω τους.
Η χρήση της γλώσσας επίσης παίζει σηµαντικό ρόλο στο σχηµατισµό των εννοιών
και στην επικοινωνία του παιδιού µε τον κόσµο γύρω του. Μετά τις πολύ γρήγορες
αλλαγές που συµβαίνουν κατά το 3ο-4ο έτος της ηλικίας, όπου το παιδί χρησιµοποιεί
τη γλώσσα κυρίως για να εκφράσει επιθυµίες, ανάγκες, εµπειρίες (εγωκεντρικός
λόγος) και καθώς το άτοµο εξελίσσεται (6ο-7ο έτος), χρησιµοποιεί όλο και
περισσότερο τη γλώσσα, για να ανταλλάξει µηνύµατα, να διατυπώσει σχόλια ή να
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πάρει πληροφορίες (κοινωνικοποιηµένος λόγος). Κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησης
ενός περιβαλλοντικού προγράµµατος λοιπόν, αφενός τα παιδιά συµµετέχουν σε
κάποιες δραστηριότητες στηριζόµενα στις ήδη υπάρχουσες δοµές της γλώσσας και
σε προϋπάρχοντα εννοιολογικά αποθέµατα, αφετέρου τα εµπλουτίζουν µε νέους
γλωσσικούς όρους και έννοιες.

Κοινωνικο-συναισθηµατικός τοµέας

Όσον αφορά στον κοινωνικο-συναισθηµατικό τοµέα ανάπτυξης του παιδιού, µπορεί
να διαπιστωθεί ένα πλούσιο και ποικίλο φάσµα συναισθηµάτων. Τα συναισθήµατα,
καθώς το παιδί προάγεται νοητικά και έρχεται σε επαφή µε διαφορετικές καταστάσεις,
γίνονται σταθερότερα και παρουσιάζονται µε ποικίλες µορφές έκφρασης και ελέγχου.
Μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσει µε συνοµήλικους και ενήλικες
υιοθετεί τρόπους συµπεριφοράς, ενθαρρύνεται να ελέγχει τις συναισθηµατικές του
αντιδράσεις και µαθαίνει να προσαρµόζεται στα πρότυπα της κοινωνικής οµάδας
που ανήκει (οικογένεια, σχολείο, παρέα, περιβαλλοντική οµάδα). Εποµένως σύµφωνα
µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τα παιδιά µπορούν να συστήσουν περιβαλλοντική
οµάδα και µέσα από τις δράσεις της να αναπτύξουν κι άλλο την ικανότητά τους για
συνεργασία, να διατυπώνουν γνώµες, να εκφράζουν συναισθήµατα, να «συλλέγουν
συναισθηµατικές πληροφορίες» και να διαµορφώνουν αξίες και στάσεις θετικές για
το περιβάλλον.
Το ίδιο το περιβάλλον επίσης µπορεί να αποτελέσει πηγή έµπνευσης και έκφρασης
των συναισθηµάτων µέσα από τα εικαστικά, τη µουσική, το θεατρικό παιχνίδι κ.λπ..

Γνωρίζοντας την ύπαρξη ιδιαιτεροτήτων στην ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού
αυτής της ηλικίας και λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τα ενδιαφέροντα του, τη
«γνώση» και τις εµπειρίες που κατέχει, θεωρείται εφικτός ο σχεδιασµός και η
πραγµατοποίηση προγραµµάτων και δράσεων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση
και γνώση από το περιβάλλον (το περιβάλλον να λειτουργεί ως γνωστικός χώρος),
µέσα στο περιβάλλον (το περιβάλλον να λειτουργεί ως πεδίο έρευνας), και για το
περιβάλλον (διαµόρφωση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων και συµπεριφορών).
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Για το σχεδιασµό και κυρίως την υλοποίηση δράσεων και προγραµµάτων για το
περιβάλλον είναι σηµαντική η γνώση και η στάση του εκπαιδευτικού. ∆είχνοντας
σεβασµό στην αυτοτέλεια και στα ενδιαφέροντα του παιδιού και µε τις σωστές
στρατηγικές µάθησης µπορεί να οδηγήσει τα παιδιά στην ανακάλυψη και τη γνώση
έχοντας υπόψη ότι:

Είναι απαραίτητη πρώτα απ' όλα η διαµόρφωση µιας φιλικής ατµόσφαιρας
ανάµεσα  στα  µέλη  της  τάξης  ή  της  οµάδας,  όπου  µέλος  εννοείται  είναι
κι αυτός, µιας ατµόσφαιρας εµπιστοσύνης, αλληλοσεβασµού, ενεργητικής
συµµετοχής, απαλλαγµένης από συστολές κι ενδοιασµούς.

Αποδέχεται πρόθυµα τις ιδέες των παιδιών και µε ευελιξία τις αξιοποιεί
εµπλουτίζοντας το θέµα που εργάζονται. Εκφράζει τον ενθουσιασµό του, ωθεί
τους µαθητές του στην ανάληψη πρωτοβουλιών.

Ως εµψυχωτής ενθαρρύνει τα παιδιά να προσεγγίζουν τα αντικείµενα του
κόσµου που µελετούν, να παρατηρούν, να ανακαλύπτουν σχέσεις, να αναζητούν
πηγές και να αντλούν τις πληροφορίες που χρειάζονται.

Εκτός από ενθαρρυντικός -παρωθητικός-, είναι και συντονιστικός ο ρόλος
του. Κατανέµει ρόλους και αρµοδιότητες, ανάλογα µε τις ικανότητες των
παιδιών, συντονίζει αυτούς τους ρόλους και παροτρύνει τα παιδιά να δρουν
σύµφωνα µε τους κανόνες της οµάδας. Είναι ιδιαίτερα προσεκτικός µε τα πιο
συνεσταλµένα  παιδιά,  προσπαθεί  να  προκαλεί  το  ενδιαφέρον  τους  και
να τονώνει την αυτοεκτίµησή τους.

Οι  παρεµβάσεις  του  είναι  προσεκτικές,  οι  δηλώσεις  του  λίγες,  λιτές,  οι
ερωτήσεις που θα απευθύνει απλές, κατάλληλες για το επίπεδο των παιδιών
και κυρίως ουσιαστικές.

Εισάγει και χρησιµοποιεί άγνωστους όρους και νέες έννοιες, επιδεικνύοντας
τη σηµασία και τη χρήση τους, χωρίς όµως να απαιτεί από τα παιδιά να
εκφράζονται χρησιµοποιώντας τους άµεσα. Με τη συνεχή χρήση και αναφορά
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στη σωστή συχνότητα από τον ίδιο, χωρίς να επιµένει στην εκµάθησή τους,
ίσως οι νέες έννοιες θα χρησιµοποιηθούν από τα παιδιά αβίαστα κάποια στιγµή.

Βοηθά και στηρίζει τα παιδιά στη διερεύνηση και στην ανακάλυψη. Τα
προσανατολίζει στη σωστή κατεύθυνση, χωρίς να δίνει έτοιµες απαντήσεις,
τα οδηγεί σ' ένα σωστό τρόπο σκέψης και κρίσης και δίνει τον επαρκή χρόνο
για την εσωτερίκευση της νέας εµπειρίας.

Εφόσον  διαθέτει  εφευρετικότητα  και  ευελιξία  θα  πρέπει  να  είναι  πάντα
έτοιµος να αξιοποιεί οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός συµβαίνει και έχει σχέση
µε τα αντικείµενα παρατήρησης.

Κυρίως όµως, θα πρέπει να είναι ο ίδιος ευαισθητοποιηµένος και ενηµερωµένος
για θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον, να δείχνει αξιοπρεπή στάση απέναντι
στο περιβάλλον και στη διαδικασία µάθησης, να είναι γνώστης των µεθόδων
που θα ακολουθήσει και των παιδαγωγικών αρχών πάνω στις οποίες θα
στηριχτεί.
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Β2.   Περιγραφή του προγράµµατος του ΚΠΕ Καστοριάς 
«Μια Σταγονοπαρέα στη Λίµνη µας»

Έχοντας τους προβληµατισµούς που κατατέθηκαν αρχικά στην εισαγωγή και
διάθεση προσέγγισης αυτών των ηλικιών, η παιδαγωγική οµάδα του ΚΠΕ Καστοριάς:

Α) Πραγµατοποιεί ήδη το πρόγραµµα «Μια Σταγονοπαρέα στη Λίµνη µας» για
µαθητές νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας το οποίο περιγράφεται στη συνέχεια. 

Β) ∆ηµιούργησε εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη προγράµµατος Π.Ε., του
οποίου το θέµα θα σχετίζεται µε τα λιµναία οικοσυστήµατα. Το υλικό αυτό απευθύνεται
στους µαθητές των προαναφερόµενων ηλικιών και τους εκπαιδευτικούς τους,
περιλαµβάνει βιβλία, αφίσες, φύλλα εργασίας καθώς και δραστηριότητες, χωρισµένες
σε θεµατικές ενότητες, που προτείνονται στο τρίτο µέρος αυτού του τεύχους.
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Κριτήρια επιλογής του προγράµµατος

Η νηπιακή και η πρώτη σχολική ηλικία µπορεί να θεωρηθεί ως η πιο πρόσφορη
περίοδος για να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον. Η συµπεριφορά
του ανθρώπου αυτής της ηλικίας χαρακτηρίζεται από µια αγωνία κατανόησης του
κόσµου και από µια ισχυρή παρόρµηση γνωριµίας µ' αυτόν. Ίσως λοιπόν η προσέγγιση
αυτής της ηλικίας από την Π.Ε. να αποτελεί µια πρόκληση και µια ευκαιρία
«συµµετοχής»  της  στις  διαδικασίες  ανάπτυξης  του  ανθρώπου δίνοντας από  τόσο
νωρίς  απαντήσεις,  γνώσεις,  εµπειρίες,  οικοδοµώντας αξίες, ανατρέποντας τυχόν
λανθασµένες συµπεριφορές.

Όσον αφορά στην επιλογή του θέµατος του προγράµµατος (σχετίζεται µε τον κύκλο
του νερού και τη λίµνη), αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι αδιαµφισβήτητη η σπουδαιότητα
και αξία του νερού, πολύµορφη η παρουσία του στη Γη, πολυδιάστατη η προσφορά
του στο φαινόµενο της ζωής και στη δηµιουργία πολιτισµών. Είναι επίσης πολλαπλός
και καθοριστικός ο ρόλος του λιµναίου οικοσυστήµατος (βιολογικός, οικονοµικός,
κοινωνικός, πολιτιστικός) για την ευρύτερη περιοχή.

Είναι φυσικό λοιπόν να επιλεχθεί ένα θέµα διαπιστωµένης σύµφωνα µε τα παραπάνω
αξίας που επίσης παρουσιάζει δυο ακόµη πλεονεκτήµατα: α) ανταποκρίνεται στο
τοπικό περιβάλλον προκαλώντας άµεσα το ενδιαφέρον των παιδιών, β) η γειτνίαση
του ΚΠΕ µε τη λίµνη καθιστά την πρόσβαση στη λίµνη εύκολη.

Επιπλέον η άµεση σχέση του ανθρώπου της περιοχής µε το λιµναίο περιβάλλον
καθιστά επιτακτική την ανάγκη για γνώση, ευαισθητοποίηση, προστασία.

Τέλος, θεωρήθηκε ελκυστική πρόκληση για το ΚΠΕ Καστοριάς ο σχεδιασµός  και
η πραγµατοποίηση προγράµµατος Π.Ε. γι΄αυτή την ηλικία, που τώρα προσεγγίζει
πλέον µε τα προγράµµατά του όλες τις ηλικίες των µαθητών.
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Στόχοι 

Η συµµετοχή των παιδιών στο πρόγραµµα να αποτελέσει ευκαιρία για χαρά, για
παιχνίδι µε το νερό της λίµνης και τα φυσικά υλικά, ευκαιρία για γνώση, ανακάλυψη,
εµπειρία.

Προσεγγίζοντας το λιµναίο περιβάλλον να γνωρίσουν έννοιες που σχετίζονται µε το
νερό και το οικοσύστηµα της λίµνης, να παρατηρήσουν και να γνωρίσουν µορφές
ζωής που υπάρχουν µέσα και γύρω από τη λίµνη.

Μέσα από ελκυστικές και διασκεδαστικές δραστηριότητες να προκληθεί το ενδιαφέρον
τους, να ενθουσιαστούν, ώστε να δηµιουργηθεί η διάθεση για συνέχεια.

Να καλλιεργηθεί, όσο αυτό είναι εφικτό µέσα από ένα ηµερήσιο πρόγραµµα Π.Ε.,
η απαίτηση για ένα όµορφο και λειτουργικό περιβάλλον.

Σκόπιµα, στόχο του προγράµµατος δεν αποτελεί η αναφορά των προβληµάτων που
συνήθως παρατηρούνται στις λίµνες. Αποφεύγονται τέτοιες αναφορές, γιατί είναι
προτιµότερο πρώτα το παιδί να πλησιάσει, να γοητευθεί, να βιώσει, να µάθει. Οι
αρνητικές πληροφορίες είναι πιθανό να δηµιουργήσουν έλλειψη ενδιαφέροντος,
απάθεια, ανασφάλεια, ίσως και αποστροφή.
Άλλωστε η αναφορά ή η ενασχόληση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα µιας
περιοχής µπορεί να αποτελεί στόχο ενός προγράµµατος Π.Ε. που πραγµατοποιείται
στο σχολείο. Ο εκπαιδευτικός που υλοποιεί το πρόγραµµα, ιεραρχώντας τα
προβλήµατα της περιοχής, τα παρουσιάζει στον κατάλληλο χρόνο και µε τον καλύτερο
για την ηλικία και τις ικανότητες των µαθητών τρόπο.

Το πρόγραµµα στηρίζεται στη συµµετοχική, βιωµατική µάθηση. Περιλαµβάνει
απλές δραστηριότητες που απευθύνονται σ' όλες τις πλευρές της προσωπικότητας
του µαθητή και είναι διαµορφωµένες σύµφωνα µε τις δυνατότητες των µαθητών
αυτής της ηλικίας.
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Παράµετροι που υποστήριξαν το σχεδιασµό του προγράµµατος
και αξιοποιούνται κατά την πραγµατοποίησή του

Η νεαρή ηλικία των µαθητών
Σ' αυτή την ηλικία οι εµπειρίες που αποκτιούνται βοηθούν στη διαµόρφωση αξιών
που µε το πέρασµα του χρόνου καθίστανται σταθερότερες και µονιµότερες. Είναι
κοινή πεποίθηση ότι όσο πιο νέος ο άνθρωπος δοµήσει µέσα του αξίες, τόσο πιο
µόνιµες γίνονται αυτές καθώς αναπτύσσεται και εφόσον αυτές ενισχύονται θετικά
στη συνέχεια.

Το είδος των εµπειριών 
Η ποιότητα του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος που ζει το παιδί είναι
άρρηκτα δεµένη µε την εντύπωση που έχει µέσα του για το περιβάλλον του και αυτή
η εντύπωση αντικατοπτρίζεται µέσα από τη στάση που κρατά. Εντύπωση που έχει
διαµορφωθεί και από την επιρροή, την καθοδήγηση και τη µεταφορά εµπειριών των
οικείων προσώπων. Πολλά παιδιά της δικής µας περιοχής π.χ. νιώθουν αποστροφή
για τη λίµνη, γιατί οικεία πρόσωπα µετέφεραν σ' αυτά κάποια ανασφάλειά τους
σχετική µε το υγρό στοιχείο, ενώ άλλα είναι πολύ εξοικειωµένα µε τη λίµνη, καθώς
παίζουν δίπλα της ή πραγµατοποιούν περιπάτους παρατηρώντας τα υδρόβια πουλιά.
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα πραγµατοποιείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει µια
ευκαιρία στα παιδιά να ανακαλύψουν το περιβάλλον της λίµνης εστιάζοντας την
προσοχή τους σε συγκεκριµένες πλευρές και δίνοντας σ' αυτές τις ειδικές αξίες που
χρήζουν.

Η περιέργεια που χαρακτηρίζει αυτή την ηλικία
Είναι επίσης κοινή η διαπίστωση ότι το παιδί της προσχολικής ηλικίας έχει µια
εγγενή περιέργεια για το χώρο που το περιβάλλει. Τις περισσότερες φορές αυτά που
θεωρούνται απλά για τους ενήλικες, δε θεωρούνται καθόλου τετριµµένα ή ανάξια
λόγου για το παιδί. Όπως άλλωστε προαναφέρθηκε αυτός είναι ένας από τους
στόχους του προγράµµατος, δηλαδή να προκληθεί η περιέργεια και να ενισχυθεί το
ενδιαφέρον.

Η ανάγκη προσέγγισης αληθινών αντικειµένων
Είναι διαπιστωµένη επίσης και εµφανής η ανάγκη του παιδιού να έρχεται σε επαφή 



17

µε τα αληθινά πράγµατα, µε συγκεκριµένα αντικείµενα και όχι µε τις αναπαραστάσεις
του. Γι' αυτό το µεγαλύτερο µέρος του προγράµµατος «Μια Σταγονοπαρέα στη
Λίµνη µας» εκτυλίσσεται έξω, κοντά στη λίµνη, όπου το παιδί έχει την ευκαιρία να
δει, να αγγίξει, να ακούσει, να νιώσει, να χαρεί, να κρίνει, να συσχετίσει. 

Πού απευθύνεται
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε µαθητές νηπιαγωγείων και µαθητές των Α΄ και Β΄
τάξεων των δηµοτικών σχολείων των νοµών εµβέλειας του Κέντρου.

Περίοδος πραγµατοποίησης του προγράµµατος και χρονική διάρκειά του
Το πρόγραµµα διαρκεί τρεισήµισι έως τέσσερις ώρες, από τις 9:30π.µ. έως 1:00µ.µ.
και υλοποιείται κυρίως το µήνα Μάιο.

Χώρος πραγµατοποίησης του προγράµµατος
Υποδοχή στο ΚΠΕ, στην αίθουσα υποδοχής, ειδικά διαµορφωµένη για το
πρόγραµµα αυτό. Μετάβαση σε παραλίµνια περιοχή, πολύ κοντά στην πόλη,
εύκολα προσβάσιµη, ασφαλή και κατάλληλη για βιωµατική προσέγγιση του
λιµναίου περιβάλλοντος και για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων.

∆ιάρκεια των φάσεων του προγράµµατος
9:30-10:00 Υποδοχή, παιχνίδια προσαρµογής και γνωριµίας.

10:00-10:30 Αφήγηση της ιστορίας «Μια Σταγονοπαρέα στη λίµνη µας», συζήτηση,
δραµατοποίηση.

10:30-11:00 Πρόγευµα, χωρισµός σε οµάδες.
11:00-11:20 Μετάβαση στο πεδίο.
11:20-12:00 ∆ραστηριότητες Α΄ µέρους (προσέγγιση του υδάτινου και χερσαίου

περιβάλλοντος της λίµνης).
12:00-12:45 ∆ραστηριότητες  Β΄  µέρους  (παιχνίδια  ρόλων,  παιχνίδια  κίνησης),

χαλάρωση, λήξη, αξιολόγηση.

Ο ρόλος των γονέων
Η παρουσία κάποιων γονέων είναι απαραίτητη για την ασφάλεια αλλά και τη
µετακίνηση των µαθητών. Ο ρόλος τους είναι καθαρά υποστηρικτικός και δε
συµµετέχουν σε καµία από τις δραστηριότητες.
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Ροή του προγράµµατος

Α΄Φάση

Υποδοχή των µαθητών στην αίθουσα υποδοχής του Κέντρου που διαµορφώνεται
ανάλογα για το πρόγραµµα αυτό. Γνωριµία µε τα µέλη της Παιδαγωγικής Οµάδας
του ΚΠΕ. 
Με κατάλληλα σχεδιασµένα παιχνίδια παροτρύνονται οι µαθητές να κινηθούν σ’
όλο το χώρο υποδοχής για να εγκλιµατιστούν, ενώ ταυτόχρονα προϊδεάζονται για
αυτά που έπονται. Με τη λήξη των προκαταρκτικών παιχνιδιών έχει επιτευχθεί ήδη η
γνωριµία µεταξύ των µαθητών και των εµψυχωτών του προγράµµατος, έχουν πάρει
όλα τα παιδιά µια καρτέλα σε σχήµα νεροσταγόνας µε το όνοµά τους κι έχει
δηµιουργηθεί κατάλληλο κλίµα για την αφήγηση της ιστορίας «Μια Σταγονοπαρέα
στη Λίµνη µας». Η αφήγηση της ιστορίας υποστηρίζεται εποπτικά από ένα µεγάλο
σκηνικό (διαστάσεων 6µ. x 2µ.) στο οποίο αναπαριστάται ο κύκλος του νερού, ενώ
φάσεις της ιστορίας ζωντανεύουν µε την κατάλληλη µουσική επένδυση. 

Η ∆ροσούλα, ο Υδατούλης, ο Νεροφουσκάλας έγιναν υδρατµοί κι ανέβηκαν ψηλά…

Στην ιστορία περιγράφεται ο κύκλος του νερού στη φύση δοσµένος µέσα από το
περιπετειώδες ταξίδι έξι σταγόνων του νερού µιας µακρινής θάλασσας. Οι σταγόνες-
ήρωες της ιστορίας, ο Νεροφουσκάλας, ο Υδατούλης, ο Νεροκράτης, η Νίτσα
Σταγονίτσα, η Νερένια, η ∆ροσούλα, κάποια ζεστή µέρα γίνονται υδρατµοί, ταξιδεύουν
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στον ουρανό, γίνονται σύννεφα, βροχή και πέφτουν ξανά στη γη. Ταξιδεύουν στα
βαθιά γήινα στρώµατα, συγκεντρώνονται στους υδροφόρους ορίζοντες και ξαναβγαίνουν
στην επιφάνεια της γης µέσα από µια πηγή. Συναντούν το ποτάµι και καταλήγουν
σε µια λίµνη (για τη δική µας περιοχή αναφέρεται η λίµνη της Καστοριάς).

Στόχος της αφήγησης της ιστορίας είναι να συσχετιστεί ο κύκλος του νερού µε την
ύπαρξη και διατήρηση της λίµνης και να προκληθεί στους µαθητές το ενδιαφέρον
και η διάθεση µετάβασης στη λίµνη και προσέγγισής της. 
Τα παιδιά συνήθως εντυπωσιάζονται από την αφήγηση, συµπαθούν ή θαυµάζουν
λόγω της συµπεριφοράς και του ψυχισµού κάποιους από τους ήρωες. Μιλούν γι’
αυτούς, αναλαµβάνουν να παίξουν τους ρόλους των ηρώων, δραµατοποιώντας έτσι
φάσεις της ιστορίας. Σχεδόν πάντα εκφράζουν την απορία, αν πράγµατι οι
προσωποποιηµένες σταγόνες της ιστορίας ήρθαν στη λίµνη και σχεδόν πάντα είναι
δεδοµένος ο ενθουσιασµός και η επιθυµία των παιδιών να επισκεφθούν τη λίµνη για
να ανακαλύψουν τις σταγόνες-ήρωες της ιστορίας. Αποφασίζεται λοιπόν η µετάβαση
στη λίµνη.
Η πρόκληση της διάθεσης για την προσέγγιση του λιµναίου περιβάλλοντος που
επιτυγχάνεται είναι σηµαντική για την εξέλιξη του προγράµµατος. Αφενός γιατί
αποτελεί το συνδετικό κρίκο των δυο φάσεων του προγράµµατος βοηθώντας τους
εµψυχωτές να συνδέσουν τις δραστηριότητες του πεδίου µε την αφήγηση της
ιστορίας, αφετέρου δίνει την εντύπωση στα παιδιά ότι αυτά τα ίδια καθορίζουν την
εξέλιξη του προγράµµατος σύµφωνα µε τις επιθυµίες τους. 

Ωστόσο µετά την αφήγηση της ιστορίας και πριν την έξοδο των µαθητών στο πεδίο,
είναι απαραίτητο το στάδιο χαλάρωσης συνδυασµένο µε το πρόγευµα που τους
προσφέρεται.

Nόστιµο
και χορταστικό το πρόγευµα...
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Β΄Φάση

Ενώ τα παιδιά βρίσκονται ακόµη στο χώρο του ΚΠΕ, γίνεται ο χωρισµός τους σε
οµάδες. Τα µέλη κάθε οµάδας φορούν καπέλα, δώρο του ΚΠΕ, ίδιου χρώµατος για
να είναι διακριτές οι οµάδες τους. Ορίζονται οι υπεύθυνοι στην κάθε οµάδα για τα
είδη του εξοπλισµού που θα πάρουν µαζί τους στο πεδίο για την πραγµατοποίηση των
δραστηριοτήτων. Αυτά είναι κιάλια, φωτογραφικές µηχανές, µεγεθυντικοί φακοί,
λαβίδες, δοχεία συλλογής αντικειµένων, διηθητικό χαρτί, µολύβια, µαρκαδόροι,
χαρτιά, υλικά για παιχνίδια (χρωµατιστά υφάσµατα, υλικά µεταµφίεσης).

Στο πεδίο

Οι δραστηριότητες στο πεδίο κατευθύνονται: α) από την περιέργεια των µαθητών
να ανακαλύψουν τις σταγόνες που «ήρθαν» στη λίµνη και β) από αφηγηµατικά µέρη
(συνέχεια της ιστορίας) συνοδευόµενα µε ερωτήσεις-κλειδιά που απευθύνουν οι
εµψυχωτές στους µαθητές και σχετίζονται µε τη δράση των ηρώων.

Φτάνοντας λοιπόν τα παιδιά στην παραλία συγκροτούν τις οµάδες τους και η
ιστορία συνεχίζεται…
«Το ποτάµι έφερε τον Υδατούλη, το Νεροφουσκάλα, τη Νερένια, τη Νίτσα Σταγονίτσα,
το Νεροκράτη, και τη ∆ροσούλα στη λίµνη…
Πού µπορεί να είναι το ποτάµι που έφερε τις σταγόνες στη λίµνη;»
Η ερώτηση παροτρύνει τα παιδιά να παρατηρήσουν µακρινά αντικείµενα του
περιβάλλοντος της λίµνης, όσο αυτό είναι εφικτό, που στην προκειµένη περίπτωση
είναι τα βουνά της λεκάνης απορροής της λίµνης. Η παρατήρηση γίνεται και µε
κιάλια. Τα παιδιά κάνουν απλά υποθέσεις για την ύπαρξη ποταµού έτσι όµως
επιτυγχάνεται η παρατήρηση µέρους της λεκάνης απορροής.

«Τι έβλεπαν οι σταγόνες πριν πέσουν στο νερό της λίµνης;»
Είναι η επόµενη ερώτηση που παρακινεί τα παιδιά να παρατηρήσουν προσεκτικότερα
και σε πιο κοντινή απόσταση το χώρο γύρω από τη λίµνη. Η παρατήρηση αυτή
πραγµατοποιείται µε το παιχνίδι «Οι Φωτογράφοι». Τα παιδιά κάθε οµάδας σχηµατίζουν
κύκλο έχοντας µέτωπο προς το εξωτερικό του κύκλου. Καλούνται να φανταστούν ότι
έχουν µια φωτογραφική µηχανή στα χέρια τους και µε το σύνθηµα που τους δίνεται  
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φωτογραφίζουν νοερά οτιδήποτε
υπάρχει στο οπτικό τους πεδίο (το νερό
της λίµνης, δέντρα, βάρκες, την πόλη
κ.λπ.). Κάθε παιδί ανακοινώνει και δείχνει
στους συµµαθητές του ό,τι «φωτογράφισε».
Το παιχνίδι επαναλαµβάνεται µερικές
φορές, ενώ κάθε φορά τα παιδιά
συνεχίζοντας να είναι σε κυκλική
διάταξη βρίσκονται σε διαφορετική θέση
αλλάζοντας οπτικό πεδίο.

Η επιθυµία να ανακαλύψουν τις σταγόνες
µέσα στο νερό της λίµνης, η οποία
εκφράζεται συνεχώς από τα παιδιά, δεν
έχει εκπληρωθεί µέχρι στιγµής, γι΄ αυτό στη συνέχεια οι οµάδες ακολουθούν µια
µικρή παραλίµνια διαδροµή για να οδηγηθούν σε κάποιο σηµείο της όχθης της
λίµνης µε αµµουδιά όπου είναι εφικτό να προσεγγίσουν τη λίµνη.

Κατά τη διαδροµή διατυπώνεται το ερώτηµα:
«Τι µπορεί να ακούσει κανείς όταν
περπατά πλάι στη λίµνη; Μήπως τους
ίδιους ήχους άκουγαν και οι σταγόνες της
ιστορίας;»
Το ερώτηµα βέβαια δίνει το έναυσµα στα
παιδιά να αφουγκραστούν, να «συλλέξουν»
ήχους της περιοχής, όπως τον ήχο της
κίνησης του νερού, της κίνησης των
φύλλων, φωνές των πουλιών, τη βοή της
πόλης. 
Φτάνοντας οι δυο οµάδες στο επιλεγµένο

σηµείο της όχθης βρίσκουν κατασκευασµένες από φελιζόλ και ζωγραφισµένες µε τα ίδια
χαρακτηριστικά όπως στο βιβλίο και στο σκηνικό τις φιγούρες της Νίτσας Σταγονίτσας,
του Υδατούλη και του Νεροφουσκάλα, τριών από τους ήρωες της ιστορίας, να
επιπλέουν στο νερό της λίµνης. Οι µαθητές χαίρονται, εντυπωσιάζονται και προσπαθούν
µε  τις  απόχες  να  τις  συλλέξουν  από  το  νερό.  Τις  κρατούν  στα  χέρια  τους,  τις 

Βλέπω τα βουνά... κι εγώ τη λίµνη... εγώ βλέπω
δέντρα...

Ακούµε τις φωνές των πουλιών, τον άνεµο...
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περιεργάζονται, διατυπώνουν απορίες και
συζητούν.
Οι αυθόρµητες διαπιστώσεις-απορίες των
παιδιών σε συνδυασµό µε ερωτήσεις που
διατυπώνουν οι εµψυχωτές των οµάδων:
«Τι χρώµα φαίνεται ότι έχει το νερό της
λίµνης; Με τι χρώµα έχουν βαφτεί οι
σταγόνες;
Είναι το νερό της λίµνης αλµυρό σαν της
θάλασσας;
Πώς ένιωσαν πέφτοντας οι σταγόνες µέσα
στο νερό, κρύωσαν ή ζεστάθηκαν;
Ποιους οργανισµούς συνάντησαν όταν
έπεσαν στο νερό;
Πού να είναι άραγε είναι οι άλλες σταγόνες;»

κατευθύνουν µια σειρά δραστηριοτήτων όπως:
Επαφή µε το νερό της λίµνης. Τα παιδιά βουτούν τα χέρια τους για να νιώσουν
πόσο κρύο ή ζεστό είναι το νερό, πραγµατοποιείται µέτρηση της θερµοκρασίας
του νερού.
Παρατήρηση του χρώµατος του νερού της λίµνης, δειγµατοληψία, σύγκριση µε
το πόσιµο, διήθηση του νερού της λίµνης και του πόσιµου.
Συλλογή διάφορων αντικειµένων όπως πέτρες, καλάµια, νεροκάστανα, ή
οτιδήποτε άλλο προκαλεί την περιέργεια των παιδιών. Τα παιδιά διασκεδάζουν
ρίχνοντας   πέτρες   στο   νερό,
ακούγοντας τον ήχο που κάνουν
και  βλέποντας  τα  κύµατα  που
δηµιουργούνται.
Ανακάλυψη, συλλογή, παρατήρηση
υδρόβιων ασπόνδυλων οργανισµών
που  βρίσκονται  κάτω  από  τις
πέτρες της λίµνης ή στον πυθµένα
της.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω δραστηριοτήτων επανέρχεται διατυπωµένο
από τα παιδιά ή από τους εµψυχωτές το ερώτηµα:

Επιτέλους να η σταγονοπαρέα!

Κοιτάξτε τι βρήκα!
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« Πού µπορεί να είναι οι υπόλοιπες σταγόνες;»
Έτσι δίνεται συνέχεια στο πρόγραµµα και στην ιστορία …
«Η ρίζα ενός δέντρου που βρίσκεται πλάι στη λίµνη διψασµένη καθώς ήταν,
απορρόφησε νερό της λίµνης κι έφερε κοντά της και τη Νερένια…
Πού µπορεί να είναι αυτό το δέντρο;»
Τα παιδιά ανιχνεύοντας το χώρο ανακαλύπτουν τη Νερένια, φιγούρα σταγόνας
κατασκευασµένη µε τον ίδιο τρόπο όπως αναφέρθηκε για τις προηγούµενες,
στις ρίζες ενός πλάτανου.
«Πώς βρέθηκε εδώ η Νερένια;
Πώς το λένε αυτό το δέντρο; Γιατί βρίσκεται τόσο κοντά στο νερό;
Ποια άλλα δέντρα βρίσκονται τόσο κοντά στη λίµνη; Γιατί κι αυτά είναι τόσο κοντά
στο νερό;»

Με βάση αυτά τα ερωτήµατα που στοχεύουν στην προσέγγιση της υδρόφιλης
χλωρίδας της περιοχής, τα παιδιά
συζητούν και προσεγγίζουν είδη της
παραλίµνιας βλάστησης που στο
συγκεκριµένο σηµείο αποτελείται
κυρίως από ιτιές, καλάµια και πλατάνια.
Παρατηρούν, αγγίζουν τους κορµούς,
συλλέγουν φύλλα ή καρπούς,
ανακοινώνουν κάποιες σχετικές
εµπειρίες τους, ενώ ταυτόχρονα περπατούν
πλάι στη λίµνη µε προορισµό τον
αρχικό χώρο.

Φτάνοντας στον αρχικό χώρο τα παιδιά και των δυο οµάδων ανακαλύπτουν ότι…
«…η ∆ροσούλα, η πιο παιχνιδιάρα και περίεργη γνωρίζει τα ζώα της λίµνης και
παίζει µαζί τους…». 
Πραγµατικά η πέµπτη σταγόνα της παρέας βρίσκεται ανάµεσα σε κάρτες που
εικονίζουν τα πιο κοινά (ψάρια, πουλιά, έντοµα,) από τα ζώα της λίµνης. Τα παιδιά
κοιτούν τις εικόνες, σχολιάζουν, αναφέρουν ό,τι γνωρίζουν γι΄ αυτά, καλούνται να
παρατηρήσουν αν υπάρχει κάποιο απ΄ αυτά τα ζώα στη λίµνη. Συνήθως έχουν την
ευκαιρία να δουν µέσα στη λίµνη πάπιες, βατράχια, αργυροπελεκάνους,
σκουφοβουτηχτάρια.

Κι ένα χάδι απ’ την ιτιά...
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Αν δε δοθεί η ευκαιρία να παρατηρήσουν
κάποια ζώα στη λίµνη, γιατί προφανώς
δεν υπάρχουν εκείνη τη στιγµή και αν ο
χρόνος και η διάθεση των παιδιών το
επιτρέπει, τα παιδιά συµµετέχουν στο
«Παιχνίδι της ∆ροσούλας». 
Κάθε παιδί έχοντας κρεµασµένη από το
λαιµό του µια από τις κάρτες που
αναφέρθηκαν παραπάνω αντιπροσωπεύει
κάποιο ζώο. Σχηµατίζουν όλα έναν
κύκλο και κρατούν ένα γαλάζιο ύφασµα από τις άκρες του που υποτίθεται ότι είναι
η λίµνη. Τους δίνεται κι ένα µπαλάκι και προσπαθούν να το κυλήσουν πάνω στο
ύφασµα. Κάθε φορά που το µπαλάκι πλησιάζει κάποιο από τα παιδιά, όλα µαζί
φωνάζουν το όνοµα του ζώου που έχει στην καρτέλα του αυτός ο µαθητής.
Με την παρατήρηση κάποιων ζώων στη λίµνη και το «Παιχνίδι της ∆ροσούλας»
επιτυγχάνεται πραγµατική ή εικονική προσέγγιση της πανίδας του λιµναίου
περιβάλλοντος.

«…Παίζοντας η ∆ροσούλα κατάφερε να γνωριστεί µε πολλά ζώα της λίµνης. Ο
Νεροκράτης όµως από την πρώτη στιγµή που βούτηξε στη λίµνη συνάντησε έναν
πελαργό…»
Με την προτροπή των εµψυχωτών τα παιδιά ανακαλύπτουν το Νεροκράτη, την έκτη
σταγόνα της παρέας, σε κάποια γωνιά του παραλίµνιου χώρου που βρίσκονται.
Γύρω από τη σταγόνα του Νεροκράτη υπάρχουν κατασκευασµένα από κίτρινο
χαρτόνι τρία-τέσσερα ράµφη πελαργών και εικόνες µε πελαργούς.
«…Ο Νεροκράτης εντυπωσιάστηκε από τα ψηλά πόδια του πελαργού και το µακρύ
του ράµφος…
- Γιατί έχεις, πελαργέ, µακρύ ράµφος; τον ρώτησε…»
Τα παιδιά βέβαια προβληµατίζονται και µε τη βοήθεια των εµψυχωτών απαντούν
στο ερώτηµα. Συζητούν για τις τροφικές επιλογές του πελαργού που εκτός από
φίδια, ποντίκια, έντοµα, τρώει και βατράχια.
Με παιχνίδι που στοχεύει στην ψυχαγωγία των παιδιών και στην ανάδειξη
τροφικών σχέσεων µεταξύ των οργανισµών, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να
κινηθούν και να διασκεδάσουν. 
Τρία παιδιά γίνονται πελαργοί φορώντας στο πρόσωπό τους τα ράµφη και κυνηγούν 

Το παιχνίδι της ∆ροσούλας
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τα υπόλοιπα που παριστάνουν τους βάτραχους. Οι βάτραχοι στέκονται σε έναν
οριοθετηµένο κυκλικό χώρο και έξω απ΄ αυτόν στέκονται οι πελαργοί. Με το σύνθηµα
που δίνει ο εµψυχωτής, τα παιδιά-βάτραχοι πηδώντας ανάλογα βγαίνουν από τη
λίµνη για να πάνε στο λιβάδι (υπάρχουν διάσπαρτα στεφάνια στο χώρο) και τότε
ορµούν οι πελαργοί να τους πιάσουν. Αυτό επαναλαµβάνεται µέχρι να πιαστούν
όλοι οι βάτραχοι από τους πελαργούς.

«…Οι σταγόνες-ήρωες της ιστορίας, αφού γνώρισαν τη λίµνη, τα ζώα και τα φυτά της,
αφού έπαιξαν κι ευχαριστήθηκαν, ξάπλωσαν στην επιφάνεια της λίµνης να
ξεκουραστούν και να χαλαρώσουν…». 
Το ίδιο καλούνται να κάνουν και τα παιδιά. Συγκεντρώνονται γύρω από τους
εµψυχωτές και κάθονται στο έδαφος πάνω σ΄ ένα γαλάζιο ύφασµα µεγάλων
διαστάσεων για να ξεκουραστούν.
«Τι να απέγιναν άραγε οι σταγόνες της ιστορίας;»
Είναι το τελευταίο ερώτηµα µε το οποίο δίνεται το τέλος της ιστορίας. Τα παιδιά
συζητούν και κάνουν υποθέσεις. Οι απόψεις τους ποικίλες, απρόβλεπτες και
χαριτωµένες. Σύµφωνα µε την επικρατούσα άποψη των παιδιών, οι έξι σταγόνες
γίνονται υδρατµοί κι ακολουθούν για µια ακόµη φορά το «ταξίδι του νερού στη
φύση». 
Κατ΄ επέκταση των παραπάνω προτείνεται στα παιδιά να «συµµετέχουν» µε την
ακόλουθη δραστηριότητα στην… αρχή του ταξιδιού των σταγόνων…και ταυτόχρονα
στην τελευταία φάση της ιστορίας και του προγράµµατος.

Έτοιµοι οι πελαργοί να πιάσουν τους βάτραχους



26

Τα παιδιά ξαπλώνουν πάνω στο ύφασµα που έχει
απλωθεί στο έδαφος ενώ γύρω τους υπάρχουν κι
άλλα κοµµάτια υφάσµατος γκρίζου και λευκού
χρώµατος. Φαντάζονται πως είναι σταγόνες του
νερού της λίµνης. Απαλή µουσική υπόκρουση τα
βοηθά να χαλαρώσουν. Ένα παιδί υποδύεται τον
ήλιο, φορώντας κίτρινο φόρεµα και κρατά ένα ραβδί
µε χρωµατιστές κορδέλες. Χαϊδεύει µε τις ακτίνες-
κορδέλες τα πρόσωπα των παιδιών. Η µουσική
γίνεται εντονότερη κι εκείνα παριστάνουν πως
γίνονται υδρατµοί. Σηκώνονται, χορεύουν στο
ρυθµό της   µουσικής, δείχνοντας έτσι πως έγιναν
σύννεφα που ταξιδεύουν στον ουρανό, πετώντας
ψηλά τα λευκά και γκρίζα υφάσµατα.

Η ιστορία και το πρόγραµµα µε τον τίτλο «Μια Σταγονοπαρέα στη Λίµνη µας»
κάπως έτσι τελειώνει, κάνοντας κάποια από τα παιδιά να περιµένουν την επόµενη
βροχή που µπορεί να φέρει στα τζάµια των παραθύρων τους ή και στη λίµνη το
Νεροφουσκάλα, τον Υδατούλη ή τη Νερένια.

Κίτρινος, λαµπερός ο ήλιος
ζεσταίνει το νερό της λίµνης...

Κι οι σταγόνες γίνονται υδρατµοί, φεύγουν ψηλά και µας αποχαιρετούν...
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Πριν την αναχώρηση των παιδιών και των συνοδών τους, δίνεται η ευκαιρία στα
παιδιά να εκφράσουν τις εντυπώσεις και όποιες γνώσεις αποκόµισαν από τη
συµµετοχή τους στο πρόγραµµα, συµπληρώνοντας µια χάρτινη κατασκευή που είναι
αναρτηµένη σ’ ένα φορητό πίνακα. Η κατασκευή αυτή αποτελείται από δυο χαρτόνια
κανσόν ενωµένα στο επάνω µέρος τους. Και στα δυο χαρτόνια έχει σχεδιαστεί η
λίµνη ακριβώς στο ίδιο µέγεθος. Στο πρώτο χαρτόνι έχει κοπεί το µέρος που αντιστοιχεί
στη λίµνη και έχει αντικατασταθεί µε χαρτί σελοφάν µπλε χρώµατος ή διαφανές
έτσι ώστε να φαίνεται η σχεδιασµένη λίµνη του χαρτονιού που βρίσκεται από κάτω.

Προτείνεται στα παιδιά να κολλήσουν µικρές εικόνες µε ζώα, φυτά, ανθρωπογενή
στοιχεία (κτήρια, βάρκες κ.λπ.), που έχουν ετοιµαστεί ειδικά γι’ αυτή την
κατασκευή. Επισηµαίνεται επίσης ότι οι εικόνες πρέπει να κολληθούν έτσι ώστε να
δείχνουν την πραγµατική θέση των αντικειµένων στο λιµναίο περιβάλλον. Επίσης
κολλούν και οτιδήποτε άλλο έχουν συλλέξει κατά τη διάρκεια του προγράµµατος,
φύλλα, όστρακα, καλάµια κ.λπ.. 
Έτσι αφενός αξιολογούνται οι εντυπώσεις και γνώσεις (σύµφωνα µε έναν από τους
στόχους του προγράµµατος) που αποκτήθηκαν, αφετέρου δηµιουργείται µια
σύνθεση που παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο τους για να τους θυµίζει τη συµµετοχή
τους στο πρόγραµµα.
Όσον αφορά στην πρόκληση του ενδιαφέροντος για τη λίµνη και της διάθεσης να
δοθεί συνέχεια  (σύµφωνα  µ΄  έναν  ακόµη  στόχο),  αυτά  διαπιστώνονται  από  τις

Θέλουµε η λίµνη µας να ΄χει ψάρια, πουλιά, βδέλλες, νερόφιδα, καλάµια…
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υποσχέσεις των παιδιών και των εκπαιδευτικών να συζητήσουν αυτή την εµπειρία
τους στην τάξη και να µας κοινοποιήσουν κάποιες από τις δράσεις που θα
αναλάβουν στη συνέχεια.

Όπως ενδεχοµένως έχει διαπιστωθεί οι δραστηριότητες στο πεδίο αποτελούν κατά
κάποιο τρόπο τη συνέχεια της αρχικής ιστορίας. Τα «πρόσωπα» της ιστορίας
µεταφέρουν τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα, παιδιά και εµψυχωτές, από τον
κόσµο της φαντασίας στον πραγµατικό φυσικό κόσµο, από το άπιαστο στο απτό,
από το αόρατο στο αντιληπτό συντελώντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των στόχων
του προγράµµατος. 
Επειδή τα παιδιά έχουν διαφορετικά επίπεδα ικανότητας, διαφορετικά ενδιαφέροντα
και διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η εξέλιξη του
προγράµµατος ν’ ακολουθεί τα ενδιαφέροντά τους και ό,τι έχει νόηµα γι’ αυτά.
∆ίνεται «χώρος» και «χρόνος» σε διάφορες φάσεις του προγράµµατος να αποδώσουν
αβίαστα τις γνώσεις, τα συναισθήµατά τους και κυρίως να επικοινωνούν µεταξύ
τους. 
Οι δραστηριότητες που έχουν συµπεριληφθεί και έχουν παρουσιαστεί στο παραπάνω
κείµενο είναι οι βασικές δραστηριότητες του προγράµµατος χωρίς αυτό να σηµαίνει
ότι η αυστηρή τήρηση του προγράµµατος είναι ο απώτερος σκοπός. Υπάρχει η
δυνατότητα και η ευελιξία το πρόγραµµα να εξελίσσεται όπως οι µικροί µαθητές
εκφράζονται καλύτερα. Κάποια δραστηριότητα µπορεί να παραληφθεί, να
αντικατασταθεί ή να αξιοποιηθεί ένα τυχαίο γεγονός.

Ο προβληµατισµός και η αξιολόγηση κάθε προγράµµατος αποτελούν συστατικό
µέρος όλου του σχεδιασµού του. Βοηθούν στην επισήµανση των θετικών στοιχείων,
στην καταγραφή των αδυναµιών, στη βελτίωση των αρνητικών στοιχείων και
µπορούν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε την επίτευξη των στόχων,
µε τη σωστή επιλογή των παιδαγωγικών µεθόδων, µε το ενδιαφέρον και την
ποιότητα του περιεχοµένου του προγράµµατος, µε τη λειτουργικότητα των µέσων
που χρησιµοποιήθηκαν και µε τη διάθεση και συµµετοχή των παιδιών. 
Τελικά η διαδικασία του απολογισµού συνεπικουρούµενη από τη συµµετοχή των
παιδιών στο πρόγραµµα είναι ενθαρρυντική για µας.
Άλλωστε όταν η έµπνευση «παίρνει σάρκα και οστά», όταν οι ιδέες, οι προτάσεις
πραγµατώνονται, προσφέρουν σαφώς ικανοποίηση και ενισχύουν τη διάθεση για συνέχεια.



29

Αυτά µπορούµε να πούµε ότι έχουµε εισπράξει ως παιδαγωγική οµάδα από την
επαφή µας και τη συνεργασία µας µε τους άκρως ενδιαφέροντες και γοητευτικούς
ανθρώπους αυτής της ηλικίας.
Μέσα από όλα αυτά ενισχύεται για µια ακόµη φορά η πεποίθησή µας ότι αξίζει να
προσπαθήσουµε να ανακαλύψει ένας µικρός άνθρωπος… 
«…όλες αυτές τις θαυµαστές µορφές γύρω του, που διαφέρουν τόσο πολύ µεταξύ τους
και που εξαρτώνται η µία από την άλλη µε τόσο πολύπλοκο τρόπο…»



30



31

Γ.   ∆ραστηριότητες

για την προσέγγιση

του οικοσυστήµατος µιας λίµνης

Εικ. 1
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Στις ενότητες αυτού του µέρους προτείνονται δραστηριότητες που σκοπεύουν
κυρίως: 
α) στην ανάδειξη των στοιχείων που αποτελούν ένα λιµναίο οικοσύστηµα και στην
ανάδειξη της βιολογικής αξίας του,
β) στη βιωµατική προσέγγιση του λιµναίου περιβάλλοντος,
γ) στην ευαισθητοποίηση των µικρών µαθητών σχετικά µ΄ αυτό.

Η λίµνη της Καστοριάς λειτούργησε αφενός ως πηγή έµπνευσης και αφετέρου ως
χώρος πειραµατισµού και εφαρµογής των περισσότερων δραστηριοτήτων, αλλά
αυτό δεν εµποδίζει την πραγµατοποίησή τους και σ’ άλλους υγρότοπους. 
Είναι δραστηριότητες που απευθύνονται κυρίως στους µαθητές των νηπιαγωγείων
και των πρώτων τάξεων του δηµοτικού. Ίσως είναι αναπόφευκτες κάποιες
τροποποιήσεις έτσι ώστε οι δραστηριότητες να αναλογούν στο επίπεδο των δεξιοτήτων
των µαθητών και στην οργάνωση του σχολείου. 
Οι δραστηριότητες που προτείνονται στηρίζονται στις θεωρίες ανάπτυξης των
παιδιών, στις θεωρίες για το σχεδιασµό προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
και είναι χωρισµένες σε θεµατικές ενότητες, χωρίς βέβαια η επιλογή των θεµάτων
και η σειρά µε την οποία παρατίθενται να είναι δεσµευτική. 

Κάθε ενότητα έχει ένα συγκεκριµένο θέµα και την εξής διάρθρωση:

1) Καθορισµός των στόχων και εισαγωγή στο θέµα
Το θέµα κάθε ενότητας υποστηρίζεται από συγκεκριµένους στόχους που ωστόσο
ανάλογα µε το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων των µαθητών µπορεί να
µην είναι όλοι επιτεύξιµοι. Ως εισαγωγή στο θέµα κάθε ενότητας προτείνεται να
αξιοποιείται κάποιο σχετικό γεγονός, σχόλια ή απορίες ενός παιδιού, η παρουσίαση
ενός βιβλίου ή εικόνων σχετικών µε το θέµα, ακόµη κι ένα παιχνίδι.

2) Επιλογή δραστηριοτήτων στο πεδίο και στην τάξη
Κατά την πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων στο πεδίο ή στην τάξη δίνεται η
ευκαιρία για περιπάτους, εξορµήσεις, άµεση παρατήρηση, πειράµατα, επισκέψεις
σε άλλους χώρους επιτυγχάνοντας έτσι την κύρια διερεύνηση του θέµατος.
Ιδιαίτερα η φάση των δραστηριοτήτων στην τάξη περιλαµβάνει την επεξεργασία των
πληροφοριών και των δεδοµένων της παρατήρησης, συζήτηση, συγκρίσεις,
γενικεύσεις και εξαγωγή συµπερασµάτων.
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3) Επιλογή δραστηριοτήτων έκφρασης 
Προτείνονται δραστηριότητες που δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν
µέσα από θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, κολάζ, τραγούδια, ποιήµατα, παιχνίδια
κίνησης, κ.λπ..

4) Αξιολόγηση
Μερικά από τα φύλλα εργασίας και µερικές από τις δραστηριότητες έκφρασης κάθε
ενότητας µπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για την αξιολόγηση. ∆ίνεται
έτσι η ευκαιρία να εντοπισθούν πιθανές δυσκολίες κατανόησης στην προσέγγιση του
θέµατος ή να διευκρινιστεί κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι. Μετά την
τελευταία ενότητα επίσης παρουσιάζονται µερικές ακόµη προτάσεις για αξιολόγηση.

Αφορµή για την πραγµατοποίηση του περιβαλλοντικού προγράµµατος που προτείνεται
µέσα από το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό υλικό µπορεί να αποτελέσει η ανάγνωση
της ιστορίας «Μια Σταγονοπαρέα στη Λίµνη µας». Μπορεί ακόµη αφορµή να
αποτελέσουν οι απορίες των µαθητών µετά από έναν περίπατο στη λίµνη, ίσως η
αναφορά ενός περιστατικού σχετικού µε τη λίµνη ή και η ανακοίνωση µιας
εµπειρίας σχετικής µε τη λίµνη από κάποιον µαθητή. Η πρόταση για την
ενασχόληση µε τη λίµνη είναι προτιµότερο να προέλθει από τους ίδιους τους µαθητές.
Μέσα από τις κατάλληλες αφορµές και συζητήσεις είναι σηµαντικό να εκφραστεί
από τους ίδιους τους µαθητές η επιθυµία προσέγγισης της λίµνης.

Κατά την αρχική συζήτηση δίνεται η δυνατότητα να καταγράψετε τις εµπειρίες και
τις ιδέες των µαθητών, να διαπιστώσετε τις γνώσεις και τις αντιλήψεις που ήδη
«φέρουν» και κατά την πραγµατοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων είναι καλό
να επανέρχεστε σ’ αυτές τις πρώτες καταγεγραµµένες απόψεις-οµολογίες των
παιδιών για να επιτυγχάνεται η ενίσχυση, η εδραίωση ή η απόρριψή τους.
Θα ήταν επίσης καλό να επιλέξετε έναν χώρο στην αίθουσα όπου θα συζητάτε τα
σχετικά θέµατα για τη λίµνη και θα εκθέτετε οτιδήποτε συλλέγετε ή κατασκευάζετε.
Προτείνεται να ονοµαστεί ο χώρος αυτός «η γωνιά της λίµνης».
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Γ1.   Η λίµνη της περιοχής µας

Γ1.1   Πού βρίσκεται η λίµνη µας;

Στόχοι:

Εποπτικά µέσα & υλικά: Υδρόγειος σφαίρα, χάρτες της Ελλάδας και της περιοχής,
φωτογραφίες, αφίσες, καρτ-ποστάλ, κιάλια, φωτογραφικές µηχανές, πυξίδα.

∆ραστηριότητες στην τάξη: 
Ξεκινώντας µε ερωτήµατα του τύπου:
α) ποιος βλέπει τη λίµνη από το σπίτι του;
β) πού βρίσκεται η λίµνη µας;
γ) ποιος ήταν στην παραλία χθες, προχθές κ.τ.λ.;
δ) ποιος έχει δει σε φωτογραφία ή σε ζωγραφιά τη
λίµνη;
ε) πώς είναι η λίµνη;
παρουσιάζετε φωτογραφίες, αφίσες, χάρτες µε τη
λίµνη. Τα παιδιά παρατηρούν, σχολιάζουν, συζητούν.
Παρουσιάζετε µια µεγάλη υδρόγειο σφαίρα και µε
τη δική σας καθοδήγηση τα παιδιά επισηµαίνουν
περίπου τη χώρα µας. Στη συνέχεια εντοπίζουν τη
λίµνη στο χάρτη της Ελλάδας, σε χάρτη του νοµού
ή σε χάρτη της περιοχής της λίµνης και προσπαθούν
να «διαβάσουν» το χάρτη της περιοχής πάλι µε τη δική σας καθοδήγηση. Παρατηρούν
τα χρώµατα του χάρτη και συζητούν σε τι αντιστοιχούν (λίµνη, ποτάµια-ρέµατα,
βουνά, δρόµοι, οικισµοί). Συζητούν για τη θέση της, το σχήµα της, το µέγεθός της,

Εικ. 2  Εντοπισµός της λίµνης     
στο χάρτη

Η γνωριµία µε το ευρύτερο περιβάλλον της λίµνης.
Η  χρήση  υδρόγειου  σφαίρας,  ενός  χάρτη  της  περιοχής  και
ο εντοπισµός της λίµνης σ’ αυτόν.
Η εξοικείωση στην παρατήρηση ενός αντικειµένου (της λίµνης
και της λεκάνης απορροής) σε µακρινή απόσταση.

α)
β)

γ)
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αναφέρεται το όνοµά της. Μέσα από τη συζήτηση και παρατήρηση µπορεί να
προκληθεί η διάθεση να επισκεφθείτε τη λίµνη παίρνοντας ίσως µαζί σας και χάρτη
για να δείξετε την τοποθεσία που θα επισκεφθείτε.

∆ραστηριότητες στο πεδίο:
Προτείνεται να επιλεχθεί µια τοποθεσία που να είναι δυνατή η παρατήρηση της
λίµνης και µέρους της λεκάνης απορροής της, ίσως κάποια τοποθεσία ψηλά µε
πανοραµική θέα, εύκολα προσβάσιµη.
Αρχικά αφήστε λίγα λεπτά τα παιδιά να προσαρµοστούν στο χώρο. Μπορείτε να
αναφέρετε πού βρίσκεστε σε σχέση µε τη λίµνη, πώς ονοµάζεται η τοποθεσία και
για να παρατηρήσουν τα παιδιά καλύτερα το χώρο τα καλείτε να παίξουν το
παρακάτω παιχνίδι.

Παιχνίδι: «Οι φωτογράφοι» 
Τα παιδιά κάνουν οµάδες τεσσάρων έως δέκα µαθητών και πιάνονται σε κύκλο
έχοντας την πλάτη γυρισµένη στο κέντρο του κύκλου. Από τη θέση που βρίσκεται
ο κάθε µαθητής παρατηρεί το τοπίο, βλέποντας βέβαια σύµφωνα µε τη δική του
αντιληπτική ικανότητα, και παριστάνει πως έχει µια φωτογραφική µηχανή στα
χέρια του και φωτογραφίζει. Με το χτύπηµα των χεριών σας ως σύνθηµα ζητάτε από
τα παιδιά να πάψουν να παρατηρούν-φωτογραφίζουν και να ανακοινώσουν ό,τι
«φωτογράφισαν». Ίσως οι πιο µικροί µαθητές να αναφέρουν τα πολύ κοντινά σ’
αυτούς αντικείµενα, αλλά και αυτά συµπεριλαµβάνονται στο χώρο που παρατηρούν.
Στη συνέχεια τα παιδιά παραµένουν στον κύκλο τους και µε τη δική σας παραίνεση
µετακινούνται τρία έως πέντε βήµατα
αριστερά ή δεξιά (περιστροφή του
κύκλου για αλλαγή οπτικού πεδίου).
Κάνουν το ίδιο, «φωτογραφίζουν»
και ανακοινώνουν τι «φωτογράφισαν».
Γίνεται το ίδιο όσες φορές εσείς
κρίνετε, ώστε να δοθεί η ευκαιρία
στους µαθητές να παρατηρήσουν απ’
όσο το δυνατό περισσότερες θέσεις
το τοπίο.

Εικ. 3  ∆ιάταξη των µαθητών για το παιχνίδι 
“Οι Φωτογράφοι”
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∆ίνεται έτσι η δυνατότητα να παρατηρήσουν όλοι οι µαθητές τι υπάρχει γύρω από
τη λίµνη αλλά και την ίδια τη λίµνη, να επισηµανθούν βασικά στοιχεία όπως τα
βουνά που ενδεχοµένως υπάρχουν, ο κάµπος, τα ποτάµια ή ρέµατα που τροφοδοτούν
τη λίµνη, οι οικισµοί, δάση, καλαµώνες, πουλιά κ.λπ.. 
Αν είναι δυνατόν γίνεται αναφορά στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα, επίδειξη και
χρήση της πυξίδας. 
Στη συνέχεια, τους δίνονται τα κιάλια να παρατηρήσουν καλύτερα και φωτογραφίζουν
µε πραγµατική φωτογραφική µηχανή για να δηµιουργήσουν το πρώτο φωτογραφικό
υλικό για τη λίµνη.

∆ραστηριότητες έκφρασης:
α) Κατασκευή µακέτας της λεκάνης
απορροής της λίµνης. 
Ως συνέχεια των παραπάνω δραστηριοτήτων,
µπορεί να πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα
διδασκαλίας η κατασκευή µακέτας της
λεκάνης απορροής της λίµνης. Τα υλικά
που απαιτούνται είναι:
Χαρτιά, εφηµερίδες, γύψος, τοπογραφικός
χάρτης, πλαστικά χρώµατα.

Έχει επιλεγεί κάποιος χώρος όπου στήνεται ένα σταθερό υπόβαθρο µε διαστάσεις
ανάλογες του διαθέσιµου χώρου της αίθουσας.
Τα παιδιά τσαλακώνουν τα χαρτιά και τις εφηµερίδες και µε τη βοήθεια σας
προσπαθούν να δώσουν το σχήµα της λεκάνης απορροής πολύ γενικά µε τα βουνά,
τις πεδιάδες, τη λίµνη και τα άλλα χαρακτηριστικά. Είναι πολύ σηµαντικό να
επισηµανθεί ότι δεν αποτελεί στόχο αυτής της κατασκευής η ακριβής αναπαράσταση
του ανάγλυφου, αλλά η «καταγραφή» των παρατηρήσεων των παιδιών από την
επίσκεψή τους στο πεδίο. 
Σε ένα δοχείο δηµιουργούν µια παχύρευστη λάσπη γύψου και νερού την οποία
περιχύνουν πάνω στα χαρτιά. Με τα χέρια τους τα παιδιά πλάθουν τα βουνά, τις
διαδροµές των ρεµάτων ή των ποταµών, αφήνοντας έναν επίπεδο χώρο για τη
λίµνη. Αφού δοθεί η µορφή που θα σας αφήσει ικανοποιηµένους, αφήνετε το γύψο
να σταθεροποιηθεί καλά.

Εικ. 4  Σχηµατική απεικόνιση λεκάνης απορροής
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Με τα χρώµατα, µε τη βοήθεια ενός γεωφυσικού χάρτη και βέβαια τις οδηγίες και
τη βοήθεια τη δική σας χρωµατίζουν τη µακέτα. Χρωµατίζουν µε έντονο γαλάζιο το
υδρογραφικό δίκτυο (ρέµατα, ποτάµια) και τη λίµνη, δίνουν χρώµα στα βουνά, στις
πεδιάδες. Τοποθετούν επίσης πόλεις και οικισµούς (κατασκευάζοντας σπίτια από
χαρτί είτε ζωγραφίζοντάς τα), χρωµατίζουν επίσης το οδικό δίκτυο και γενικά
οτιδήποτε άλλο τους εντυπωσίασε από την παρατήρησή τους.
Καλό είναι η µακέτα αυτή να βρίσκεται σ’ ένα βολικό σηµείο της αίθουσας, αν είναι
δυνατόν στη «γωνιά της λίµνης» ώστε να χρησιµοποιείται και σε άλλες δραστηριότητες.

β) Μια πιο εύκολα πραγµατοποιήσιµη δραστηριότητα είναι να συνεργαστούν όλα
µαζί τα παιδιά και να ζωγραφίσουν µε τέµπερες αυτά που είδαν δηλαδή τη λίµνη,
τα βουνά, τους κάµπους, τον ουρανό σε χαρτί του µέτρου (προτεινόµενο µήκος 2µ.).
Η εργασία µπορεί να αναρτηθεί σε κάποιο σηµείο της τάξης ή στη «γωνιά της
λίµνης» και κατά τη διάρκεια του προγράµµατος τα παιδιά µπορούν να κολλούν ή
να συµπληρώνουν ο,τιδήποτε καταγράφουν, συλλέγουν ή κατασκευάζουν κατά τις
επόµενες δραστηριότητες.
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Γ1.2   Πώς υδροδοτείται η λίµνη;

Στόχοι:

Εποπτικά µέσα & υλικά: Γαλάζιο ύφασµα διαστάσεων (4µ. x 2µ.), υφάσµατα (5 ή 6
κοµµάτια) µικρότερων διαστάσεων (1x3 ή 1x2 ή 2x3) σε γκρίζο ή λευκό χρώµα,
ένας κίτρινος µανδύας, στέµµα φτιαγµένο από κίτρινο χαρτόνι, ένα ραβδί µε κορδέλες
κίτρινες ή χρωµατιστές για το µαθητή που θα γίνει ήλιος, τρία-τέσσερα κοµµάτια
λευκού υφάσµατος για το µαθητή που θα γίνει άνεµος, κιάλια, επιλεγµένα µουσικά
κοµµάτια, φτυαράκι, σκαλιστήρι κήπου, ποτιστήρι.

∆ραστηριότητες στην τάξη: 
Ανάγνωση της ιστορίας «Μια Σταγονοπαρέα στη Λίµνη µας» του ΚΠΕ Καστοριάς,
δραµατοποίηση της ιστορίας από τους µαθητές, διάφορα πειράµατα για να
κατανοήσουν οι µαθητές τα φαινόµενα της εξάτµισης και υγροποίησης.

Εικ. 5  Εικονογραφηµένη ιστορία για τον υδρολογικό κύκλο

Να κατανοήσουν ότι η λίµνη της περιοχής τους είναι ένας φυσικός
σχηµατισµός του φλοιού της γης - στην περίπτωση που είναι
φυσική λίµνη - ή δηµιούργηµα του ανθρώπου - στην περίπτωση
που είναι τεχνητή.
Να συσχετίσουν τον υδρολογικό κύκλο µε την ύπαρξη και διατήρηση
της λίµνης.

α)

β)
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∆ραστηριότητες στο πεδίο:
Έχετε επιλέξει και µεταβαίνετε σε µια τοποθεσία πανοραµική ώστε να είναι δυνατή
η παρατήρηση της λεκάνης απορροής της λίµνης ή σε ένα χώρο κοντά σε κάποιο
ρέµα που τροφοδοτεί τη λίµνη. Τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν τα σύννεφα,
τη λίµνη, το ρέµα που χύνεται στη λίµνη. Συζητούν µε βάση τις ερωτήσεις που
ενδεικτικά αναφέρονται για τον τρόπο που τροφοδοτείται η λίµνη µε νερό.

α) Γιατί άραγε µαζεύτηκε τόσο πολύ νερό και δηµιουργήθηκε η λίµνη;
Βοηθήστε τα παιδιά να σκεφθούν ότι θα πρέπει να υπήρξε µια φυσική κοιλότητα,
µια λεκάνη.
β) Από πού έρχεται το νερό που τη γεµίζει;
Με δική σας παρότρυνση θα θυµηθούν την ιστορία µε τη σταγονοπαρέα, θα αναφερθεί
ξανά ο κύκλος του νερού και έννοιες σχετικές όπως σύννεφα, βροχή, ποτάµια κ.λπ.
για να κάνουν το συσχετισµό, κύκλος του νερού - λίµνη. Μπορείτε επίσης να
αναφέρετε ότι η λίµνη τροφοδοτείται και από υπολίµνιες πηγές.
Μετά την παρατήρηση και τη συζήτηση, τα παιδιά µπορούν να σκάψουν στο χώµα,
αν αυτό είναι εφικτό βέβαια στο χώρο που βρίσκεστε, για να δηµιουργήσουν µια
κοιλότητα και να τη γεµίσουν µε νερό. Με το χώµα που θα βγάλουν µπορούν να
δηµιουργήσουν ένα «βουνό» πλάι στη µικρή τους λίµνη. Ρίχνουν λίγο λίγο νερό µε
ένα ποτιστήρι για να παρατηρήσουν πώς ένα µέρος του νερού, που υποτίθεται είναι
η βροχή, κυλάει και καταλήγει στη λιµνούλα.

Στη συνέχεια καλούνται να δραµατοποιήσουν τον κύκλο του νερού. Γίνονται το
νερό που τροφοδοτεί τη λίµνη µε την παρακάτω δραστηριότητα που µπορεί να
πραγµατοποιηθεί είτε στο πεδίο είτε στην αίθουσα.

Παιχνίδι: «Είµαστε κι εµείς υδρατµοί»
Τα παιδιά ξαπλώνουν στο γαλάζιο ύφασµα, φαντάζονται πως είναι σταγόνες του
νερού της λίµνης. Ρίχνετε πάνω τους τα λευκά και γκρίζα πανιά, ενώ ακούγεται
µουσική σε απαλό ρυθµό. ∆ύο από τα παιδιά δε θα είναι σταγόνες. Το πρώτο θα
παριστάνει τον ήλιο και το δεύτερο τον αέρα. 
Ο µαθητής-ήλιος φορά έναν κίτρινο µανδύα και στέµµα. Κρατώντας ένα ραβδί µε
κίτρινες ή χρωµατιστές κορδέλες χαϊδεύει µε τις ακτίνες του -ραβδί µε κορδέλες- τα
πρόσωπα των ξαπλωµένων παιδιών-νεροσταγόνων. Εκείνα παριστάνουν πως
ζεσταίνονται, εξατµίζονται και γίνονται υδρατµοί. Γι΄ αυτό η µουσική ζωηρεύει και 
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τα παιδιά σηκώνονται σιγά–σιγά κρατώντας τα λευκά και γκρίζα πανιά (τρία, τέσσερα
ή πέντε παιδιά σε κάθε ύφασµα). Χορεύουν διάσπαρτα στο χώρο και πετούν τα
πανιά ψηλά, τα πιάνουν, τα ξαναπετούν για να δείξουν την άνοδο των υδρατµών.

Κάποια στιγµή ο µαθητής-αέρας, κουνώντας τα λευκά πανιά που θα ’χει στα χέρια
του, περνά ανάµεσα στα άλλα παιδιά-υδρατµούς, τα ακουµπά και εκείνα παριστάνουν
πως κρυώνουν, πλησιάζονται και συγκεντρώνονται κάτω από τα πανιά που πετούσαν,
γίνονται σύννεφα.

Ακούγονται ήχοι µπουµπουνητών που θα έχετε επιλέξει γι’ αυτή τη στιγµή. Τα παιδιά
γίνονται βροχή, κρατούν το ύφασµα πάνω από το κεφάλι τους και χτυπούν τα πόδια
τους µε δύναµη στο χώµα ή στο δάπεδο ενώ ακούγεται ο ήχος της βροχής.

Στο τέλος κάποια παιδιά τρέχουν και ξαπλώνουν ξανά στο αρχικό γαλάζιο ύφασµα,
είναι η βροχή που πέφτει στη λίµνη. Άλλα παιδιά σχηµατίζουν ποταµάκια
-µπαίνοντας το ένα παιδί πίσω από το άλλο και κρατώντας πλάι στο σώµα τους το
πανί- «χύνονται» κι αυτά στη λίµνη δηλαδή ξαναξαπλώνουν στο γαλάζιο πανί, ενώ
η απαλή µουσική που θα έχετε επιλέξει για αυτή τη φάση τα βοηθά να χαλαρώσουν.

Εικ. 6  Ο κύκλος του νερού από το βιβλίο της Σταγονοπαρέας



41

Πριν από την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας αυτής αλλά και κατά τη διάρκειά
της είναι χρήσιµο να ανατρέχετε στις εικόνες της ιστορίας «Μια Σταγονοπαρέα στη
Λίµνη µας» για να γίνουν καλύτερα κατανοητοί οι ρόλοι που υποδύονται τα παιδιά.

Αξιολόγηση:
Η αξιολόγηση ως προς τις γνώσεις που αποκτήθηκαν και τις δεξιότητες που
αναπτύχθηκαν γίνεται κυρίως µέσα από τις δραστηριότητες έκφρασης
(δραµατοποιήσεις, εικαστικές δηµιουργίες, κατασκευές) και θα πρέπει να
σχετίζεται µε την επίτευξη των αρχικών στόχων, δηλαδή αν:
α) Κατανόησαν πώς σχηµατίστηκε η λίµνη, πώς συνεχίζει να υπάρχει και πως
σ΄ αυτό συντελεί ο κύκλος του νερού στη φύση.
β) Κατανόησαν ότι µπορούµε να απεικονίζουµε στους χάρτες τον τόπο που ζούµε.
γ) Εξοικειώθηκαν οι µαθητές µε την παρατήρηση µακρινών αντικειµένων.
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Γ2.   Ας παίξουµε µε το νερό της λίµνης

Στόχοι: α) Να παίξουν µε τη λίµνη, να αισθανθούν άνετα και οικεία µ’ αυτή.
β) Να καλλιεργηθεί η διάθεσή τους για συνέχεια.

Εποπτικά µέσα & υλικά: Πέτρες, καλάµια, κοχύλια, φτερά, ξύλα, φύλλα δέντρων,
φελλοί, πλαστικά άδεια µπουκάλια, µπουκάλια γεµάτα µε νερό, ένα γυάλινο µπουκάλι,
απόχη, δυο κουτιά που το πρώτο έχει στη µια πλευρά του ζωγραφισµένο ένα αντικείµενο
που βυθίζεται στο νερό και το δεύτερο κουτί έχει ζωγραφισµένο ένα αντικείµενο
που επιπλέει, λευκές κόλλες, µαρκαδόροι.

∆ραστηριότητες στο πεδίο:
Μετάβαση σε παραλίµνια περιοχή.
α) Προσεγγίζοντας τη λίµνη, το πρώτο
που συνήθως επιθυµούν τα παιδιά να
κάνουν είναι να πετάξουν πέτρες ή να
βουτήξουν τα χέρια τους στη λίµνη.
Επίσης επιθυµούν να αγγίξουν και να
περιεργαστούν ό,τι υπάρχει γύρω τους.
Με βάση αυτή την επιθυµία τους,
καλείτε τα παιδιά να συλλέξουν υλικά
από τη γύρω περιοχή, π.χ. πέτρες,
ξύλα, καλάµια, φύλλα κ.λπ., να τα

ρίξουν στο νερό και να παρατηρήσουν ποια από αυτά επιπλέουν και ποια όχι.
Μπορείτε ακόµη να ρίξετε στο νερό διάφορα αντικείµενα που θα έχετε µαζί σας,
όπως µπάλα, άδεια µπουκάλια, βαζάκι γεµάτο µε άµµο, τη σχεδία που προτείνεται
ως κατασκευή παρακάτω κ.λπ.. Ύστερα τα συλλέγουν µε την απόχη βάζοντάς τα
στο ένα από τα δυο κουτιά που αναφέρονται στα υλικά, ανάλογα µε τη ζωγραφιά
που υπάρχει στην εξωτερική πλευρά του κουτιού. Κάνουν δηλαδή διαχωρισµό των
αντικειµένων που επιπλέουν ή βυθίζονται. (Αν έχει προηγηθεί παρόµοια
δραστηριότητα στην τάξη, οι µαθητές θα ανταποκριθούν καλύτερα).

Εικ. 7  Παιχνίδια στη λίµνη
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Προκαλείτε συζήτηση γύρω απ’ αυτό το διαχωρισµό. Οι µαθητές µιλούν για το
υλικό των αντικειµένων που έριξαν στο νερό, συγκρίνουν αυτά που επιπλέουν µ’
αυτά που βουλιάζουν και κατά την επιστροφή στην τάξη τοποθετούν τα δύο κουτιά
στη «γωνιά της λίµνης».

β) Οι µαθητές µπορούν ακόµη να παίξουν ρίχνοντας πετραδάκια στο νερό για να
ακούσουν τον ήχο που προκαλείται και να παρατηρήσουν επίσης τα κύµατα που
δηµιουργούνται. Στο τέλος τους ζητάτε να ζωγραφίσουν τα κύµατα σε µια κόλλα
χαρτί.

γ) Κοντά στη λίµνη πάλι σε περιοχή προσβάσιµη και ασφαλή, µια µέρα που φυσά,
παρατηρούν την κίνηση του νερού ή τα κύµατα που προκαλούνται από τον άνεµο.
Ρίχνουν χάρτινες βαρκούλες που έχουν κατασκευάσει στο σχολείο τους, φύλλα ή
φτερά πουλιών που πιθανόν βρίσκονται γύρω. Παρατηρούν την κίνηση του νερού και
εξηγείτε ότι προκαλείται από τον άνεµο. Παίζουν µε τον ανεµοδείκτη (προτείνεται
η κατασκευή του παρακάτω). Παρατηρούν ότι όλα όσα έριξαν στο νερό παρασύρονται
από κύµατα που δηµιουργούνται από τον άνεµο και καταλήγουν µε τη δική σας
βοήθεια στο συµπέρασµα ότι ο άνεµος αναδεύει και κινεί το νερό της λίµνης.

∆ραστηριότητες στην τάξη:

Κατασκευές

α) Ανεµοδείκτης   
Κάποια µέρα που θα αναφερθείτε στην τάξη για τον άνεµο προτείνετε στα παιδιά
να κατασκευάσουν έναν ανεµοδείκτη και να τον έχουν µαζί τους τη µέρα που θα
πραγµατοποιηθεί η παραπάνω δραστηριότητα.

Υλικά που χρειάζονται: Καρφίτσα, καλαµάκι, φτερό, µολύβι µε γόµα στο πάνω άκρο
του, αιχµή βέλους (θα κόψετε ένα τριγωνικό κοµµάτι από χαρτόνι), ένα ξύλινο
πηχάκι, σπάγγος

Κατασκευή: Σκίστε τη µια άκρη από το καλαµάκι και στερεώστε την αιχµή του
βέλους, ενώ στην άλλη άκρη βάλτε το φτερό. Αντί του φτερού µπορείτε να βάλετε 
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κι ένα τριγωνικό κοµµάτι χαρτονιού. Τρυπήστε µε την καρφίτσα το καλαµάκι
περίπου στο µέσο του και στερεώστε τα στη γόµα του µολυβιού. ∆έστε το µολύβι
στο ξύλινο  πηχάκι µ’ ένα σπάγγο ή κορδέλα. Πηγή: (Sam Ed Brown, 1995)

β) Σχεδία 
Η παρακάτω κατασκευή µπορεί να γίνει πριν ή µετά τις παραπάνω δραστηριότητες,
µπορεί επίσης να κατασκευάσει το κάθε παιδί τη δική του ή να εργαστούν οµαδικά.
Όπως κι αν γίνει θα πρέπει να έχετε κάνει την κατάλληλη προετοιµασία.

Υλικά που χρειάζονται: οχτώ φελλοί, κόλλα, ξυλάκια για σουβλάκια, λεπτό χαρτόνι

Κατασκευή: Περάστε ένα ξυλάκι για σουβλάκι κατά µήκος δυο φελλών. Κάντε το
ίδιο για τους υπόλοιπους έξι φελλούς. Κολλήστε τα ζευγάρια των φελλών το ένα
δίπλα στ’ άλλο και στο κέντρο της σχεδίας στερεώστε τη σηµαιούλα που θα έχετε
φτιάξει από χαρτόνι και ξυλάκι. Πηγή: (Περιοδικό Bussi Bar, Τεύχος 53, Μάιος 2003)

Εικ. 8  Ανεµοδείκτης

Εικ. 9  Σχεδία
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∆ραστηριότητες Έκφρασης:
Αφού ολοκληρωθούν οι παρατηρήσεις, οι δραστηριότητες και τα παιχνίδια στο
πεδίο παροτρύνετε τα παιδιά να εκφράσουν τις σκέψεις τους σχετικά µε τη λίµνη.
Καταγράψτε τες σε µια κόλλα χαρτί ή
γράψτε όλοι µαζί ένα ποίηµα ή ένα µήνυµα
για τη λίµνη. Στη συνέχεια ζητήστε από το
κάθε παιδί να γράψει από κάτω το όνοµά
του ή να ζωγραφίσει κάτι µικρό αντί για το
όνοµά του, π.χ. ένα ψαράκι, ένα πουλί, µια
βαρκούλα κ.λπ.. Βάλτε το χαρτί µε τις
σκέψεις των µαθητών σε ένα µπουκάλι,
συµπληρώστε, αν θέλετε, το όνοµα και τη
διεύθυνση του σχολείου σας µε την
παράκληση προς αυτόν που τυχόν βρει το µπουκάλι, να επισκεφθεί το σχολείο.
Κλείστε καλά το µπουκάλι και πετάξτε το στο νερό. Αναρωτηθείτε µαζί µε τα παιδιά
τι θα απογίνει το µπουκάλι:
Υπάρχει περίπτωση να βουλιάξει ή θα επιπλέει;
Θα συνεχίσει να πλέει για πολύ; 
Πού µπορεί να φτάσει άραγε;
Ποιος µπορεί να το βρει; 
∆ίνεται έτσι η ευκαιρία να εκφράσουν τα παιδιά υποθέσεις και να κάνουν πιθανές
προβλέψεις για την πορεία και την κατάληξη του µπουκαλιού. 

Αξιολόγηση:
Η αξιολόγηση σχετικά µε την απόκτηση οικειότητας και χαράς που προήλθε από
την επαφή µε τη λίµνη πραγµατοποιείται κατά τη συµµετοχή των παιδιών στις
παραπάνω δραστηριότητες και µέσα από την έκφραση των σκέψεων τους στρέφεται
γύρω από τους αρχικούς στόχους, δηλαδή:
α) ∆όθηκε η ευκαιρία στους µαθητές να πλησιάσουν τη λίµνη µέσα από το παιχνίδι;
β) ∆όθηκε η ευκαιρία να συµµετέχουν µε άνεση και χαρά στις δραστηριότητες και
να αποβάλουν κάποιο φόβο ή αποστροφή που ενδεχοµένως είχαν;
γ) Εξέφρασαν οι µαθητές τις σκέψεις τους για τη λίµνη;
δ) Καλλιεργήθηκε η διάθεση για συνέχεια δηλαδή επαναπροσέγγισης της λίµνης και
ενασχόλησης µ’ αυτή;

Εικ. 10  Σκέψεις, συναισθήµατα, µηνύµατα



46

Γ3.   Το νερό της λίµνης δεν είναι σαν το νερό της θάλασσας
ούτε σαν το νερό που πίνουµε

Στόχοι:

Εποπτικά µέσα & υλικά: Άδεια γυάλινα βαζάκια, χωνάκια, διηθητικό χαρτί ή φίλτρα
του καφέ, µπουκάλι µε πόσιµο νερό, µεγεθυντικοί φακοί, φτυαράκι, πινελάκια,
γυάλινο δοχείο, µικρά διάφανα πιάτα ή τριβλία Petri, µαρκαδόροι, πλαστελίνες,
κόλλες χαρτιού, τέµπερες, πινέλα, χαρτί του µέτρου, µικρά αντικείµενα για τύπωµα
(χτένες, σφουγγαράκια, φελλοί, οδοντογλυφίδες, κλωστές, κ.λπ.) για τις
δραστηριότητες έκφρασης.

∆ραστηριότητες στο πεδίο:
Έχετε επιλέξει και µεταβαίνετε σε µια τοποθεσία ασφαλή και κατάλληλη για
παρατήρηση και πειραµατισµό πλάι στη λίµνη.

Α΄ Φάση
Τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν και να σχολιάσουν το χρώµα του νερού,
πρώτα µακριά και µετά κοντά τους. Εξηγείτε µε απλό τρόπο ότι το γαλάζιο, πράσινο
ή γκρι χρώµα του νερού µπορεί να οφείλεται στον ουρανό, στον πυθµένα, στα φυτά
που υπάρχουν µέσα του, στην ώρα της ηµέρας. Επισηµαίνεται ότι τη νύχτα το νερό
φαίνεται σκούρο µπλε ή µαύρο.
Κάποια από τα παιδιά παίρνουν δείγµα νερού της λίµνης στα βαζάκια. Κάποια άλλα
µοιράζουν το πόσιµο νερό που έχουν µαζί τους σε δυο τρία βαζάκια. Κάθονται όλα
ηµικυκλικά στο χώµα, παρατηρούν το νερό των δειγµάτων τους και συγκρίνουν.
Βρίσκουν οµοιότητες και διαφορές στην οσµή, στο χρώµα και συµπεραίνουν ότι το
νερό της λίµνης δεν είναι τόσο διαυγές όσο το πόσιµο.

Να προσεγγίσουν το υδάτινο περιβάλλον της λίµνης και να γνωρίσουν
µερικές από τις ιδιότητες του νερού της λίµνης, όπως το χρώµα του,
τη «γεύση» του, την οσµή του.
Να πειραµατιστούν και να συγκρίνουν.
Να  γνωρίσουν  ότι  το  νερό  µιας  λίµνης  περιέχει  διάφορους
µικροοργανισµούς και σωµατίδια.

α)

β)
γ)
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Καλούνται να θυµηθούν το χρώµα (έχετε µαζί σας φωτογραφίες από τη θάλασσα) και
τη «γεύση» του νερού της θάλασσας, όπου λίγο πολύ όλα τα παιδιά έχουν κάποια
εµπειρία. Αν δεν υπάρχει εµπειρία παρασκευάστε εσείς ένα διάλυµα αλατόνερου
τονίζοντας ότι παρόµοια γεύση έχει το θαλασσινό νερό. Παρακινείτε τους µαθητές να
γευτούν αλατόνερο και πόσιµο νερό και να συγκρίνουν. Ίσως είναι σκόπιµο επίσης
να ρωτήσετε: 
Γιατί το νερό της θάλασσας είναι αλµυρό; Τι περιέχει;
Εξηγείτε ότι το νερό της λίµνης δεν έχει την ίδια «γεύση» µε το νερό της θάλασσας
και επειδή δεν περιέχει αλάτι, του προσδίδεται ο χαρακτηρισµός «γλυκό νερό». 
Παροτρύνετε τα παιδιά να αναφέρουν οργανισµούς που ξέρουν ότι ζουν στη θάλασσα
και οργανισµούς που ζουν στη λίµνη. Αναρωτηθείτε µε τα παιδιά αν τα ψάρια που
είναι συνηθισµένα να ζουν στο αλµυρό νερό της θάλασσας µπορούν να ζήσουν στο
γλυκό νερό της λίµνης και το αντίθετο. Καταλήγετε στο συµπέρασµα ότι οι
περισσότεροι οργανισµοί που ζουν σε γλυκά νερά δεν µπορούν να ζουν στη θάλασσα
και το αντίθετο. 

Β΄ Φάση
Στη συνέχεια τα παιδιά διηθούν τα δείγµατα µε το νερό της λίµνης και το πόσιµο,
αφού έχουν τοποθετήσει τα χωνάκια από διηθητικό χαρτί σε δυο βαζάκια.
Παρατηρούν πάλι τα δείγµατα νερού που έχουν διηθηθεί και τα συγκρίνουν. Κυρίως
όµως παρατηρούν µε τους µεγεθυντικούς φακούς τα διηθητικά χαρτιά και ό,τι έχει
αποµείνει σ’ αυτά. Στόχος αυτής της δραστηριότητας όπως προαναφέρθηκε είναι να
διαπιστώσουν τα παιδιά ότι το νερό της λίµνης περιέχει διάφορους
µικροοργανισµούς και σωµατίδια.
Έτσι στο διηθητικό χαρτί που έχει φιλτραριστεί το πόσιµο εµφιαλωµένο νερό
εννοείται ότι δεν θα υπάρχουν υπολείµµατα. Αντίθετα στο διηθητικό χαρτί που έχει
φιλτραριστεί το νερό της λίµνης, τα παιδιά θα παρατηρήσουν ότι έχουν αποµείνει
διάφορα στερεά σωµατίδια και ίσως ποσότητα φυτοπλαγκτού, ιδιαίτερα αν η
δειγµατοληψία έγινε σε εποχή και περιοχή που υπάρχει υψηλή συγκέντρωση
φυτοπλαγκτού. 
Μέσα από την παρατήρηση και συζήτηση υπάρχει η πιθανότητα τα παιδιά να θεωρήσουν
ότι το νερό της λίµνης είναι βρώµικο. Εδώ θα πρέπει να επέµβετε και να εξηγήσετε
ότι στο νερό της λίµνης περιέχονται κι άλλες ουσίες και πολύ µικροί οργανισµοί που
δύσκολα τους διακρίνουµε µέσα στο νερό. ∆ηλαδή ότι όλα αυτά που υπάρχουν
πάνω στο φίλτρο δεν είναι «βρωµιές» όπως πιθανά να το εννοούν τα παιδιά.
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Σηµείωση: Η παραπάνω δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί και στην τάξη εφόσον έχετε
πάρει δείγµα νερού από τη λίµνη.

∆ραστηριότητες στην τάξη:
Επίσης στην τάξη µπορεί να πραγµατοποιηθεί και το παρακάτω πείραµα (Κ.
Μιχαλοπούλου, Ε. Χιωτάκη, 2000, σ. 144) προκειµένου να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά
την ύπαρξη µικροοργανισµών στο νερό.

Κατά την παραπάνω έξοδο σε παραλίµνια
περιοχή, προτεινόµενη χρονική περίοδος,
φθινόπωρο ή άνοιξη, οι µαθητές
παίρνουν νερό από τη λίµνη σε κάποιο
µεγάλο διάφανο δοχείο, προσθέτουν
επίσης λάσπη από το βυθό, συλλέγουν
µερικά υδρόβια φυτά που προεξέχουν
από το νερό και τα τοποθετούν στο
δοχείο.

Στην τάξη το δοχείο τοποθετείται σε µέρος µε καλό φυσικό φωτισµό. Ύστερα από
σύντοµο χρονικό διάστηµα καλούνται τα παιδιά να παρατηρήσουν το νερό. Το νερό
ίσως θα είναι πιο «θολό». Παίρνοντας δείγµα νερού από το δοχείο, επισκέπτονται
κάποιο χώρο εξοπλισµένο µε µικροσκόπια ή το ΚΠΕ της περιοχής για να χρησιµοποιήσουν
τα µικροσκόπια. Με τη χρήση µικροσκοπίων διαπιστώνουν ότι υπάρχουν κι άλλοι
οργανισµοί µέσα στο νερό της λίµνης εκτός από τα ψάρια ή τα πουλιά που ήδη
γνωρίζουν. Είναι σηµαντικό επίσης να διευκρινιστεί ο ρόλος των µικροοργανισµών
στο οικοσύστηµα της λίµνης, ότι δηλαδή αποτελούν  βασικό κρίκο στην τροφική
αλυσίδα της λίµνης καθώς µ’ αυτούς τρέφονται οι λάρβες εντόµων, ψαριών και
µερικά πουλιά. 
Προτείνονται επίσης, πριν ή µετά από την παραπάνω δραστηριότητα, η παρακολούθηση
εκπαιδευτικής ταινίας (βιντεοταινία από τη σειρά του National Geographic µε θέµα
τους υγρότοπους, κάποια ανάλογου θέµατος βιντεοταινία από το Υπ. Παιδείας είτε
από µουσειοσκευές διάφορων περιβαλλοντικών προγραµµάτων), η επίδειξη σχετικού
φωτογραφικού υλικού από διάφορα περιοδικά ή η προβολή slides, για να γνωρίσουν
οι µαθητές τους αθέατους οργανισµούς µιας σταγόνας γλυκού νερού.

Εικ.11  Παρατήρηση µικροοργανισµών
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∆ραστηριότητες Έκφρασης: 
α) Μετά από όλα αυτά καλείτε τα παιδιά να ζωγραφίσουν µικροοργανισµούς και να
τους τοποθετήσουν στην κατασκευή (β) της ενότητας Γ1.1. 
Μπορούν επίσης να πλάσουν µικροοργανισµούς µε πλαστελίνη και συµπληρώνοντας
τις δηµιουργίες τους µε διάφορα υλικά που αναφέρονται παραπάνω να ολοκληρώσουν
τις µορφές των µικροοργανισµών δίνοντας έµφαση στα χαρακτηριστικά τους (κεραίες,
πόδια, ουρές κ.λπ.). 

β) Μπορούν επίσης να χρωµατίσουν τους οργανισµούς του Φύλλου Εργασίας 1.

γ) Οµαδική εργασία-τύπωµα. Καλούνται τα παιδιά
να χρωµατίσουν ένα µέρος του χαρτιού του µέτρου,
µήκους 1,5µ., µε τέµπερες (αποχρώσεις του κίτρινου,
µπλε, πράσινου) χρησιµοποιώντας πινέλα φαρδιά
για να απεικονίσουν το νερό της λίµνης. Στη
συνέχεια βουτούν σε χρώµατα (πράσινο, µπλε, καφέ,
κίτρινο) τα µικροαντικείµενα που προαναφέρθηκαν
στα εποπτικά µέσα και υλικά. Κάνουν τύπωµα
προσπαθώντας να δώσουν τις µορφές και την κίνηση
των µικροοργανισµών πάνω στο νερό της λίµνης
την οποία ζωγράφισαν στο χαρτί του µέτρου. Για να
γίνει πιο ενδιαφέρουσα αυτή η δραστηριότητα
µπορεί να συνδεθεί µε κάποια ιστορία που θα έχετε
επινοήσει ή µ’ ένα παιχνίδι ρόλων. 

Αξιολόγηση:
Για την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων που αρχικά τέθηκαν, κατά την
εφαρµογή των πειραµάτων και των δραστηριοτήτων έκφρασης κρίνεται σκόπιµο να
επικεντρωθείτε στα εξής:
α) Ενδιαφέρονταν και συµµετείχαν ενεργά τα παιδιά στα πειράµατα;
β) Κατανόησαν τα παιδιά ότι το νερό της λίµνης διαφέρει από το νερό που πίνουµε;
γ) Ανακάλυψαν ότι µέσα στο νερό της λίµνης ζουν µικροοργανισµοί;

Εικ. 12  Φύλλο εργασίας 1
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Γ4.   Μικρά ζώα στη λίµνη

Γ4.1    Ασπόνδυλα στη λίµνη

Στόχοι:

Εποπτικά µέσα & υλικά: Μικρό ειδικό δίχτυ ή απόχες, σουρωτήρια, κουταλάκια
πλαστικά, πινελάκια, διάφανα βαζάκια, ρηχά δοχεία, µεγεθυντικοί φακοί, µικρά
διάφανα πιατάκια ή τριβλία Petri.

Εικ. 13  Μικρά ζώα στη λίµνη

Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι υπάρχουν κι άλλοι ζωικοί
οργανισµοί  µέσα στο νερό εκτός από αυτούς που ήδη γνωρίζουν.
Να προσπαθήσουν να συλλέξουν οργανισµούς από το νερό, να
µάθουν ότι για να παρατηρούν σωστά πρέπει να είναι ήσυχοι, πολύ
προσεκτικοί στο χώρο που βρίσκονται, προσεκτικοί επίσης µε τα
αντικείµενα που χρησιµοποιούν.
Να µάθουν επίσης ότι µετά την παρατήρηση καλό είναι να
επιστρέφουµε τους οργανισµούς στο χώρο που βρίσκονταν π.χ. στο
νερό, στο χώµα, στο δέντρο κ.λπ..

α)

β)

γ)
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∆ραστηριότητες στο πεδίο:
Πριν επισκεφθείτε τη λίµνη για την πραγµατοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων
ίσως είναι χρήσιµο να παρατηρήσουν τα ζώα που εικονίζονται στις δυο αφίσες του
παρόντος εκπαιδευτικού υλικού, «Η Ζωή στη Λίµνη» και «Γνωρίζουµε κι άλλους
οργανισµούς που ζουν στη λίµνη». Η επίσκεψη που προτείνεται παρακάτω µπορεί
να συνδεθεί και µε το πείραµα που περιγράφεται στην ενότητα Γ3. 
Έχετε επιλέξει από πριν κάποιο ασφαλές µέρος στην όχθη της λίµνης όπου
µεταβαίνετε κάποια µέρα, κατά προτίµηση τέλος της άνοιξης ή αρχές φθινοπώρου. 
Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες 5 έως 6 ατόµων και µε τον απαραίτητο εξοπλισµό
(κουταλάκια, πινελάκια, µικρά βάζα ή άλλα ρηχά δοχεία) πλησιάζουν κάποιο µέρος
της όχθης. Υποδεικνύετε στην κάθε οµάδα πώς θα βρεί και θα συλλέξει τους
ασπόνδυλους οργανισµούς.

α) Παρακινείτε τα παιδιά να σηκώσουν πέτρες που βρίσκονται κάτω από το νερό
και να τις εξετάσουν πολύ προσεκτικά. Συνήθως κάτω από τις πέτρες βρίσκονται
πλατυέλµινθες, βδέλλες, µικρά καρκινοειδή. Τα συλλέγουν µε τα πινελάκια ή µε τα
κουταλάκια και τα τοποθετούν στα ρηχά δοχεία στα οποία έχουν βάλει νερό.

Εικ. 14  Συλλογή και παρατήρηση
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β) ∆είχνετε πώς να χρησιµοποιήσουν την απόχη ή το σουρωτήρι. Βουτάτε την
απόχη στο νερό πλησιάζοντας το βυθό χωρίς να τον ακουµπήσετε και κινείτε την
απόχη προς τα εµπρός. Σηκώνετε την απόχη αφήνοντας όλο το νερό να τρέξει.
Με τη βοήθεια των µικρών πινέλων συλλέγετε τα ζωάκια µε πολύ προσοχή και τα
τοποθετείτε στα δοχεία µε το νερό.
γ) Με ένα σουρωτήρι παίρνετε λάσπη από το βυθό,
αφήνετε το νερό να τρέξει και ψάχνοντας στη λάσπη
που έχει αποµείνει, συλλέγετε τους οργανισµούς
µε τον ίδιο τρόπο που υποδείχθηκε παραπάνω.
Καλείτε τα παιδιά να επαναλάβουν και τα αφήνετε
να ασχοληθούν αρκετή ώρα, γιατί είναι µια
ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική εµπειρία.
Σηµείωση: Οι ασπόνδυλοι οργανισµοί που πιθανόν
θα βρουν τα παιδιά είναι βδέλλες, πλατυέλµινθες,
άλλα σκουλήκια, σαλιγκάρια ή άλλα µαλάκια,
µικρά καρκινοειδή, προνύµφες και νύµφες εντόµων,
και ενήλικα έντοµα όπως ο δυτίσκος, ο νωτονήκτης
κ.λπ..         

Στο χώρο που βρίσκονται ή στην τάξη, µεταφέρουν τους οργανισµούς στα τριβλία
Petri ή σε µικρά ρηχά πιατάκια και τους παρατηρούν µε τους µεγεθυντικούς φακούς.
Οι µαθητές παρατηρούν το µέγεθος, το χρώµα, τα µέρη του σώµατος, τα ιδιαίτερα
όργανά τους (κεραίες, δαγκάνες, ουρές, όστρακο, τριχοειδείς προεξοχές, βεντούζες
κ.λπ.).
Παρακινούνται να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους, τις απορίες τους και να
συζητήσουν µε βάση τα ερωτήµατα:

α) Έχετε δει οργανισµούς που να µοιάζουν µ’ αυτούς έξω από το νερό, π.χ. στο
έδαφος;
(οι µαθητές ίσως να αναφέρουν τα σκουλήκια, τα σαλιγκάρια, τις κάµπιες, τις αράχνες
κ.λπ.)
β) Πού βρήκατε τους οργανισµούς που έχετε µπροστά σας δηλαδή πού ζουν;
(κολυµπούν στο νερό, κάτω από τις πέτρες, µέσα στη λάσπη του βυθού, πάνω στα
υδρόβια φυτά)

Εικ. 15  Βδέλλες, σαλιγκάρια, έντοµα
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γ) Τι να κάνουν άραγε το χειµώνα, αντέχουν στο κρύο; 
(εξηγείτε ότι άλλα από αυτά αντέχουν να ζουν σε χαµηλές θερµοκρασίες, άλλα πεθαίνουν,
άλλα χώνονται στο βυθό για να περάσει ο χειµώνας και δραστηριοποιούνται ξανά την
άνοιξη)
δ) Με τι τρέφονται; 
(µε άλλους µικροοργανισµούς που ζουν στο νερό και βέβαια µε κάποιους από τους
οργανισµούς του δείγµατος)
ε) Έχουν εχθρούς; 
(τα ψάρια, τα νερόφιδα, τους βάτραχους, τις σαλαµάνδρες, τους τρίτωνες, τα πουλιά)
στ) Πώς γεννιούνται; 
(οι περισσότεροι απ΄ αυτούς γεννούν αυγά)
ζ) Θέλετε όλα αυτά τα ζωάκια να τα κρατήσουµε στην τάξη ή να τα επιστρέψουµε
στη λίµνη;
(αφήστε τα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους ελεύθερα, αλλά προσπαθήστε να
εξηγήσετε ότι είναι καλύτερα να τα επιστρέψετε στη λίµνη)

Είναι καλό βέβαια κατά τη συζήτηση εκτός από το δείγµα οργανισµών που θα έχουν
µπροστά τους τα παιδιά, να υπάρχει ανάλογο εποπτικό υλικό όπως η αφίσα που
συνοδεύει αυτή την ενότητα, βιβλία, περιοδικά µε ανάλογες εικόνες κ.λπ.. 

Στο τέλος των δραστηριοτήτων µπορείτε να µοιράσετε στο κάθε παιδί το Φύλλο
Εργασίας 2.

Εικ. 16  Φύλλο εργασίας 2
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Γ4.2  Το κουνούπι και ο βάτραχος

Α. Παίρνοντας ως αφορµή τη συλλογή και την
παρατήρηση ορισµένων από τους παραπάνω
ασπόνδυλους οργανισµούς που είναι προνύµφες
ή νύµφες των κουνουπιών, δίνετε την ευκαιρία
στα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα ένα από τα
πιο  γνωστά τους έντοµα, το κουνούπι, που η ζωή
του σχετίζεται άµεσα µε το νερό.

Στόχοι:

Εποπτικά µέσα & υλικά: Θα χρειαστούν οπωσδήποτε ανάλογες εικόνες από βιβλία
και περιοδικά ή βιντεοταινίες που αναφέρονται στη ζωή των συγκεκριµένων εντόµων,
ιστορίες, τραγούδια, ποιήµατα.

∆ραστηριότητες στην τάξη:
α) Καλούνται τα παιδιά να περιγράψουν τις εµπειρίες τους σχετικά µε τα κουνούπια.
Μέσα από τις εµπειρίες τους θα αναδειχθεί πού ζουν, ποια εποχή και ποιες ώρες του
εικοσιτετραώρου τα συναντούµε, αν είναι ωφέλιµα και γιατί µας τσιµπάνε.

Εικ.17  Εφηµερόπτερο και λιβελούλα

Να εκφράσουν τα παιδιά τις εµπειρίες τους σχετικά µ’ αυτά τα
έντοµα δηλ. τα κουνούπια.
Να συνδέσουν την ύπαρξη των συγκεκριµένων εντόµων µε το
νερό, συγκεκριµένα µε τη λίµνη και να κατανοήσουν ότι σε κάποιες
φάσεις της ζωής τους ζουν αποκλειστικά µέσα στο νερό.
Να παρατηρήσουν το σώµα τους, να µιλήσουν για τον τρόπο που
αναπαράγονται και για τον κύκλο της ζωής τους.
Να προβληµατιστούν και να κατανοήσουν, παρ’ όλη την αρνητική
στάση που ενδεχοµένως να έχουν, ότι είναι κι αυτά ωφέλιµα.

α)

β)

γ)

δ)
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β) Συναρµολογήστε τα Φύλλα εργασίας 3α, 3β µαζί µε τα παιδιά. Τα παιδιά
παρατηρούν την εικόνα και µε τη βοήθεια σας συζητούν για ό,τι βλέπουν.
Επίσης µπορούν να έχουν µπροστά τους κάποια προνύµφη ή νύµφη κουνουπιού που
πιθανόν συνέλεξαν κατά τις προηγούµενες δραστηριότητες. Μετά την παρατήρηση
και συζήτηση τα παιδιά θα έχουν κατανοήσει ότι:

«Από το αυγό βγαίνει στην αρχή ένας µικρός οργανισµός σα «σκουλήκι» (προνύµφη)
που δε µοιάζει καθόλου στους γονείς του, ζει αποκλειστικά µέσα στο νερό και τρέφεται
µε ουσίες και οργανισµούς που υπάρχουν στο νερό. Στη συνέχεια µεταµορφώνεται
σε νύµφη και ζει ακόµα στο νερό. Κάποια στιγµή µένοντας ακίνητο κάτω από την
επιφάνεια του νερού µεταµορφώνεται σιγά σιγά σε κουνούπι. Μόλις ολοκληρωθεί
αυτή η µεταµόρφωση, γίνεται πλέον ώριµο έντοµο, το οποίο δε ζει πια στο νερό και
πετά στον αέρα».

∆ραστηριότητες έκφρασης:
α) Ζητάτε από τα παιδιά να φτιάξουν µια δική τους ιστορία µε τον κύκλο ζωής ενός
κουνουπιού. Τα παιδιά κάθονται κυκλικά και έχοντας πάλι τα Φύλλα Εργασίας 3α &
3β συναρµολογηµένα µπροστά τους δίνουν ένα όνοµα στο κουνούπι και δηµιουργούν
την ιστορία αναφέροντας πώς και πού γεννήθηκε, πώς να ήταν η ζωή του στο νερό,
ποιοι να ήταν «οι φίλοι του», ποιους φοβόταν, πώς µεταµορφώθηκε, πώς ήταν η ζωή
του στη συνέχεια, τι απέγινε στο τέλος. Θα πρέπει επίσης να φανεί µέσα από την ιστορία

Εικ. 18   Ο κύκλος ζωής
του κουνουπιού
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και η ωφελιµότητα του για τους άλλους οργανισµούς (αποτελεί τροφή για πουλιά,
ψάρια, αµφίβια κ.λπ.).
Στη συνέχεια καλούνται να ζωγραφίσουν φάσεις από την ιστορία τους, να κολλήσουν
τις ζωγραφιές τους µε τη σειρά των επεισοδίων σε χαρτί του µέτρου και να
τοποθετήσουν την εργασία τους στη «γωνιά της λίµνης».

β) Μπορούν επίσης να «γράψουν» την ιστορία τους σ’ ένα χαρτόνι κανσόν
χρησιµοποιώντας αντί για λέξεις, εικόνες που θα έχουν ζωγραφίσει ή εικόνες από
βιβλία και περιοδικά και εσείς θα συµπληρώνετε τις προτάσεις γράφοντας τις
έννοιες που δεν είναι δυνατό να ζωγραφιστούν.

γ) Παροτρύνετε κάποια από τα παιδιά να παραστήσουν τον κύκλο της ζωής του
κουνουπιού µόνο µε κινήσεις του σώµατος, χωρίς λόγια, βάζοντας µια µουσική που
να ταιριάζει µε τις κινήσεις του σώµατος.

δ) Μπορούν επίσης να µάθουν το παρακάτω ποίηµα κάνοντας ανάλογες κινήσεις µε
το σώµα τους που υποδεικνύονται από τις υπογραµµισµένες λέξεις:

Ένα κουνούπι, κουνουπάκι,
µες στο σκοτάδι το πηχτό
κάνει σαν αεροπλανάκι,

κι ας είναι τόσο δα µικρό.
Άσε µε λίγο, κουνουπάκι,
να κοιµηθώ γλυκά γλυκά

κι εγώ στ’ αλήθεια θα σ’ αφήσω
να µε τσιµπήσεις µια φορά.
Το φως ανοίγω να το πιάσω

µα κείνο πάει στο ταβάνι
ψηλά πηδάω να το φτάσω
µα νάτο πάλι στο ντιβάνι.

Φ. ΛΑ∆ΗΣ
(Άρες Μάρες, Κουκουνάρες, Καστανιώτης, Αθήνα 1977)
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Β. Με τον ίδιο περίπου τρόπο που θα εργαστούν για το κουνούπι προτείνεται να
εργαστούν και για το βάτραχο. Είναι εύκολο τέλη της άνοιξης- αρχές καλοκαιριού να
βρουν βατράχια και γυρίνους στη λίµνη, να τα παρατηρήσουν, να γνωρίσουν τον
κύκλο της ζωής του βάτραχου, να µάθουν µε τι τρέφεται και ποιοι είναι οι εχθροί του.

Εικ. 19   Ο κύκλος ζωής του βάτραχου

Το Φύλλο Εργασίας 4 µε την εικόνα του κύκλου ζωής
του βάτραχου και το σχετικό ποίηµα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί είτε ως αφορµή είτε συµπληρωµατικά
στην παραπάνω συζήτηση.
Κατόπιν µπορούν τα παιδιά να εργαστούν στο
Φύλλο Εργασίας 4 σύµφωνα µε τις οδηγίες του. 
Τέλος προτείνεται να κατασκευάσουν ένα βάτραχο.
Μπορούν να βρουν ιδέες για την κατασκευή του σε
πολλά βιβλία ή να χρωµατίσουν το Φύλλο Εργασίας 5.

Εικ. 20  Φύλλο εργασίας 5
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Αξιόλογηση:
Κατά την πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων αυτής της ενότητας και στη φάση
της αξιολόγησης είναι σκόπιµο να εστιάσετε στα παρακάτω:
α) Οι µαθητές συνειδητοποίησαν την ύπαρξη κι άλλων οργανισµών στη λίµνη;
β) Γνώρισαν κάποια στοιχεία για τη ζωή αυτών των οργανισµών;
γ) Κατανόησαν την ωφελιµότητά τους;
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Γ5.   Ο κυρ-Αργύρης ο ψαράς και ο Γεννάδιος Γριβάδιος το ψάρι

Στόχοι:

Εποπτικά µέσα & υλικά: Μπορείτε να φέρετε στην τάξη κάποια από τα είδη ψαριών
για να τα παρατηρήσουν, βιβλία µε εικόνες, παραµύθια, τα φύλλα εργασίας και τις
καρτέλες µε εικόνες ψαριών του εκπαιδευτικού υλικού, την αφίσα «Η ζωή στη
λίµνη». Θα χρειαστείτε επίσης φωτογραφική µηχανή, κασετόφωνο για συνέντευξη.

Παρακάτω δίνεται µια πολύ λιτή περιγραφή του διαλόγου ενός ψαρά µε ένα ψάρι της
λίµνης που στοχεύει στην αναφορά των ονοµάτων και απλών πληροφοριών για τα
ψάρια της λίµνης. Μπορείτε να τη χρησιµοποιήσετε για να ξεκινήσετε τις δραστηριότητες
που προτείνονται σχετικά µε τα ψάρια εµπλουτίζοντάς την όπως εσείς επιθυµείτε και
παρουσιάζοντας την µε διαφορετικούς τρόπους, αφήγηση, κουκλοθέατρο, παιχνίδι
κ.λπ.. Ίσως θα ήταν καλό για την εκµάθηση των ονοµάτων των ψαριών να επιµείνετε
αρκετά στο τραγούδι του Γεννάδιου:

«Πάπιες, κύκνοι, κορµοράνοι,
χήνες και αργυροπελεκάνοι,

γλήνια, τούρνες και γριβάδια,
τσιρονάκια, γουλιανοί,
είν΄ της λίµνης η ζωή!

…σιγοτραγουδάει ο Γεννάδιος Γριβάδιος, ένα γέρικο γριβάδι, κι ακολουθεί
κολυµπώντας µέσα στα νερά της λίµνης τη βάρκα του κυρ-Αργύρη του ψαρά. Αυτοί οι
δυο, παρόλο που είναι ένα ψάρι κι ένας ψαράς, είναι φίλοι πολλά χρόνια!

Να γνωρίσουν τα ψάρια που ζουν στη λίµνη.
Να παρατηρήσουν τη µορφολογία του σώµατός τους, να µάθουν
για την αναπαραγωγή τους και τη διατροφή τους.
Να έλθουν σε επαφή µε ερασιτέχνες ή επαγγελµατίες ψαράδες.
Να κατανοήσουν την ωφελιµότητά τους για άλλους οργανισµούς
της λίµνης και τον άνθρωπο.

α)
β)

γ)
δ)
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- Γεννάδιε, όµορφα τραγουδάς, οδήγησέ µε όµως σ’ ένα µέρος της λίµνης που έχει
πολλά γριβάδια. Πρέπει να πάω κάµποσα κιλά στην ψαραγορά, είπε ο κυρ-Αργύρης,
τραβώντας µε δύναµη και βιασύνη τα κουπιά της βάρκας του.
- Μου ζητάς να προδώσω τους συγγενείς µου, τα γριβάδια, όµως πρέπει να σου πω
ότι πολλά γριβάδια δε θα βρεις. Σου προτείνω λοιπόν να ψαρέψεις πεταλούδες, είπε
ο Γεννάδιος Γριβάδιος. Έτσι κι αλλιώς γριβάδια και πεταλούδες µοιάζουν τόσο
πολύ, κανείς δε θα το καταλάβει.
- Σε παρακαλώ, Γεννάδιε, µην είσαι τόσο ανόητος, το ξέρεις ότι οι πεταλούδες δεν
είναι τόσο νόστιµες όσο εσείς τα γριβάδια!
- Σου προτείνω τότε, αφού θέλεις νόστιµα ψάρια, να πάµε για τούρνες. Έχεις το
κατάλληλο δόλωµα; Ξέρεις αυτές είναι λαίµαργες, αλλά αν έχεις κανένα τσιρονάκι ή 
πλατίκα στη βάρκα σου, θα κάνεις τη δουλειά σου.
Όµως για πες µου, γουλιανούς και γλήνια δεν πουλάνε στην ψαραγορά; ∆ε σε είδα
ποτέ να τα ψαρεύεις.
- Μπα ο κόσµος δεν ζητάει πολύ τα γλήνια, πιο πολύ προτιµά τα πρικιά, αν κι έχουν
πολλά αγκάθια, είπε ο κυρ-Αργύρης. Όσο για τους γουλιανούς, το ψάρεµά τους θέλει
τον κατάλληλο χρόνο. Λοιπόν πάµε τώρα για γριβάδια.
- Με συγχωρείς, αλλά δε σε ακολουθώ από δω και πέρα. Πλησιάζεις πολύ τους
αργυροπελεκάνους και δε θέλω να κινδυνέψει η ζωούλα µου! Άλλωστε θα σε
ακολουθήσει κάποιος από αυτούς τώρα! Γεια, θα τα ξαναπούµε αύριο, είπε ο
Γεννάδιος Γριβάδιος και βούτηξε πιο βαθιά στα νερά σιγοτραγουδώντας…

Έλα, ήλιε, έλα, αέρα,
συννεφάκια, ρίξτε τη βροχή
για να µείνουν στη ζωή…

πάπιες, κύκνοι, κορµοράνοι,
χήνες κι αργυροπελεκάνοι,

γλήνια, τούρνες και γριβάδια,
τσιρονάκια, γουλιανοί!»

Μετά την παρουσίαση τα παιδιά εκφράζουν τις παρατηρήσεις και απορίες τους.
Μέσα από τη συζήτηση θα αναδειχθούν οι εµπειρίες τους σχετικά µε τα ψάρια της
λίµνης ίσως και η επιθυµία να δουν κάποια από αυτά. Οπότε προγραµµατίζεται
επίσκεψη στην ψαραγορά. 
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∆ραστηριότητες στο πεδίο: 
α) Μετά την παραπάνω συζήτηση προγραµµατίζετε επίσκεψη στην ψαραγορά για
να «δείτε τι ψάρια έπιασε ο κυρ-Αργύρης ο ψαράς».
Φτάνοντας εκεί, τα παιδιά βλέπουν κι αναγνωρίζουν µερικά ψάρια, θαλασσινά είτε
της λίµνης, που τους είναι οικεία. Πλησιάζετε βέβαια στον πάγκο µε τα ψάρια της
λίµνης. Παροτρύνετε τους µαθητές να πιάσουν µερικά, να τα παρατηρήσουν,
αναφέρετε το όνοµά τους. Κάνουν ερωτήσεις στον ιχθυοπώλη καταγράφοντας τη
συνοµιλία στο δηµοσιογραφικό µαγνητόφωνο. Ζητάνε από τον ιχθυοπώλη να τους
δώσει µερικά, φωτογραφίζουν το ιχθυοπωλείο, τα ψάρια, φωτογραφίζονται και τα
ίδια.

β) Έχετε έρθει σε επαφή µε έναν ψαρά της περιοχής και κανονίζετε να συναντηθείτε
στη βάρκα του για να µιλήσει στα παιδιά για τους τρόπους ψαρέµατος. Κατά τη
συνάντηση τα παιδιά γνωρίζουν είδη από τον εξοπλισµό του ψαρά και ο ψαράς
επιδεικνύει κάποιους τρόπους ψαρέµατος. Τα παιδιά επίσης µπορούν να καταγράψουν
τη συζήτησή τους µε τον ψαρά στο µαγνητοφωνάκι και να φωτογραφίσουν.

∆ραστηριότητες στην τάξη:
Επιστρέφοντας στην τάξη συζητούν για όσα είδαν, όσα τους έκαναν εντύπωση και
ακολουθεί παρατήρηση των ψαριών που πήραν µαζί τους. Μέσα από την ελεύθερη
έκφραση των παρατηρήσεων και των αποριών τους καλό είναι να καταλήξουν σε
γενικεύσεις και συµπεράσµατα όπως ότι:
- Τα ψάρια έχουν ουρά και πτερύγια για να κολυµπούν.
- Αναπνέουν µε το στόµα και τα βράγχια. 
- ∆εν κοιµούνται, απλώς µένουν ακίνητα µέσα στο νερό.
- Το σχήµα του σώµατός τους τα βοηθά να κολυµπούν και το σώµα τους στηρίζεται     
σε κόκαλα.
- Βρίσκουν την τροφή τους στο νερό της λίµνης (τα ψάρια τρέφονται µε
µικροοργανισµούς, µε µικρότερα ψάρια, έντοµα, ασπόνδυλους οργανισµούς, φυτά
κ.λπ.)
- Γεννούν αυγά για να αναπαραχθούν και τα περισσότερα γεννούν την άνοιξη.
- Αποτελούν τροφή για άλλους οργανισµούς της λίµνης. Είναι πολύ ωφέλιµα ως είδος
τροφής για τον άνθρωπο, γιατί περιέχουν ουσίες απαραίτητες για τον οργανισµό
µας…
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…και στη συνέχεια να προβληµατιστούν:
Τι χρειάζονται τα ψάρια για να ζουν;
Τι µπορεί να κάνει κακό στα ψάρια;
Πώς εµείς οι άνθρωποι µπορούµε να τα βλάψουµε;

∆ραστηριότητες έκφρασης:
α) Να ζωγραφίσει κάθε παιδί όποιο ψάρι θέλει και να το κόψει στο περίγραµµά του.
Στη συνέχεια να κολλήσουν τα ψάρια στην κατασκευή (β) που προτείνεται στην
ενότητα Γ1.1 που είναι ήδη τοποθετηµένη στη «γωνιά της λίµνης».

β) Μαθαίνουν το ποίηµα που έλεγε ο Γεννάδιος το γριβάδι.

γ) Μαθαίνουν το ποίηµα της Θέτης Χορτιάτη «Η προσευχή των ψαριών» και δίνεται
η αφορµή να προβληµατιστούν για τις συνέπειες της ρύπανσης της λίµνης στα
ψάρια. 

δ) Παίζουν ή συµπληρώνουν τα Φύλλα Εργασίας 6, 7, 8, 9…..

Εικ. 21  Φύλλα εργασίας 6, 7, 8, 9
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ε) Ζητάτε από τα παιδιά να δηµιουργήσουν µια ιστορία µε τίτλο:
«Η ζωή του Γεννάδιου Γριβάδιου στη λίµνη µας» ή
«Μια µέρα του Γεννάδιου Γριβάδιου στη λίµνη» ή 
«Τι έκανε µετά ο Γεννάδιος Γριβάδιος;» να συνεχίσουν δηλαδή την παραπάνω ιστορία.

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους
χρησιµοποιώντας και αξιοποιώντας τις γνώσεις και εντυπώσεις που αποκόµισαν
από τις παραπάνω δραστηριότητες.
Την ιστορία που θα δηµιουργήσουν µπορείτε να τη γράψετε τµηµατικά σε πολλές
κόλλες χαρτιού, στη συνέχεια τα παιδιά να τις ζωγραφίσουν, να δέσετε τις σελίδες,
κι έτσι να δηµιουργήσετε ένα βιβλίο που θα αναφέρεται στα ψάρια της λίµνης, ή
µπορείτε να τη δραµατοποιήσετε αναλαµβάνοντας κάθε παιδί ένα ρόλο.

στ) Παιχνίδι:  «Ο χορός των ψαριών»

Τα παιδιά κάθονται στο πάτωµα έχοντας σχηµατίσει έναν κύκλο. Κάθε παιδί έχει
κρεµασµένη από το λαιµό του µια καρτέλα που εικονίζει κάποιο από τα ψάρια
(αξιοποιήστε τις καρτέλες των ψαριών του εκπαιδευτικού υλικού). 

Έχετε επιλέξει χαρούµενα χορευτικά κοµµάτια για να ακουστούν κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού. Ένα παιδί σηκώνεται πάνω, έχει την εικόνα από ένα γλήνι
κρεµασµένη µπροστά του, γυρίζει χοροπηδώντας στο εσωτερικό του κύκλου λέγοντας
µαζί µε σας τα λόγια του τραγουδιού:

Εικ. 22  Τα ψάρια της λίµνης
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«Είµαι ένα γλήνι,
ζω µέσα στη λίµνη,

ψάχνω να βρω ένα φίλο
να χορέψουµε µαζί
µε ωραία µουσική!»

Όταν τελειώσει το τραγούδι του το παιδί-γλήνι, σταµατάει και παίρνει το παιδί που
βρίσκεται ακριβώς µπροστά του και έχει την καρτέλα π.χ. µε την τούρνα. Κρατιούνται
από τα χέρια αντικριστά, χορεύουν, ενώ το δεύτερο παιδί λέει το τραγούδι:

«Έλα, γλήνι, µε την τούρνα
να χορέψεις, τρα λα λά,

µες στης λίµνης τα νερά!»

Το δεύτερο παιδί λέει το τραγουδάκι του δυο φορές και συνεχίζουν να χορεύουν, ενώ
τα άλλα παιδιά χτυπούν τα χέρια τους. Μόλις τελειώσει το τραγούδι του κάθεται
στη θέση του, ενώ το παιδί-γλήνι λέει ξανά το πρώτο τραγουδάκι και τραβά άλλο
παιδί να σηκωθεί στο χορό. Το επόµενο παιδί λέει ξανά το δεύτερο τραγουδάκι
βάζοντας στη θέση του ονόµατος του ψαριού το όνοµα του ψαριού που έχει στην
καρτέλα του. Το παιχνίδι τελειώνει, αφού σηκωθούν όλα τα παιδιά να χορέψουν.

ζ) Παιχνίδι: «Αλήθεια ή Ψέµα»
Πηγή: (M. Krotenheerdt, G.Lehnert 1992, Προσαρµογή από το ΚΠΕ Καστοριάς)

Τα παιδιά κι εσείς στέκεστε σε κύκλο.
Μπορείτε ίσως να κρατάτε όλοι ένα µπαλόνι στο χέρι σας. Εσείς ανακοινώνετε
προτάσεις που εµπεριέχουν σωστές, λανθασµένες ή και τελείως απίθανες πληροφορίες
για τα ψάρια. 

Εικ. 23  Παιχνίδι “Ο χορός των ψαριών”



65

Παρακάτω σηµειώνονται ενδεικτικά µερικές
προτάσεις:

Το γριβάδι έχει λέπια. (Σ)                          
Η τούρνα τρώει χόρτα. (Λ)
Μερικά ψάρια τρώνε άλλα ψάρια. (Σ)
Μερικά ψάρια τρώνε χόρτα. (Σ)
Τα ψάρια της λίµνης γεννούν αυγά κι
ύστερα βγαίνουν µικρά ψαράκια. (Σ)
Ψάρια ζουν και στην ξηρά. (Λ)
Τα  ψάρια  ζούνε  σε  πολύ  βρώµικα
νερά. (Λ)
Το γριβάδι ζει στη θάλασσα. (Λ)
Τα ψάρια αρρωσταίνουν σε βρώµικα νερά. (Σ)

Τα παιδιά σηκώνουν το µπαλόνι τους κάθε φορά που η πρόταση είναι σωστή και
φωνάζουν «αλήθεια», ενώ στις λανθασµένες φωνάζουν «ψέµα» και κάθονται χαµηλά.
Όποιο παιδί κάνει λάθος, σας δίνει το µπαλόνι του και συνεχίζει να παίζει. Το
παιχνίδι τελειώνει όταν εσείς µαζέψετε όλα τα µπαλόνια.

Αξιολόγηση:
Καθώς τα παιδιά συµµετέχουν στις παραπάνω δραστηριότητες και προσπαθώντας
να αξιολογήσετε, εστιάστε στα παρακάτω:
α) Γνωρίζουν και καταφέρνουν να θυµούνται µερικά από τα ψάρια της λίµνης;
β) Έχουν κατανοήσει ότι τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των ψαριών είναι
σηµαντικά για την κίνησή τους, την εύρεση τροφής κ.λπ.;
γ) Έχουν κατανοήσει την ωφελιµότητα των ψαριών για τον άνθρωπο;

Εικ. 24  Παιχνίδι “Αλήθεια ή ψέµα”
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Γ6.   Γνωρίζουµε τα πουλιά της λίµνης

Στόχοι:

Εποπτικά µέσα & υλικά: Κιάλια, φωτογραφική µηχανή, βιβλία, περιοδικά, εικόνες,
βιντεοταινίες µε ανάλογο περιεχόµενο, η αφίσα «Η Ζωή στη Λίµνη», τα σχετικά
φύλλα εργασίας και το έντυπο «Ελάτε να γνωρίσουµε τα πουλιά της λίµνης» που
εµπεριέχονται στο εκπαιδευτικό υλικό, χαρτόνια, κορδέλες, στεφάνια, υφάσµατα.

∆ραστηριότητες στο πεδίο: 
Έχετε επιλέξει µια παραλίµνια περιοχή ασφαλή και κατάλληλη για την παρατήρηση
των πουλιών. Αν είναι δυνατό επισκεφθείτε τη λίµνη για αυτό το σκοπό µια φορά
για κάθε εποχή. Τα πουλιά που συνήθως µπορεί κανείς να παρατηρήσει πάρα πολύ
εύκολα, τουλάχιστον στη λίµνη της Καστοριάς, είναι οι κύκνοι, οι φαλαρίδες, οι
νερόκοτες, οι πάπιες, οι γλάροι, οι αργυροπελεκάνοι, οι κορµοράνοι, οι λαγγόνες,
τα σκουφοβουτηχτάρια, οι χήνες. 
Για να έρθουν τα πουλιά πιο κοντά στους µαθητές και έτσι να έχουν τη δυνατότητα
άµεσης παρατήρησης, θα ήταν καλό οι µαθητές να έχουν µαζί τους κάποιο είδος
τροφής. ∆ίνετε χρόνο στα παιδιά να χαρούν αυτή την προσέγγιση και κατόπιν τα
καλείτε να παρατηρήσουν πρώτα τα πουλιά που είναι πιο κοντά τους, να εκφράσουν

Να προσεγγίσουν τη λίµνη και να παρατηρήσουν οι µαθητές όσα
από τα πουλιά της λίµνης είναι δυνατόν.
Να µάθουν να αναγνωρίζουν κάποια είδη πουλιών.
Να πληροφορηθούν για τον τρόπο ζωής τους, (διαµονή, διατροφή,
αναπαραγωγή, αποδηµία).
Να συγκρίνουν τα πουλιά µεταξύ τους -προσέχοντας κυρίως
κάποια µορφολογικά χαρακτηριστικά τους- αλλά και µε άλλους
οργανισµούς της λίµνης. 
Να συσχετίσουν, όσο αυτό είναι εφικτό, την ύπαρξη της λίµνης µε
την παρουσία και τη ζωή των πουλιών και να µάθουν ότι κάποια
είδη τείνουν να εξαφανιστούν.
Να προβληµατιστούν για τη συµπεριφορά των ανθρώπων προς τα
πουλιά. 

α)

β)
γ)

δ)

ε)

στ)
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τις απορίες τους και να τα
φωτογραφίσουν. Παρατηρούν
επίσης µε τα κιάλια τα πουλιά που
είναι µακριά.
Κατά τη διάρκεια αυτής της
προσέγγισης σηµειώνουν στο
Φύλλο εργασίας 10 τα πουλιά που
συνάντησαν.

∆ραστηριότητες στην τάξη: 
α) Παρουσιάζετε στα παιδιά το έντυπο «Ελάτε µαζί µου να γνωρίσουµε τα πουλιά
της λίµνης» που υπάρχει στο παρόν εκπαιδευτικό υλικό. Τα παιδιά το ξεφυλλίζουν,
σχολιάζουν τις εικόνες των πουλιών και διαβάζετε το περιεχόµενό του που στοχεύει
στην παρουσίαση κάποιων πουλιών της λίµνης δίνοντας πληροφορίες γι’ αυτά.

β) Παρουσιάζετε στα παιδιά το Φύλλο Εργασίας 11 που η δηµιουργία του είχε ως
στόχο την κατανόηση από τα παιδιά του ρόλου κάποιων µορφολογικών χαρακτηριστικών
των πουλιών. ∆ηµιουργείτε καταστάσεις προβληµατισµού σύµφωνα µε τις ερωτήσεις
που συνοδεύουν την εικόνα του Φ.Ε.11. Συζητάτε για τις τροφικές επιλογές των
πουλιών της εικόνας συσχετίζοντας τες µε τα ράµφη τους. Συζητάτε επίσης για τον

Εικ. 25  Φύλλο εργασίας 10

Εικ. 26  Έντυπο για τα πουλιά της λίµνης
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τρόπο κίνησης αυτών των πουλιών µέσα στο νερό συσχετίζοντας τον µε τη µορφή
που έχουν τα πόδια τους. 

Στη συνέχεια τα παιδιά εργάζονται µε τα Φύλλα Εργασίας 12 και 13.

γ) Ζητήστε από τα παιδιά να φέρουν βιβλία, περιοδικά κι οποιοδήποτε άλλο σχετικό
πληροφοριακό υλικό. Καθίστε κυκλικά όλοι µαζί και τοποθετήστε το υλικό στο
κέντρο του κύκλου. Παρατηρήστε, σχολιάστε και αντλήστε πληροφορίες για τα
πουλιά των υγρότοπων.

Εικ. 27  Φύλλο εργασίας 11

Εικ. 28  Φύλλο εργασίας 12, 13
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Μέσα από τις διάφορες συζητήσεις, την παρατήρηση των πουλιών στη λίµνη και των
ανάλογων εικόνων στα βιβλία και µε βάση την εµπειρία και την κρίση των παιδιών,
προσπαθήστε να αναδειχθούν τα εξής:

Τα πουλιά έχουν χαρακτηριστικά που τα κάνουν να µοιάζουν µεταξύ τους
(ράµφη, φτερά, δύο πόδια).
Πώς είναι το σώµα τους.
Γιατί έχουν τα φτερά, (υπάρχουν µεγάλα, σκληρά φτερά που τα βοηθούν στο
πέταγµα και µικρά, µαλακά φτερά που τα προστατεύουν από το κρύο)
Πώς µετακινούνται στο νερό, στο έδαφος, στον αέρα. 
Πώς  είναι  τα πόδια  τους  και  γιατί  έχουν  διαφορετικά  πόδια,  (άλλα  για
να κολυµπούν κι άλλα για να βαδίζουν στα ρηχά νερά)
Τι τρώνε, (έντοµα, ψάρια, φυτά, ασπόνδυλα από τον πυθµένα, πλαγκτόν).
Πώς τρώνε, (λαµβάνουν την τροφή µε το ράµφος τους και την καταπίνουν).
Γιατί έχουν διαφορετικό ράµφος, (η µορφή του ράµφους έχει σχέση µε το είδος 
της τροφής)
Πώς ξεκουράζονται.
Πού µπορεί να είναι η φωλιά τους (στα καλάµια, στα χόρτα, στα δέντρα γύρω
από τη λίµνη, σε νησίδες µέσα στη λίµνη)
Τι  τους  χρειάζεται  η  φωλιά (για  να  γεννήσουν  τα  µικρά  τους  και  να  τα 
αναθρέψουν µέχρι να µάθουν να πετούν).
Έχουν φωνή.
Τι γεννούν. Πώς µεγαλώνουν τα µικρά τους.
Γιατί ζουν στη λίµνη ή κοντά σ΄αυτή.
Aπό τι κινδυνεύουν τα πουλιά.
Τι κάνει ο άνθρωπος και βλάπτει τα πουλιά της λίµνης.
Τι µπορούν να κάνουν τα παιδιά για να προστατεύσουν τα πουλιά.

∆ραστηριότητες έκφρασης:
α) Συµπληρώνει κάθε παιδί το Φύλλο Εργασίας 14 κολλώντας µια φωτογραφία, µια
εικόνα ή τη ζωγραφιά όποιου πουλιού επιθυµεί και το τοποθετεί στη «γωνιά της
λίµνης».

β) Τα  παιδιά  ζωγραφίζουν  τα  πουλιά  που  είδαν  όσο  πιο  πιστά  µπορούν  και
τα τοποθετούν στην κατασκευή (β) της ενότητας Γ1.1. 
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γ) Κατασκευάζουν παζλ. Σε περιοδικά, σε
ηµερολόγια ή σε αφίσες υπάρχουν εικόνες
πουλιών, τις οποίες µπορούν τα παιδιά να τις
µετατρέψουν σε παζλ. Θα χρειαστούν δυο όµοιες
εικόνες για κάθε παζλ. Τα παιδιά θα χωριστούν σε
οµάδες, θα κολλήσουν τη µια εικόνα σε σκληρό
χαρτόνι και την άλλη σε χαρτόνι κανσόν. Θα
σχηµατίσετε στην πίσω πλευρά του σκληρού
χαρτονιού τις γραµµές για να κοπούν τα κοµµάτια
από τα παιδιά (ο αριθµός των κοµµατιών εξαρτάται
από την ηλικία και τις ικανότητες των παιδιών).
Κάθε φορά που θα προσπαθούν να συναρµολογήσουν
το παζλ θα έχουν µπροστά τους και την ανάλογη
εικόνα που κολλήσατε στο χαρτόνι κανσόν. 

Παιχνίδια

«Το Τύλιγµα»  (M. Krotenheerdt, G. Lehnert, 1992)
∆ένετε µεταξύ τους δυο σχοινιά µήκους τριών µέτρων το καθένα και στο σηµείο του
δεσίµατος στερεώνετε την καρτέλα ενός ψαριού. Επιλέγονται αρχικά δυο από τα
παιδιά που θα παριστάνει το καθένα ένα ψαροφάγο πουλί της λίµνης π.χ., έναν
αργυροπελεκάνο κι έναν κορµοράνο. ∆ένετε στη µέση τους τις ελεύθερες άκρες του
σχοινιού και το ζευγάρι αποµακρύνεται τόσο, όσο χρειάζεται για να τεντωθεί το σχοινί.

Εικ. 29  Φύλλο εργασίας 14

Εικ. 30 Παιχνίδι “Το τύλιγµα”
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Με το σήµα έναρξης που δίνετε τα παιδιά αρχίζουν να τυλίγονται µέσα στο σχοινί.
Νικητής είναι το παιδί που φθάνει πρώτο στον κόµπο και πιάνει την καρτέλα µε το
ψάρι. Το παιχνίδι συνεχίζεται και µ’ άλλα ζευγάρια παιδιών δίνοντας την ευκαιρία
να εµπεδωθούν τα ονόµατα µερικών πουλιών.

«Οι πάπιες και ο κυνηγός»
Τα παιδιά παριστάνουν τις πάπιες της λίµνης. Στο χώρο είναι σκορπισµένα στεφάνια,
ένα λιγότερο από τον αριθµό των παιδιών που συµµετέχουν. Κάθε παιδί-πάπια είναι
µέσα σ΄ ένα στεφάνι, ενώ το παιδί που δεν έχει στεφάνι παριστάνει τον κυνηγό και
στέκεται δίπλα σας. Με το σύνθηµα που δίνετε όλα τα παιδιά πρέπει να βγουν από
τα στεφάνια τους και να τρέξουν να µπουν σε κάποιο άλλο. Στο διάστηµα αυτό ο
κυνηγός προσπαθεί να πιάσει µια «πάπια». Αυτό επαναλαµβάνεται πολλές φορές
ώσπου να µείνει µόνο ένα παιδί-πάπια και ανακηρύσσεται ως «η πιο τυχερή πάπια
της λίµνης». 

«Οι αργυροπελεκάνοι εξαφανίζονται»
Στόχος αυτού του παιχνιδιού είναι να µπουν οι µαθητές σε ρόλους και να
προβληµατιστούν για τις συνέπειες της ρύπανσης της λίµνης στα πουλιά. Στο παιχνίδι
αναφέρονται οι αργυροπελεκάνοι, είδος που απειλείται. Έχετε προετοιµάσει εικόνες
που δείχνουν:
α) µια καθαρή λίµνη µε ψάρια
β) µια ρυπασµένη λίµνη µε λιγότερα ψάρια
γ) αργυροπελεκάνους που τρώνε ψάρια
δ) αργυροπελεκάνους που φεύγουν από τη ρυπασµένη λίµνη
ε) ανθρώπους που «χαίρονται» µια καθαρή λίµνη
στ) ανθρώπους που ρυπαίνουν τη λίµνη
Αρχικά συζητάτε µε τα παιδιά δείχνοντας τις εικόνες (α, γ, ε) και σχολιάζετε.
Αποφασίζετε κάποια από τα παιδιά να υποδυθούν το ρόλο των ψαριών, κάποια άλλα
των αργυροπελεκάνων και κάποια άλλα των ανθρώπων ενώ κι εσείς αναλαµβάνετε
κάποιο ρόλο (ψαράς, επισκέπτης, ερευνητής, κάποιος οργανισµός κ.λπ.). Χωρίζεστε
στις ανάλογες οµάδες κι αποφασίζετε να παρουσιάσετε ό,τι δείχνουν οι εικόνες,
χωρίς λόγια, µόνο µε κινήσεις και µουσική. Τα παιδιά-ψάρια φορούν στα χέρια τους
λωρίδες από πράσινο, καφέ, γκρι γκοφρέ χαρτί και ξαπλώνουν σ’ ένα γαλάζιο πανί 
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που θα είναι η λίµνη. Τα παιδιά-αργυροπελεκάνοι φορούν ράµφη φτιαγµένα από
χαρτί που τα στερεώνουν στο κεφάλι τους µε λάστιχο ή τα κρεµούν από το λαιµό
τους και στα χέρια τους κρατούν δέσµες µε λωρίδες χαρτιού γκοφρέ, λευκού ή γκρίζου
χρώµατος που είναι τα φτερά τους. Οι άνθρωποι θα κρατούν οτιδήποτε δηλώνει µια
ευχάριστη ασχολία στη λίµνη.

Χρησιµοποιείτε την τεχνική της «παγωµένης εικόνας». Η κάθε οµάδα κάνει την
παρουσίασή της µε κινήσεις του σώµατος και κάποια στιγµή µε το χτύπηµα του
ταµπουρίνου από εσάς «παγώνει». Όταν και οι τρεις οµάδες ολοκληρώσουν την
παρουσίασή τους κι αποτελούν όλες µαζί µια παγωµένη εικόνα, την εικόνα ενός
ισορροπηµένου οικοσυστήµατος, επεµβαίνετε εσείς µε το δικό σας ρόλο. Αγγίζετε
ένα ένα τα παιδιά των οµάδων και ζητάτε να σας πουν πώς είναι η ζωή τους σ’ αυτή
την υπέροχη λίµνη δηλαδή ζητάτε να εκφράσουν προσωπικές απόψεις ανάλογες του
ρόλου τους.

Μετά απ΄ αυτό βγαίνετε από τους ρόλους και συγκεντρώνεστε ξανά στο αρχικό
σηµείο. ∆είχνετε τώρα στα παιδιά τις εικόνες (β, δ, στ) µε τη ρυπασµένη λίµνη και
συζητάτε πρώτα πώς θα δείξετε ότι η λίµνη έχει ρυπανθεί. Αφού ξαναπάρουν τα
παιδιά τους ίδιους ρόλους, τα καλείτε να παρουσιάσουν κατά οµάδες τις αντιδράσεις
τους στη ρύπανση.

Η πρώτη οµάδα που θα ξεκινήσει τώρα είναι οι άνθρωποι που θα δείξουν πώς
ρυπαίνουν τη λίµνη, ίσως θα πρέπει να ρίξουν ένα γκρίζο ύφασµα ή οτιδήποτε άλλο
για τα παιδιά συµβολίζει τη ρύπανση. Στη συνέχεια η οµάδα των ψαριών θα
παρουσιάσει τις συνέπειες της ρύπανσης σ’ αυτά, όπως τα παιδιά προτείνουν
(πιθανόν να λιγοστέψουν) και οι αργυροπελεκάνοι αντίστοιχα θα δείξουν ότι είναι
δύσκολο να βρουν τροφή και θ’ αναγκαστούν να φύγουν από τη λίµνη.

Εφαρµόζουν και πάλι την τεχνική των «παγωµένων εικόνων». Η οµάδα των
αργυροπελεκάνων θα σταθεί µακριά από τη λίµνη, υποτίθεται πως έχουν φύγει, πως
εξαφανίστηκαν. Όταν όλες οι οµάδες αποτελούν ήδη µια συνολική παγωµένη εικόνα
και πάλι παρουσιάζεστε εσείς µε το δικό σας ρόλο, αναρωτιέστε τώρα τι συµβαίνει
και παίρνετε ανάλογες απαντήσεις, καθώς αγγίζετε τα παιδιά των διαφορετικών
οµάδων.
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Αξιολόγηση: 
Μέσα από τα φύλλα εργασίας και τα παιχνίδια µπορεί να αξιολογηθεί αν:
α) Οι µαθητές πλησίασαν τα πουλιά της λίµνης, τα παρατήρησαν και µπορούν
πλέον ν’ αναγνωρίζουν µερικά από αυτά.
β) Γνώρισαν κάποια στοιχεία για τη ζωή των πουλιών στη λίµνη.
γ) Κατανόησαν την αναγκαιότητα της προστασίας του οικοσυστήµατος της λίµνης
για τη διατήρηση των πουλιών στη ζωή.
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Γ 7.   Τα φυτά που ζουν κοντά και µέσα στο νερό

Στόχοι:

Εποπτικά µέσα & υλικά: Μεγεθυντικοί φακοί, βιβλία, εικόνες, φωτογραφίες σχετικά
µε το θέµα, εικόνες που φαίνεται σε εξέλιξη ο κύκλος ζωής ενός φυτού, φωτογραφική
µηχανή, λευκές κόλλες και κηροµπογιές, στεφάνια, υφάσµατα, τα φύλλα εργασίας
και η ανάλογη αφίσα αυτού του εκπαιδευτικού υλικού

Θα ήταν προτιµότερο πριν ξεκινήσετε τις δραστηριότητες για τα φυτά που ζουν κοντά
στο νερό να έχει προηγηθεί αναφορά γενικότερα στα φυτά και στη λειτουργία της
φωτοσύνθεσης. 
Παρακάτω δίνεται µια ιστορία για τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης:

Εικ. 31  Η χλωροφύλλη στο φύλλο σύµφωνα µε το παρακάτω  κείµενο

Να προσεγγίσουν τα αντιπροσωπευτικότερα είδη παραλίµνιας και
υδρόβιας βλάστησης. 
Να κατανοήσουν ότι είναι και αυτά ζωντανοί οργανισµοί του
λιµναίου περιβάλλοντος και να τα συγκρίνουν µε άλλους
οργανισµούς.
Να κατανοήσουν τη σηµασία των φυτών για το οικοσύστηµα
της λίµνης.

α)

β)

γ)
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«Τα φυτά στέκονται ακίνητα. ∆εν ψάχνουν για τροφή, δε χρειάζεται να κυνηγούν,
αλλά ετοιµάζουν τα ίδια την τροφή τους. Πού την ετοιµάζουν; Τα φυτά «µαγειρεύουν»
στα φύλλα τους. Μα γιατί εκεί; Γιατί στα φύλλα ζει η Κυρία Χλωροφύλλη. 
Είναι η πιο καλή µαγείρισσα του κόσµου. Έχει πράσινα µαλλιά, πράσινα χέρια,
πράσινο πρόσωπο και φοράει συνήθως
πράσινο φόρεµα, γι’ αυτό τα φύλλα των
φυτών συνήθως είναι πράσινα. Για να
µαγειρέψουν τα φυτά χρειάζονται νερό,
αέρα, ουσίες από το χώµα και το φως
του ήλιου. 
Ζητούν λοιπόν τα φυτά από το βοηθό
τους, τις ρίζες, να ρουφήξουν νερό και
ουσίες που υπάρχουν στο χώµα και να
τις στείλουν ψηλά σ΄ όλα τα φύλλα.
Ζητούν από τους βοηθούς τους τα
στόµατα των φύλλων να ρουφήξουν τον
αέρα. Κι η Κυρία Χλωροφύλλη ανακατεύει όλα αυτά στα φύλλα κι ανακατεύει κι
ανακατεύει και φωνάζει το φίλο της τον ήλιο να µπει στα φύλλα να τους ζεστάνει.
Κι αφού ετοιµάσει την τροφή, λέει στα φύλλα να διώξουν τον αέρα που δεν τους
χρειάζεται πια και είναι το οξυγόνο, για να το αναπνεύσουν οι άνθρωποι και τα
ζώα. Λέει ακόµα στα φύλλα να στείλουν την τροφή σ’ όλο το φυτό. Κι όταν το
βράδυ ο ήλιος χάνεται, πάει κι αυτή να κοιµηθεί. Την άλλη µέρα πρέπει να κάνει
πάλι το ίδιο». 

(Πηγή: CD-Rom του Σχολικού Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Αγωγής «Το δικό µας χάδι στον
υπεραιωνόβιο παππούλη πλάτανο» του Νηπ/γείου Λευκοπηγής Κοζάνης και των νηπιαγωγών
Λαρδούτσου Ειρήνης, Θεοδωρίδου Ελένης, Κοζάνη 2002-2003. Προσαρµογή από το ΚΠΕ Καστοριάς
της ιστορίας για τη φωτοσύνθεση, έµπνευση και σκίτσα της Λαρδούτσου Ειρήνης).

Προτείνεται να µάθουν να λένε την ιστορία αυτή τα παιδιά κάνοντας µε το σώµα
τους τις κινήσεις που υποδεικνύουν τα υπογραµµισµένα ρήµατα.

Εικ. 32
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∆ραστηριότητες στο πεδίο: 
Τα παιδιά καλούνται µόλις βρεθούν στο πεδίο -προεπιλεγµένη περιοχή µε
αντιπροσωπευτικά είδη υδρόβιας και παραλίµνιας βλάστησης- να παρατηρήσουν τα
φυτά που υπάρχουν δίπλα και µέσα στο νερό. ∆ιατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους,
τις απορίες τους και µέσα από συζήτηση βοηθάτε τα παιδιά να διαπιστώσουν ότι:

Άλλα φυτά είναι µέσα στο νερό και άλλα δίπλα στις όχθες.
Άλλα είναι ψηλά (καλάµια) και άλλα χαµηλά (νούφαρα).
Άλλα φυτά έχουν κορµό και κλαδιά (δέντρα), άλλα όχι.
Τα φύλλα τους είναι διαφορετικά (σχήµα, χρώµα). 

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε τις δραστηριότητες στο πεδίο επιλέγοντας ένα από
τα προτεινόµενα παιχνίδια αυτής της ενότητας.

α) Κατά την παρατήρηση των φυτών που είναι µέσα στο νερό, διαπιστώνουν ότι
φαίνονται µόνο τα φύλλα τους και τα φωτογραφίζουν. Ρωτάτε αν κάποιος γνωρίζει
το όνοµά τους ή τους το κοινοποιείτε εσείς.
Επισηµαίνετε στα παιδιά ότι υπάρχουν κι άλλα φυτά κάτω από το νερό που δεν
φαίνονται κι ότι όλα αυτά είναι χρήσιµα, γιατί αποτελούν τροφή για τα ψάρια και
τα πουλιά της λίµνης.

β) Καλείτε τα παιδιά να τρέξουν, να αγκαλιάσουν το ψηλότερο ή το µεγαλύτερο
φυτό της περιοχής -κάποιο δέντρο- και τα προκαλείτε να το σπρώξουν µε όλη τους τη
δύναµη για να το «ρίξουν κάτω». ∆ιαπιστώνουν ότι δεν µπορούν και γίνεται αναφορά
στην ύπαρξη ριζών, στο στηρικτικό και τροφοδοτικό τους ρόλο.
Μαντεύουν το όνοµα του δέντρου ή τους το κοινοποιείτε, συλλέγουν και παρατηρούν
φύλλα ή καρπούς που είναι πεσµένα κάτω, αγγίζουν τον κορµό του.
Κάνουν το ίδιο και για άλλα δέντρα της περιοχής. Καλό είναι να προσεγγίσουν τον
πλάτανο, τη λεύκα, την ιτιά, εάν υπάρχουν στην περιοχή.
Αν υπάρχει στην όχθη της λίµνης κάποιο δέντρο που µέρος των ριζών του φαίνεται να
είναι µέσα στο νερό, αποτελεί αφορµή για να δικαιολογηθεί η θέση του συγκεκριµένου
φυτού και οι ανάγκες του.

γ) Καλούνται να αποτυπώσουν στις λευκές κόλλες τους φλοιούς των δέντρων
τοποθετώντας την κόλλα στον κορµό και ζωγραφίζοντας µε κηροµπογιά.

δ) ∆ιαφορετικές οµάδες παιδιών αγκαλιάζουν τους κορµούς των δέντρων. Μετρούν 
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πόσα παιδιά χρειάστηκαν για να αγκαλιάσουν κάθε κορµό. Η µεγάλη περίµετρος
του κορµού του δέντρου υποδηλώνει τη µεγάλη ηλικία του. 

ε) Συλλέγουν πολλά φύλλα πλάτανου, λεύκας, ιτιάς, καλαµιού και κάποια στιγµή
στο πεδίο ή στην τάξη τα ταξινοµούν ανάλογα µε το σχήµα τους.

στ) Αν στην περιοχή που βρίσκονται είναι εύκολη η παρατήρηση κάποιου ζώου π.χ.
κάποιου πουλιού, παρακινείτε τα παιδιά, ενεργοποιώντας την κριτική τους σκέψη,
να συγκρίνουν κάποιο από τα φυτά µε το πουλί.
Η παρατήρηση - συζήτηση σκόπιµο είναι να καταλήξει σε συµπεράσµατα όπως:

Τα φυτά µένουν ριζωµένα στον ίδιο τόπο, τα ζώα µετακινούνται, τα πουλιά
µπορούν να φεύγουν πολύ µακριά. 
Τα  πουλιά  ζουν  πολλά  χρόνια,  υπάρχουν  όµως  φυτά  που  ζουν  µόνο  ένα
χρόνο (καλάµι) και άλλα που ζουν πάρα πολλά χρόνια (πλάτανος).
Τα πουλιά κατασκευάζουν φωλιές.
Τα  φυτά  δεν  έχουν  φωνή,  δε  µετακινούνται  για  να  βρουν  τροφή,  είναι
αυτότροφοι οργανισµοί. 

∆ραστηριότητες στην τάξη:
α) Σε χαρτόνι κανσόν κολλούν τις κόλλες µε τους αποτυπωµένους φλοιούς δέντρων,
γράφουν το όνοµα του αντίστοιχου δέντρου και τοποθετούν τις εργασίες τους στη
«γωνιά της λίµνης».

Εικ. 33  Τα φυτά της λίµνης και τα ζώα
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β) Παρουσιάζετε στους µαθητές την αφίσα του εκπαιδευτικού υλικού για τα φυτά
της λίµνης. Εστιάζεται η συζήτηση στις ανάγκες αυτών των φυτών (άλλα είναι
υδρόβια και άλλα υδρόφιλα), έτσι ώστε να κατανοήσουν τα παιδιά το λόγο ύπαρξης
τους στη λίµνη.
Γίνεται αναφορά στα υδρόβια φυτά καλάµια, νούφαρα, φύκια κ.λπ. και εξηγείτε στα
παιδιά πόσο σηµαντικά είναι αυτά για τα ψάρια και τα πουλιά της λίµνης καθώς
µ΄ αυτά τρέφονται ή ανάµεσα σ’ αυτά γεννούν τα αυγά τους. 
Στη συνέχεια συµπληρώνουν τα Φύλλα Εργασίας 15 α, β, και 16.

γ) «Τροφική αλυσίδα της λίµνης»
Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν τα παιδιά τη σηµασία των
υδρόβιων φυτών για το οικοσύστηµα της λίµνης και τις σχέσεις των οργανισµών
που ανήκουν σε διαφορετικά τροφικά επίπεδα. Να σηµειωθεί βέβαια ότι οι τροφικές
σχέσεις µεταξύ των οργανισµών στο λιµναίο οικοσύστηµα δεν είναι τόσο απλές όσο
παρουσιάζονται στην παρακάτω δραστηριότητα.

Εικ. 34  Φύλλα εργασίας 15, 16
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Χρησιµοποιείτε τα τέσσερα σύνολα εικόνων των Φύλλων Εργασίας 17 έως 20 που
περιλαµβάνουν εικόνες υδρόβιων φυτών, µικρών φυτοφάγων ψαριών, σαρκοφάγων
ψαριών, και ψαροφάγων πουλιών.
Τις παρουσιάζετε ανακατεµένες στα παιδιά και τα ρωτάτε αν όλα αυτά ζουν στη
λίµνη. ∆είχνετε επιλεκτικά κάποιες εικόνες και καλείτε τα παιδιά να θυµηθούν µε τι
τρέφονται οι οργανισµοί που τους δείχνετε. Στις εικόνες των ψαριών και των
πουλιών υπάρχει ένδειξη για την τροφή τους. Τα παιδιά θα πρέπει να θυµηθούν και
να αναφέρουν ότι τα φυτά της λίµνης «παρασκεύαζουν» την τροφή τους, κάποια
ψάρια τρέφονται µε φυτά, κάποια ψάρια τρέφονται µε άλλα ψάρια και µερικά από
τα πουλιά τρέφονται µε ψάρια.
Στη συνέχεια απλώνετε στο χώρο τέσσερα στεφάνια σε µικρή απόσταση µεταξύ
τους. Παροτρύνετε τα παιδιά να χωρίσουν τις εικόνες και να δηµιουργήσουν τέσσερα
υποσύνολα µε βάση τη διατροφή των οργανισµών έτσι ώστε στο πρώτο στεφάνι να
βάλουν τους αυτότροφους οργανισµούς, δηλαδή τα φυτά, στο δεύτερο στεφάνι να
βάλουν τα φυτοφάγα ψάρια, στο τρίτο στεφάνι να βάλουν τα σαρκοφάγα ψάρια και
στο τέταρτο στεφάνι να βάλουν τα πουλιά. Επαναλαµβάνετε συζητώντας µε τα παιδιά
για τα κριτήρια αυτού του διαχωρισµού τονίζοντας τη σχέση που υπάρχει µεταξύ
των οργανισµών κάθε στεφανιού.

Εικ. 35  Σχηµατική απεικόνιση των τροφικών σχέσεων
των οργανισµών µιας λίµνης, τροφικό πλέγµα



80

Ζητάτε από τα παιδιά να αποφασίσουν µε ποιον τρόπο θα δείξουν τη σχέση που
υπάρχει στους οργανισµούς των στεφανιών. Προτείνουµε να δέσετε τα στεφάνια
µεταξύ τους µε κορδέλες έτσι ώστε το σχήµα σας να µοιάζει µε αλυσίδα και να το
ονοµάσετε «Τροφική αλυσίδα της λίµνης».

Για να εµπεδωθούν καλύτερα οι τροφικές σχέσεις των οργανισµών διαλύετε την
αλυσίδα µπερδεύοντας τις εικόνες ή µετακινώντας τα στεφάνια. Κλείνετε τα µάτια
ενός παιδιού µ’ ένα µαντίλι και ζητάτε από τα υπόλοιπα παιδιά να ξαναφτιάξουν την
«Τροφική αλυσίδα της λίµνης» όπως ήταν πριν. Λύνετε το µαντίλι από τα µάτια του
παιδιού και του ζητάτε να δει αν όλοι οι οργανισµοί µπήκαν στους σωστούς κρίκους.
Στη συνέχεια κλείνετε τα µάτια άλλου παιδιού µε το µαντίλι και µεταφέρετε µια ή
δυο εικόνες σε διαφορετικούς κρίκους-στεφάνια απ’ αυτά που ανήκουν. Τα παιδιά
καλούν το συµµαθητή τους, αφού του λύσουν το µαντίλι, να βρει το λάθος. Αυτό
µπορεί να  επαναληφθεί πολλές φορές κλείνοντας τα µάτια διαφορετικού παιδιού
κάθε φορά. 
Κάποια στιγµή προβληµατίζετε τα παιδιά ρωτώντας:

Μπορούµε να κάνουµε για όλες τις λίµνες την «Τροφική αλυσίδα της λίµνης»;
Τι πρέπει να έχουµε στη λίµνη; (φυτά, ψάρια, πουλιά, κι άλλα ζώα)
Τι θα λέγατε να φτιάξουµε µια «Τροφική αλυσίδα της λίµνης» χωρίς κάποιο 
«κρίκο»;

Κι εκείνη τη στιγµή σκεπάζετε µ’ ένα ύφασµα τον πρώτο κρίκο-στεφάνι µε τις εικόνες
των φυτών ή αποσύρετε τις εικόνες. Ρωτάτε τα παιδιά:

Εικ. 36  Η τροφική αλυσίδα όπως προτείνεται να σχηµατιστεί
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Είναι η «Τροφική αλυσίδα της λίµνης» όπως την φτιάξαµε την πρώτη φορά;
Τι λείπει;
Τι θα τρώνε τώρα τα µικρά ψάρια;
Τι θα συµβεί σ’ αυτά; 

Καλείτε τα παιδιά να αποσύρουν τις εικόνες κι από το δεύτερο κρίκο-στεφάνι κι
επαναλαµβάνετε τις ερωτήσεις. Γίνεται το ίδιο µε τις εικόνες του τρίτου στεφανιού
και του τέταρτου. Ρωτάτε λοιπόν ξανά:

Τι θα συµβεί στη λίµνη αν λιγοστέψουν τα φυτά;
Αν λιγοστέψουν τα φυτοφάγα ψάρια, τι θα βρούν να φάνε τα σαρκοφάγα
ψάρια;
Τι θα πάθουν;
Κι αν δεν υπάρχουν πολλά ψάρια στη λίµνη τι θα κάνουν τα πουλιά;
Κι ο κυρ-Αργύρης ο ψαράς θα βρίσκει ψάρια για να ψαρέψει και να πουλήσει;
Τι θα κάνει;
Μπορεί µια λίµνη να έχει ψάρια και πουλιά αν δεν έχει φυτά λοιπόν;
Μήπως θέλει κανείς να ξαναφτιάξουµε την «Τροφική αλυσίδα της λίµνης»;
Τι να βάλουµε στον πρώτο από τους κρίκους της;

Οπότε ζητάτε να ξαναφτιάξουν τα
παιδιά την τροφική αλυσίδα. Στο
τέλος αυτής της δραστηριότητας οι
µαθητές ζωγραφίζουν το Φύλλο
Εργασίας 21.
Η δραστηριότητα της «Τροφικής
αλυσίδας της λίµνης» µπορεί να
διαφοροποιηθεί. Τα παιδιά µπορούν
ν’ αναλάβουν ανάλογους ρόλους
-φυτά, µικρά ψάρια, µεγάλα ψάρια,
πουλιά- και να σχηµατίσουν την
«Τροφική αλυσίδα της λίµνης» όπως
περιγράφεται παραπάνω.

∆ραστηριότητες έκφρασης
α) Κατασκευή  µόµπιλ. Τα  παιδιά  µε  τα  υλικά  που  συνέλεξαν  από  το  χώρο  που

Εικ. 37  Φύλλο εργασίας 21
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επισκέφθηκαν (φύλλα, καρπούς, κοµµάτια φλοιού, κλαδάκια) κατασκευάζουν µόµπιλ
κρεµώντας τα µε σχοινάκια από τα πηχάκια του µόµπιλ.
Το µόµπιλ επίσης µπορεί να είναι ένα στεφάνι ή µια κρεµάστρα ρούχων.

β) ∆ηµιουργία πάνω σ’ ένα κοµµάτι ξύλου. Σ’ ένα κοµµάτι ξύλου που βρήκαν τα
παιδιά κατά την επίσκεψη τους στην όχθη κολλούν ό,τι συνέλεξαν (κλαδάκια,
καλάµια, φύλλα, φτερά, καρπούς κ.λπ.) και προκύπτει µια δηµιουργία που τους
θυµίζει την εξόρµησή τους.

γ) Αποτυπώµατα φύλλων, (Almuth & Manfred Bartl, 1999)
Τα παιδιά παίρνουν µπροστά τους ένα σκληρό
χαρτί (µέγεθος κόλλας Α4) και στερεώνουν
πάνω του µε δύο καρφίτσες ένα φύλλο δέντρου
από αυτά που συνέλεξαν στην παραλία.
Βουτούν µια παλιά οδοντόβουρτσα σε νεροµπογιά
και την τρίβουν προσεκτικά σε ένα σουρωτήρι
κουζίνας, το οποίο το κρατούν πάνω από το
στερεωµένο φύλλο. Μετά σηκώνουν το φύλλο
µε προσοχή και βλέπουν το αποτύπωµα του
φύλλου. Την εργασία τους αυτή την εκθέτουν στη «γωνιά της λίµνης».

δ) Τα χρώµατα της φύσης γύρω από τη λίµνη, (Denise & Pascal Chauvel, 1998)
Αφού τα παιδιά έχουν συλλέξει κάποια υλικά (φλοιός δέντρου, χώµα, βρύα, λειχήνες,
πέτρες, λουλούδια, φύλλα, καρπούς, ξερόκλαδα, κ.λπ.) τα κολλούν σε ένα λευκό
χαρτόνι δίνοντας τα σε σχήµα κύκλου. Στο κέντρο ζωγραφίζουν µε γαλάζιο χρώµα
µια λίµνη. Έξω από τον κύκλο και πλάι σε κάθε υλικό χρωµατίζουν µια µικρή περιοχή
µε το ανάλογο χρώµα π.χ. δίπλα στα βρύα βάζουν πράσινο, στο χώµα καφέ κ.λπ..
Χρησιµοποιούν νεροµπογιές, µαρκαδόρους, κηροµπογιές, ξυλοµπογιές. Εάν
χρειαστεί, αναµειγνύουν χρώµατα για να δηµιουργήσουν αυτό που θέλουν.
Προκύπτει έτσι η παλέτα της φύσης της λίµνης.

Παιχνίδια:
α) «Παιχνίδι στην ακρολιµνιά» 

Το παιχνίδι µπορεί να πραγµατοποιηθεί στην ακρολιµνιά είτε στην τάξη. Τοποθετείτε

Εικ. 38  Αποτύπωµα φύλλου
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σε τρία διαφορετικά σηµεία του χώρου τρία κοµµάτια υφάσµατος -γαλάζιο, άσπρο,
πράσινο- ή στεφάνια ανάλογου χρώµατος και εξηγείτε στα παιδιά ότι ο χώρος γύρω
από το γαλάζιο ύφασµα θα είναι η λίµνη, ο χώρος γύρω από το πράσινο θα είναι τα
δέντρα της όχθης και γύρω από το λευκό ύφασµα θα είναι ο χώρος για τα πουλιά
της λίµνης.
Μοιράζετε γαλάζιες, πράσινες και άσπρες κορδέλες στα παιδιά, µία στο καθένα.
Αρχίζει η µουσική -θα έχετε επιλέξει ένα ζωηρό µουσικό κοµµάτι- και τα παιδιά
κινούνται ελεύθερα στο χώρο χοροπηδώντας. Μόλις σταµατήσει η µουσική, τα παιδιά
τρέχουν στο χώρο γύρω από το ύφασµα ή το στεφάνι που το χρώµα του είναι ίδιο
µε το χρώµα της κορδέλας που κρατά το καθένα. Στη συνέχεια όσα βρίσκονται στο
χώρο του γαλάζιου αναπαριστούν την κίνηση του νερού της λίµνης µε το σώµα τους
και τις κορδέλες, όσα βρίσκονται στο χώρο του πράσινου αναπαριστούν την κίνηση
ή τη στάση των δέντρων και όσα βρίσκονται στο χώρο του λευκού αναπαριστούν τα
πουλιά να πετούν.
Η µουσική ξαναρχίζει και τα παιδιά φεύγουν από τους χώρους τους, συγκεντρώνονται
γύρω από σας, αλλάζουν κορδέλες µεταξύ τους. Χορεύουν πάλι κουνώντας τις
κορδέλες τους. Μόλις σταµατήσει η µουσική τρέχουν στον ανάλογο χώρο και το
παιχνίδι συνεχίζεται.

β) Τα παιδιά έχουν συλλέξει πολλά φύλλα από τρία διαφορετικά είδη φυτών π.χ.
λεύκας, πλάτανου, ιτιάς. Χωρίζονται σε τρεις οµάδες και τα παιδιά κάθε οµάδας
κρατούν ίδια φύλλα γνωρίζοντας βέβαια ποιου δέντρου είναι. Έτσι έχουν δηµιουργηθεί
οι οµάδες του πλάτανου, της λεύκας, της ιτιάς. Στο χώρο έχετε απλώσει τρία σχοινιά
σε σχήµα κύκλου, διαφορετικού χρώµατος. Τα παιδιά χορεύουν στο χώρο µε το
ρυθµό της µουσικής και µε το σταµάτηµα της µουσικής τρέχουν να µπουν στο χώρο
που οριοθετείται από κάθε σχοινάκι. Μόλις µπουν όλα τα παιδιά κοιτούν αν έχουν όλα
το ίδιο φύλλο στο χέρι τους και φωνάζουν το όνοµα του δέντρου π.χ. «πλάτανος»
«λεύκα». Η µουσική ξαναρχίζει, βγαίνουν από τον κύκλο, χορεύουν και µε το σταµάτηµα
της µουσικής ξαναµπαίνουν στους κύκλους. Νικήτρια κάθε φορά είναι η οµάδα που
φωνάζει πρώτη το όνοµα του δέντρου, αφού έχουν µαζευτεί όλα τα µέλη της.

γ) Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο οµάδες π.χ. στην οµάδα της λεύκας και στην οµάδα
του πλάτανου και µπαίνουν το ένα πίσω από το άλλο. Μπροστά από κάθε οµάδα
πάνω σε τραπέζι υπάρχει ένα πλαστικό πιατάκι που περιέχει ένα φθινοπωρινό
φύλλο πλάτανου κι ένα φθινοπωρινό φύλλο λεύκας αντίστοιχα.
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Στόχος του παιχνιδιού είναι να βγάλουν τα παιδιά της κάθε οµάδας το φύλλο από το
πιατάκι και να το ρίξουν κάτω από το τραπέζι φυσώντας το. Το σύνθηµα για την
έναρξη του παιχνιδιού δίνεται από σας και ξεκινούν τα δυο πρώτα παιδιά κάθε
οµάδας. Μόλις µετακινήσουν λίγο τα φύλλα φυσώντας τα, έρχεται η σειρά των
επόµενων, ενώ τα πρώτα πηγαίνουν στο τέλος.
Νικήτρια είναι η οµάδα που τα µέλη της θα κατορθώσουν να ρίξουν πιο γρήγορα το
φύλλο κάτω από το τραπέζι.
(Το παιχνίδι µπορεί να πραγµατοποιηθεί στην τάξη ή στο πεδίο παρατήρησης).

δ) «Το δέντρο µου» (Almuth & Manfred Bartl, 1999) 
Τα παιδιά στέκονται σε ένα µέρος που υπάρχουν δέντρα γύρω τους. ∆ένουν τα µάτια
ενός παιδιού µε ένα µαντίλι και το οδηγούν σε κάποιο δέντρο. Το παιδί µε τα κλειστά
µάτια ψηλαφίζει το φλοιό του, πιάνει ίσως τα φύλλα του, το αγκαλιάζει για να
καταλάβει το µέγεθος του κορµού του, διαπιστώνει αν υπάρχουν κι άλλα φυτά στον
κορµό του. Τα άλλα παιδιά επίσης του δίνουν να ψηλαφίσει φύλλα ή καρπούς του
δέντρου κι αφού έχει «γνωριστεί» καλά µε το δέντρο, το οδηγούν ξανά στο αρχικό
σηµείο όπου ξεκίνησαν, του βγάζουν το µαντίλι και το ρωτούν:
«Πού είναι το δέντρο σου;»
Το παιδί προσπαθεί να αναγνωρίσει το δέντρο του κι όταν το βρει προσπαθούν όλα
µαζί να θυµηθούν το όνοµα του δέντρου. Το παιχνίδι επαναλαµβάνεται και µε
άλλους µαθητές προσεγγίζοντας κάθε φορά διαφορετικό είδος φυτού.

Αξιολόγηση:
Σύµφωνα µε τους στόχους και τις προτεινόµενες δραστηριότητες αυτής της ενότητας
είναι σηµαντικό να έχουν κατανοήσει τα παιδιά τη σηµασία των φυτών της λίµνης
(αποτελούν είδος τροφής και χώρο φωλιάσµατος) για τους άλλους οργανισµούς και
να µπορούν επίσης να αναγνωρίζουν κάποια πολύ αντιπροσωπευτικά είδη. Τα φύλλα
εργασίας της ενότητας µπορεί να λειτουργήσουν ως κριτήρια αξιολόγησης.
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Γ 8.   Βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες του οικοσυστήµατος της λίµνης

Στόχοι:

Εποπτικά µέσα & υλικά: Η αφίσα «Η Ζωή στη Λίµνη», φυτά σε γλάστρες, γυάλα µε
ψάρια, εικόνες ή φωτογραφίες σχετικές µε το θέµα της ενότητας, υφάσµατα, χαρτόνια,
χρώµατα

∆ραστηριότητες στην τάξη:
α) Αρχικά κρίνεται σκόπιµο να κατανοήσουν τα παιδιά τη διαφορά ανάµεσα στα
έµψυχα και στα άψυχα. Τοποθετείτε µπροστά στους µαθητές µια γυάλα µε ψάρια, µια
γλάστρα µε φυτά, νερό από τη λίµνη, χώµα, πέτρες. Μπορείτε επίσης να παρουσιάσετε
στα παιδιά εικόνες µε τον κύκλο ζωής ενός φυτού, ενός πουλιού, ενός θηλαστικού κ.λπ..

Εικ. 39  Βιοτικοί-αβιοτικοί παράγοντες του λιµναίου οικοσυστήµατος

Να κατανοήσουν τα παιδιά ότι οι παράγοντες που αποτελούν το
λιµναίο οικοσύστηµα δεν είναι µόνο βιοτικοί, φυτά και ζώα, αλλά
και αβιοτικοί, όπως το νερό, το έδαφος, ο ήλιος, ο αέρας κ.ά..
Να γίνει κατανοητή επίσης η σηµασία των αβιοτικών παραγόντων
για την ύπαρξη ζωής.

α)

β)
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Καλείτε τα παιδιά να θυµηθούν ό,τι έχετε πει για τα ψάρια, τα πουλιά και τα φυτά
εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά που έχουν ως ζωντανοί οργανισµοί: ότι δηλαδή
γεννιούνται, τρέφονται, αναπτύσσονται, κινούνται, πεθαίνουν, αναπαράγονται κ.λπ.
και αποφασίζετε να λέτε ότι όλα αυτά έχουν ζωή.
Ζητάτε να αναλογιστούν το ίδιο για τις πέτρες, το χώµα, τον ήλιο, το νερό για να
συµπεράνουν τα παιδιά ότι αυτά δε γεννιούνται ούτε γεννούν, δεν τρέφονται, δε
µεγαλώνουν κ.λπ.. Αποφασίζετε να λέτε ότι όλα αυτά δεν έχουν ζωή. Συγκρίνουν
επίσης τον εαυτό τους µε όλα τα παραπάνω και τον κατατάσσουν βέβαια στα έµβια.

β) Συγκεντρώνετε εικόνες ή φωτογραφίες από βιβλία ή περιοδικά ή ζωγραφίζουν τα
παιδιά εικόνες µε οτιδήποτε θυµούνται ότι βρήκαν ή µελέτησαν σε κάποιον περίπατο
στη λίµνη. Προσπαθήστε να συγκεντρώσετε εικόνες µε φυτά (νούφαρα, καλάµια,
δέντρα κ.λπ.) µε ζώα (ψάρια, πουλιά, έντοµα κ.λπ.), εικόνες µε χώµα, ήλιο, αέρα,
λίµνη. Στη συνέχεια καλούνται τα παιδιά να ξεχωρίσουν τις εικόνες σε δυο σύνολα,
και να τις κολλήσουν σε δυο χαρτόνια. Κριτήριο για το διαχωρισµό θα είναι το αν τα
αντικείµενα των εικόνων εκδηλώνουν ή όχι τα χαρακτηριστικά της ζωής. Θα
δηµιουργήσουν έτσι το σύνολο µε τους αβιοτικούς παράγοντες και το αντίστοιχο
σύνολο των βιοτικών παραγόντων που όµως πρέπει να τονιστεί ότι όλα αυτά
αποτελούν το οικοσύστηµα της λίµνης.

γ) Μια άλλη εκδοχή είναι να γίνουν όλα τα παραπάνω ζωγραφιές πάνω σε χαρτί,
που θα κολληθούν σε χάρτινα πιάτα για να γίνουν µάσκες (µάσκες µε ήλιο, µε χώµα,
µε ψάρια, µε φυτά, µε νερό, µε πουλιά κ.λπ.) και θα φορεθούν στο πρόσωπο των
παιδιών. Θα χρειαστείτε κι άλλα υλικά (φτερά, κοχύλια, σπόρους, χάντρες, κουµπιά,
φύλλα, χαρτί γκοφρέ, χώµα, κ.λπ.) για να στολιστούν και να γίνει πιο ευδιάκριτο
αυτό που αντιπροσωπεύει κάθε µάσκα. Έτσι φορώντας τη µάσκα του κάθε παιδί θα
αντιπροσωπεύει κάποιο βιοτικό ή αβιοτικό παράγοντα του οικοσυστήµατος. Στη
συνέχεια καλείτε τα παιδιά να χωριστούν σε δυο οµάδες (βιοτικών και αβιοτικών
παραγόντων) ανάλογα µε τη µάσκα που φορούν. Ο χώρος κάθε οµάδας θα οριοθετείται
από ένα ύφασµα στρωµένο στο πάτωµα όπου θα καθίσουν τα παιδιά κάθε οµάδας
ή από ένα σχοινί.
Στέκεστε στη µέση και απευθύνεστε στην οµάδα των παιδιών που έχουν τους
αβιοτικούς παράγοντες ρωτώντας τους:
- Ποια ανήκουν σ’ αυτή την οµάδα; (όσα δεν έχουν ζωή)
- Ποια είναι αυτά; (χώµα, πέτρες, ήλιος, αέρας, νερό)
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- Θα θέλατε η λίµνη µας να είχε γύρω της µόνο αυτά;
Ανάλογα µε τις απαντήσεις των παιδιών γίνεται µια συζήτηση όπου καλό είναι να
καταλήξει στην επισήµανση της έλλειψης ζωής.

Στη συνέχεια απευθύνεστε στην οµάδα µε τους βιοτικούς παράγοντες θέτοντας ξανά
τις ερωτήσεις:
- Ποιοί είστε εσείς σ’ αυτή την οµάδα; (πουλιά, ψάρια, αµφίβια κ.λπ.)
- Γιατί είστε όλοι µαζί; (έχουµε ζωή)
- Μπορείτε να ζείτε χωρίς νερό;
- Μπορείτε να ζείτε χωρίς χώµα ή αέρα ή τον ήλιο;
Στη συνέχεια καλείτε ένα από τα παιδιά αυτής της οµάδας π.χ. ένα ψάρι. Στέκεται
ανάµεσα στις οµάδες και λέει:
- Είµαι ένα ψάρι. Ποιος από όλους σας µπορεί να ΄ρθει κοντά µου για να µε βοηθήσει
να ζήσω; 
Στην παραπάνω ερώτηση θα πρέπει να ανταποκριθούν τα παιδιά που έχουν τις
µάσκες µε το νερό, µε άλλα ψάρια, µε υδρόβια φυτά τα οποία πλησιάζουν. Ρωτάτε
όλα τα παιδιά:
- Τώρα µπορεί να ζήσει το ψάρι;
Κάποια στιγµή αποµακρύνετε το παιδί µε τη µάσκα του νερού και ρωτάτε αν τώρα
µπορεί να ζήσει το ψάρι. Κάνετε κι άλλες τέτοιες αλλαγές δίνοντας την ευκαιρία στα
παιδιά να προβληµατιστούν.
Τα παιδιά επαναλαµβάνουν το παιχνίδι παίζοντας κάθε φορά µε κάποιον άλλο
οργανισµό.
Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στον προβληµατισµό των παιδιών σχετικά µε τις
σχέσεις µεταξύ αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων. Είναι σηµαντικό να γίνει
κατανοητό, όσο το επιτρέπουν αυτές οι ηλικίες, γιατί ο ήλιος, το χώµα, το νερό, ο
αέρας είναι απαραίτητα για τη ζωή στη λίµνη.

∆ραστηριότητες έκφρασης:
α) Στην κατασκευή που προτείνεται στην ενότητα Γ1.1 όπου σε χαρτί του µέτρου
κατασκεύασαν ή κόλλησαν µέχρι τώρα ό,τι αποτελεί τη λίµνη, καλούνται να ελέγξουν
αν υπάρχουν και βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες και να προσθέσουν ό,τι λείπει
π.χ. το χώµα ή τον ήλιο κ.λπ..
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β) ∆ηµιουργείτε το «Βιβλίο της λίµνης»
Μοιράζετε στα παιδιά κόλλες χαρτιού και ζητάτε να ζωγραφίσουν µε τέµπερες ή
κηροµπογιές ό,τι έδειχνε η µάσκα τους σύµφωνα µε την παραπάνω δραστηριότητα.
Θα πρέπει να υπάρχουν ζωγραφιές µε ήλιο, νερό, χώµα, αέρα, ψάρια, πουλιά, αµφίβια,
ερπετά, ασπόνδυλα. Τα παιδιά ήδη γνωρίζουν ότι όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν σε
µια λίµνη και αποφασίζετε να δέσετε όλες τις ζωγραφιές για να δηµιουργήσετε το
«Βιβλίο της λίµνης».

Αξιολόγηση:
Η κατανόηση των σχέσεων αλληλεπίδρασης µεταξύ βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων
ενός οικοσυστήµατος είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Είναι όµως σηµαντικό µε τις
δραστηριότητες όλων των ενοτήτων να έχει κατανοηθεί από τους µαθητές:
α) Ότι ένα οικοσύστηµα είναι σύνολο βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων.
β) Ότι και οι αβιοτικοί παράγοντες είναι πολύ σηµαντικοί για τη ζωή.
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Γ 9.   Η θερµοκρασία, σηµαντικός παράγοντας για τη ζωή στη λίµνη

Στόχοι:

Εποπτικά µέσα & υλικά: Θερµόµετρα (νερού ή εδάφους) που έχουν έντονα διακριτή
τη στήλη υδραργύρου για να είναι εύκολη η παρατήρηση της µεταβολής της, τα
Φύλλα Εργασίας 22, 23, 24, 25, εικόνες-φωτογραφίες του λιµναίου περιβάλλοντος
σε κάθε εποχή, φωτογραφική µηχανή

∆ραστηριότητες στο πεδίο: 
Για να πραγµατοποιηθεί αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να έχουν προσεγγιστεί οι
έννοιες θερµοκρασία, θερµόµετρο, εποχή, άνεµος και να έχει διδαχθεί η χρήση του
θερµοµέτρου.
Σε κάποια από τις επισκέψεις στη λίµνη, µαζί µε κάποια άλλη δραστηριότητα θα
µπορούσε ίσως να εισαχθεί κι αυτή:
Τα παιδιά πρώτα παρατηρούν τη λίµνη και το γύρω περιβάλλον. Αναφέρονται στην
εποχή (άνοιξη, φθινόπωρο, κ.λπ.) και συσχετίζουν τις παρατηρήσεις τους.
Φωτογραφίζουν οτιδήποτε χαρακτηρίζει µε το χρώµα του ή τη µορφή του την
εποχή, όπως τα δέντρα, το νερό, την όχθη, τα βουνά, τα πουλιά, τους εαυτούς τους,
αν φορούν κάτι που χαρακτηρίζει την εποχή. 
Συζητούν για το πόσο κρύα ή ζεστή είναι η µέρα και κατ’ επέκταση αναρωτιούνται
το ίδιο και για το νερό της λίµνης. 
Προκύπτει έτσι η µέτρηση της θερµοκρασίας του αέρα και του νερού µε τα θερµόµετρα.

Να  πειραµατιστούν,  να  κατανοήσουν  τα  παιδιά  ότι  το  νερό
της  λίµνης και ο αέρας έχουν διαφορετική θερµοκρασία στις
διαφορετικές εποχές του χρόνου.
Να  κατανοήσουν  ότι  η  αλλαγή  των  θερµοκρασιών  του  νερού
της λίµνης και του αέρα εξαρτάται από την εποχή και ότι αυτή
επηρεάζει τις  δραστηριότητες  των  οργανισµών  που  ζουν  στο
συγκεκριµένο περιβάλλον.  Μέσα  δηλαδή  από  τον  παρακάτω
κύκλο απλών παρατηρήσεων και αναφορών να γίνει κατανοητό στα
παιδιά ότι η ζωή στη λίµνη δεν είναι ίδια σ’ όλες τις εποχές.

α)

β)
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Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο οµάδες. Η πρώτη οµάδα πλησιάζει στο νερό και µε τη
δική σας βοήθεια κάποιο από τα παιδιά βουτά το θερµόµετρο στο νερό, το κρατά
όρθιο και αφήνει να περάσουν πέντε λεπτά περίπου. Η δεύτερη οµάδα µετρά τη
θερµοκρασία του αέρα. Ένα παιδί κρατά το θερµόµετρο σε σκιερό µέρος για όση
ώρα µένει το άλλο θερµόµετρο στο νερό.
Στη συνέχεια προσπαθούν να διαβάσουν την ένδειξη
των θερµοµέτρων, ανακοινώνουν τις θερµοκρασίες
και τις σηµειώνουν σ’ ένα από τα Φύλλα Εργασίας
22, 23, 24, 25 ανάλογα µε την εποχή που
πραγµατοποιείτε τη µέτρηση.
Οι µετρήσεις αυτές προτείνεται να γίνουν: η
πρώτη στις αρχές του φθινοπώρου, η δεύτερη το
∆εκέµβρη ή τον Ιανουάριο, η τρίτη το Μάρτη και
η τέταρτη το Μάιο-Ιούνιο. Τα παιδιά θα πρέπει να
συγκρίνουν τις διαφορές της θερµοκρασίας του
αέρα και του νερού σε κάθε εποχή και βέβαια κάθε
φορά να επισηµαίνεται ότι η αύξηση ή η µείωση
της θερµοκρασίας σε κάθε εποχή οφείλεται κυρίως
στη θερµότητα του ήλιου.
Σηµείωση: Οι θερµοκρασίες του νερού και του
αέρα δε θα είναι ίδιες, ωστόσο η διαφορά τους δε θα είναι µεγάλη. Στόχος αυτής της
δραστηριότητας είναι να γίνει κυρίως σύγκριση των θερµοκρασιών στις διάφορες
εποχές. Γι’ αυτό καλό είναι να τοποθετηθούν στη «γωνιά της λίµνης» τα Φύλλα
Εργασίας 22, 23, 24, 25 πλαισιωµένα από τις φωτογραφίες που θα βγάλουν τα παιδιά
και θα δείχνουν τη λίµνη σε κάθε εποχή.

Σύµφωνα µε τους στόχους που αναφέρονται παραπάνω η δραστηριότητα της µέτρησης
της θερµοκρασίας θα πρέπει να συνδυαστεί και µε τη ζωή στη λίµνη µε όσο πιο
απλό τρόπο γίνεται.
∆ηλαδή κάθε εποχή που µετρούν τη θερµοκρασία τα παιδιά θα είναι καλό να
προβληµατίζονται και να αναφέρεται πώς η αλλαγή της θερµοκρασίας επηρεάζει τη
ζωή στη λίµνη. 
Το φθινόπωρο π.χ. θα κληθούν τα παιδιά να παρατηρήσουν τα φυτά του περιβάλλοντος
γύρω από τη λίµνη. Θα δουν ότι τα δέντρα ρίχνουν τα φύλλα τους και κάποια
ποώδη φυτά µαραίνονται και πεθαίνουν και θα τους εξηγηθεί ότι αυτό οφείλεται

Εικ. 40  Φύλλο εργασίας 22
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στην αλλαγή της θερµοκρασίας. Επίσης µπορεί να γίνει αναφορά στο ότι κάποια
είδη πουλιών π.χ. οι πελαργοί, φεύγουν από τη λίµνη για να περάσουν το χειµώνα
στις πιο θερµές χώρες και κάποια είδη ερπετών, αµφιβίων ή εντόµων πέφτουν σε
χειµέρια νάρκη, γιατί δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν στις χαµηλές θερµοκρασίες του
φθινοπώρου και του χειµώνα. Το χειµώνα κάποια άλλα είδη πουλιών, αργυροπελεκάνοι,
κορµοράνοι, γλάροι, κ.ά., έρχονται από τις πιο κρύες χώρες στη λίµνη για να
ξεχειµωνιάσουν. 
Την άνοιξη που έχουµε αύξηση της θερµοκρασίας του αέρα και του νερού παρατηρούν
τις αλλαγές στα φυτά, εξηγείτε ότι µερικά είδη πουλιών ζευγαρώνουν και τα
περισσότερα είδη ψαριών γεννούν τα αυγά τους, ενώ και πάλι µπορεί να γίνει
αναφορά στην αποδηµία των πουλιών. 
Το καλοκαίρι είναι η εποχή µε τις υψηλότερες θερµοκρασίες, πολλά είδη οργανισµών,
φυτά, έντοµα, αµφίβια, ερπετά, εµφανίζονται και δραστηριοποιούνται εντονότερα,
υπάρχει περισσότερη τροφή για όλους τους οργανισµούς.
Οι εικόνες των Φύλλων Εργασίας 22 - 25 µπορούν να λειτουργήσουν εποπτικά είτε
για τον προβληµατισµό των παιδιών αρχικά είτε ως µέσο εµπέδωσης µετά από την
παρατήρηση στο πεδίο.

Φθινόπωρο στη λίµνη...

Καλοκαίρι στη λίµνη...

Εικ. 41  Απλουστευµένη απεικόνιση της λίµνης στις τέσσερις εποχές

Χειµώνας στη λίµνη...

Άνοιξη στη λίµνη...
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∆ραστηριότητες έκφρασης:
α) Καλούνται τα παιδιά να ζωγραφίσουν τη λίµνη σε κάθε εποχή τοποθετώντας στις
ζωγραφιές τους διακριτά στοιχεία κάθε εποχής π.χ. φύλλα, ανθάκια, κλαδιά, φτερά,
εικόνες ζώων κ.λπ.. Ζητήστε από τα παιδιά µε το χρώµα που θα βάψουν τον ήλιο της
ζωγραφιάς τους να δείξουν επίσης την εποχή. Μπορούν δηλαδή να τον παραλείψουν
στη ζωγραφιά για το χειµώνα ή να τον βάψουν µε πολύ έντονο κίτρινο στη ζωγραφιά
που απεικονίζει τη λίµνη το καλοκαίρι, να τον κρύψουν πίσω από ένα σύννεφο την
άνοιξη κ.λπ., για να γίνει συσχέτιση της θερµότητας του ήλιου µε τις θερµοκρασίες
κάθε εποχής.

β) Χωρίζετε τα παιδιά σε οµάδες των δύο ατόµων και ζητάτε να δηµιουργήσουν
δίστιχα δίνοντας εσείς τον πρώτο στίχο π.χ. 
Το χιόνι σκέπασε τη λίµνη και..., 
Όταν ο αέρας φυσά..., 
Ο ήλιος βγήκε λαµπερός και... κ.λπ.
Καταγράφετε τα δίστιχα και δηµιουργείτε ένα ποίηµα για τις εποχές στη λίµνη.

Αξιολόγηση: 
Ο βασικότερος στόχος των δραστηριοτήτων αυτής της ενότητας είναι να κατανοήσουν
τα παιδιά ότι η ζωή στη λίµνη δεν είναι ίδια όλες τις εποχές. Άρα κατά την αξιολόγηση
επικεντρώνεστε στο κατά πόσο επιτεύχθηκε αυτός κυρίως ο στόχος.
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Γ10.    Ρύπανση και Βιολογικός Καθαρισµός

Γ 10.1   Ρύπανση στη λίµνη

Στόχοι:

Εποπτικά µέσα & υλικά: Γυάλινο διαφανές δοχείο, νερό, δύο ποτήρια, κόκκινο
χρώµα, γαρίφαλο, µαντήλια κόκκινα, µαρκαδόροι, υφάσµατα σε χρώµα καφέ, γκρι,
πράσινο, κίτρινο

∆ραστηριότητες στο πεδίο: 
Αρκεί ένας περίπατος σε παραλίµνια περιοχή όπου υπάρχουν απορρίµµατα ή νεκρά
ψάρια στην όχθη ή µέσα στο νερό της λίµνης για να προκληθεί προβληµατισµός
σχετικά µε το θέµα της ρύπανσης. Τα παιδιά παρατηρούν, φωτογραφίζουν,
προβληµατίζονται και συζητούν.
Μπορεί επίσης ως αφορµή να χρησιµοποιηθεί το ποίηµα της Θ. Χορτιάτη, «Η
Προσευχή των Ψαριών», να σχολιαστεί και µετά να πραγµατοποιηθεί εξόρµηση στο
πεδίο.

∆ραστηριότητες στην τάξη:
Οι φωτογραφίες των παιδιών, εικόνες από άρθρα εφηµερίδων ή περιοδικών που
εικονίζονται νερά ρυπασµένα, νερά µε νεκρά ψάρια ή νεκρά πουλιά, µπορούν να
δώσουν αφορµή για συζήτηση σχετικά µε τη ρύπανση της λίµνης.
Μέσα από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, σκόπιµο είναι να καταλήξετε σε γενικεύσεις
και συµπεράσµατα γύρω από τα παρακάτω:  
Τι συνέβη σ’ αυτά τα πουλιά ή τα ψάρια και είναι νεκρά;
Πώς µπορούµε µε µια λέξη να ονοµάσουµε τις ουσίες που πέφτουν στη λίµνη και
κάνουν κακό στα φυτά και στα ζώα της; (Ρύπανση)

Να γνωρίσουν τα παιδιά την έννοια της ρύπανσης.
Να  ευαισθητοποιηθούν  για  το  θέµα  της  ρύπανσης  των  νερών
µιας λίµνης, να αντιληφθούν, όσο αυτό είναι εφικτό, τις αιτίες και
τις επιπτώσεις της.

α)
β)
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Πώς µπορεί να ρυπανθεί το νερό µιας λίµνης;
Πώς µπορούµε να καταλάβουµε ότι το νερό της λίµνης έχει ρυπανθεί; (Από το
χρώµα, την οσµή, τις συνέπειες στους οργανισµούς)
Τι πρέπει να κάνουµε εµείς οι άνθρωποι για να µη ρυπαίνουµε τη λίµνη;
Το νερό δε φαίνεται πάντα ότι είναι ρυπασµένο.

Πείραµα: Για να κατανοήσουν τα παιδιά ότι το νερό µπορεί να είναι ρυπασµένο
χωρίς όµως να φαίνεται, πραγµατοποιούν το παρακάτω πείραµα (J. VanCleave’s, 1994).
Σ’ ένα γυάλινο δοχείο ρίχνουν µισό φλιτζάνι νερό, δυο-τρεις σταγόνες κόκκινης
χρωστικής ουσίας, ξύδι και ανακατεύουν. Φαντάζονται ότι η κόκκινη χρωστική και
το ξύδι είναι λύµατα, «βρωµιές» που χύνονται στη λίµνη. ∆ιαπιστώνουν ότι αλλοιώνεται
το χρώµα του νερού και η οσµή του. Προβληµατίζονται για το τι θα συµβεί στους
οργανισµούς της λίµνης. Στη συνέχεια ρίχνουν κι άλλο νερό  στο γυάλινο δοχείο
(υποτίθεται ότι είναι το νερό των ποταµών, βροχών κ.λπ. που εµπλουτίζει τη λίµνη).
Χρειάζονται γύρω στα εφτά φλιτζάνια καθαρό νερό και το κόκκινο χρώµα χάνεται.
Αναρωτιούνται τι συµβαίνει, µυρίζουν το νερό και συµπεραίνουν από την οσµή του
νερού ότι οι ουσίες υπάρχουν µέσα στο νερό, αλλά δε φαίνονται. 
Εσείς τότε εξηγείτε ότι κάτι παρόµοιο συµβαίνει και µε τη ρύπανση στη λίµνη. Οι
ουσίες που ρυπαίνουν το νερό υπάρχουν, αλλά τις περισσότερες φορές δε φαίνονται.
Μπορεί η βλαβερή ουσία να είναι ορατή εκεί που πέφτει αρχικά, αλλά καθώς
εισχωρεί στο νερό της λίµνης αναµειγνύεται µε
περισσότερο νερό και δεν είναι ορατή πια.
Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι δεν υπάρχει κι επειδή
υπάρχει µπορεί να βλάψει και οργανισµούς που
ζουν πολύ µακριά από τον τόπο που αρχικά
έπεσε.

Πείραµα: Για να εξηγήσετε πώς βλάπτονται
κάποιοι οργανισµοί π.χ. τα φυτά µιας λίµνης
από τις ρυπαντικές ουσίες, πραγµατοποιείτε
µαζί µε τα παιδιά το παρακάτω πείραµα
(Παπαζήσης Κ., 1996).
Θα χρειαστείτε δυο ποτήρια µε νερό, ένα λευκό 

Εικ. 42  Πείραµα: Τµήµα του λευκού
γαρίφαλου κοκκινίζει
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γαρίφαλο, κόκκινη βαφή. Τα παιδιά γεµίζουν µε νερό τα ποτήρια. Στο ένα από τα δυο
ρίχνετε τη βαφή, ανακατεύετε ώσπου να διαλυθεί καλά. Χωρίζετε προσεκτικά στα
δυο το κοτσάνι του λευκού γαρίφαλου. Τοποθετείτε το ένα µισό του κοτσανιού του
λουλουδιού στο ένα ποτήρι και το άλλο µισό στο άλλο ποτήρι. Μετά από λίγες ώρες
ένα τµήµα του  λευκού γαρίφαλου θα έχει κοκκινίσει.
Καλείτε τα παιδιά να παρατηρήσουν και να εξηγήσουν αυτό που έγινε. Τους εξηγείτε
στη συνέχεια ότι και τα φυτά της λίµνης παίρνοντας νερό µε τις ρίζες τους, παίρνουν
µέσα τους τις ρυπαντικές ουσίες και βλάπτονται.

∆ραστηριότητες έκφρασης:
α) Παιχνίδι:
Το προτεινόµενο παιχνίδι στοχεύει στην κατανόηση της µεταφοράς των βλαβερών
ουσιών της ρύπανσης στους οργανισµούς των διαφορετικών τροφικών επιπέδων.

Καλείτε τα παιδιά να φανταστούν πως είναι οργανισµοί που ζούνε σε µια λίµνη και
ξεκινάτε τη αφήγηση µιας φανταστικής ιστορίας µε θέµα ένα περιστατικό ρύπανσης
στη λίµνη. Τα παιδιά σχηµατίζουν την τροφική πυραµίδα των οργανισµών της
λίµνης. Εννέα παιδιά π.χ. κάθονται στο πάτωµα φορώντας κάποιο πράσινο ύφασµα
στους ώµους τους και παριστάνουν τα φυτά της λίµνης. Εφτά παιδιά κάθονται κατά τον
ίδιο τρόπο πίσω τους φορώντας καφέ ύφασµα και παριστάνουν τους φυτοφάγους
οργανισµούς της λίµνης. Πέντε παιδιά κάθονται πίσω τους φορώντας γκρι ύφασµα
και παριστάνουν τα σαρκοφάγα ψάρια της λίµνης. Τρία παιδιά κάθονται πίσω από
αυτά φορώντας κίτρινο ύφασµα και παριστάνουν τους κορυφαίους καταναλωτές
π.χ. τα πουλιά ή τον άνθρωπο. Υπενθυµίζετε επίσης στα παιδιά ότι οι οργανισµοί
κάθε οµάδας τρέφονται µε οργανισµούς της οµάδας που βρίσκεται µπροστά τους. 
Στο σηµείο της αφήγησής σας όπου οι ρυπαντικές ουσίες εισχωρούν στο νερό,
ρίχνετε δέκα κόκκινα µαντίλια, που υποτίθεται ότι είναι οι ρυπαντικές ουσίες, µπροστά
στα φυτά και επαναφέρετε στη µνήµη των παιδιών τα προηγούµενα πειράµατα. Τα
παιδιά-φυτά θα πρέπει να δείξουν ότι ρουφώντας νερό µε τις ρίζες τους θα πάρουν
µέσα τους τις ρυπαντικές ουσίες και απλώνουν τα χέρια τους κι αρπάζουν κόκκινα
µαντίλια. Κάποια στιγµή πρέπει να εξηγήσετε ότι για να πάθει κακό ένας οργανισµός,
θα πρέπει να πάρει µέσα του τόση ποσότητα βλαβερών ουσιών όσο τέσσερα κόκκινα
µαντίλια. Ρωτάτε λοιπόν τα παιδιά-φυτά τι θα πάθουν.
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Εκείνα θα πρέπει να δείξουν ότι δεν παθαίνουν τίποτα, αφού πήραν µικρή ποσότητα
βλαβερών ουσιών - ένα ή δύο µαντίλια. Παροτρύνετε τα παιδιά να δείξουν τι θα
συµβεί στη συνέχεια ανάλογα µε τους ρόλους που έχουν αναλάβει. 
∆ηλαδή, ενώ εσείς συνεχίζετε την αφήγησή σας, τα παιδιά που έχουν το ρόλο των
φυτοφάγων ψαριών τρεφόµενα µε τα φυτά παίρνουν στο σώµα τους τις βλαβερές
ουσίες-µαντίλια. Να σηµειωθεί ότι κάθε φορά που πρέπει να δείξει ο ένας οργανισµός
ότι τρέφεται µε άλλον θα τον ακουµπά και θα παίρνει τα µαντίλια του. Έτσι τα
παιδιά που υποδύονται τα σαρκοφάγα ψάρια δείχνοντας ότι τρέφονται µε τα
φυτοφάγα ψάρια παίρνουν στο σώµα τους τις βλαβερές ουσίες-µαντίλια επίσης.
Όταν κάποιος µαθητής-σαρκοφάγο ψάρι πάρει τέσσερα µαντίλια, δηλητηριάζεται.
Τα πουλιά και ο άνθρωπος τρεφόµενα από τα σαρκοφάγα καταλήγουν να πάρουν
τέσσερα ή και περισσότερα µαντίλια δηλ. ποσότητα ουσίας τόση που βλάπτονται.
Κάθε παιδί που έχει πάρει τέσσερα µαντίλια για να δείξει ότι βλάπτεται, ξαπλώνει
στο πάτωµα.
Με τη δραστηριότητα αυτή γίνεται µια προσπάθεια για την κατανόηση των επιπτώσεων
της ρύπανσης. 

β) Μαθαίνουν τo ποίηµα της Θέτης Χορτιάτη:
«Τα ψαράκια στα σκουπίδια».

γ) Συµπληρώνουν τα Φύλλα Εργασίας 26 και 27.

Εικ. 43  Φύλλα εργασίας 26, 27
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Γ 10.2   Βιολογικός Καθαρισµός

Στόχοι:

Εποπτικά µέσα & υλικά: Η σχετική αφίσα του εκπαιδευτικού υλικού, χαρτιά γκοφρέ,
στεφάνια και βάσεις, µοκέτες ή στρωµατάκια

∆ραστηριότητες στην τάξη:
Ως συνέχεια στη συζήτηση που προκάλεσε το θέµα της προηγούµενης ενότητας για
το τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι για να αποφεύγεται η ρύπανση της λίµνης,
παρουσιάζετε στα παιδιά την αφίσα µε την απλουστευµένη σχηµατική απεικόνιση
των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού που υπάρχει στο εκπαιδευτικό υλικό. 

Εικ. 44  Απλουστευµένη απεικόνιση των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισµού

Να αντιληφθούν ότι ο βιολογικός καθαρισµός είναι ένα µέτρο για
την προστασία της λίµνης αλλά και των νερών γενικότερα από τη
ρύπανση.
Να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού
και να γνωρίσουν τη λειτουργία τους όσο πιο απλά γίνεται.

α)

β)
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Τα παιδιά µέσα από το «Παράξενο ταξίδι µιας βρώµικης σταγόνας» θα πρέπει να
κατανοήσουν πώς µπορεί το «βρώµικο νερό» να καθαρίζεται και να πέφτει στη
λίµνη χωρίς να δηµιουργεί προβλήµατα.
Μετά την παρατήρηση της αφίσας και την ανάγνωση της ιστορίας της, προτείνετε
στα παιδιά να δραµατοποιήσουν την ιστορία.
Κάποια από τα παιδιά αναλαµβάνουν το ρόλο µιας βρώµικης σταγόνας εκτός από
τρία παιδιά που θα είναι τα βακτήρια. Καλύπτετε τους ώµους των παιδιών-βρώµικων
σταγόνων µε χαρτί γκοφρέ σε σκούρο καφέ χρώµα και των παιδιών-βακτηρίων µε
κίτρινο. Σε τρία σηµεία της αίθουσας τοποθετείτε βάσεις µε στεφάνια διαφορετικού
χρώµατος και µοκέτες, εξηγώντας στα παιδιά ότι τα στεφάνια είναι οι σωλήνες και
µέσα από αυτά θα πρέπει να περάσουν ως σταγόνες, ενώ οι µοκέτες είναι οι
διαφορετικές δεξαµενές των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισµού. Στην
τρίτη µοκέτα περιµένουν τα παιδιά - βακτήρια.
Με το χτύπηµα του ταµπουρίνου όλες οι «βρώµικες σταγόνες» αρχίζουν το ταξίδι
τους ενώ εσείς αφηγήστε ξανά την ιστορία. Έτσι περνούν πρώτα όλα τα παιδιά από
τα πρώτα στεφάνια, «χύνονται» - ξαπλώνουν στην πρώτη µοκέτα. Στη συνέχεια
περνούν µέσα από τη δεύτερη διάταξη στεφανιών, κάνουν το ίδιο στη µοκέτα που
βρίσκεται µπροστά τους. Περνούν κι από την τρίτη διάταξη στεφανιών. Μόλις βγουν
στην τρίτη µοκέτα, τα παιδιά-βακτήρια αφαιρούν το γκοφρέ χαρτί από τους ώµους
των παιδιών-σταγόνων και καθώς αφηγήστε, εξηγείτε ότι τα βακτήρια «παίρνουν»
όλη τη βρωµιά και το νερό καθαρίζει. Στερεώνετε στους ώµους των παιδιών γαλάζιο
γκοφρέ χαρτί για να φανεί ότι είναι πλέον καθαρές σταγόνες νερού και καταλήγουν
στην τελευταία µοκέτα που υποτίθεται είναι η λίµνη. Πιάνονται όλα τα παιδιά σε
κύκλο και απαγγέλουν το παρακάτω ποιηµατάκι που αναφέρεται στη σταγόνα της
αφίσας ή µένοντας στατικά στον κύκλο κάνουν κινήσεις ανάλογες µε το περιεχόµενο
των παρακάτω στίχων:

«Ήµουν βρώµικη πολύ! Άσχηµη και βλαβερή! 
Οι άνθρωποι µε µισούσαν κι όπου να ’ναι µε πετούσαν! 

Ήθελα λοιπόν κι εγώ να ’ρθω στο Βιολογικό Καθαρισµό!
Είµαι πλέον µια χαρά, δε µυρίζω τώρα πια!

Είµαι σταγόνα καθαρή και καθόλου βλαβερή!»
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Αξιολόγηση: 
Η κατανόηση της έννοιας της ρύπανσης, των αιτιών που την προκαλούν όπως και
των επιπτώσεών της είναι πολύ σηµαντική για την πρόκληση προβληµατισµού και
την επίτευξη της ευαισθητοποίησης των µαθητών σχετικά µε τη λίµνη. Κατά την
αξιολόγηση είναι σηµαντικό να διαπιστωθεί αν:
α) Γνώρισαν οι µαθητές την έννοια της ρύπανσης και τις επιπτώσεις της.
β) Κατόρθωσαν να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της λειτουργίας του βιολογικού
καθαρισµού.
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∆.  Προτάσεις Αξιολόγησης

Εικ. 45
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  Ο όρος αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος αφορά στις δραστηριότητες
που αναλαµβάνονται προκειµένου να κριθεί η σηµασία, η αποτελεσµατικότητα ή
η χρησιµότητα ενός προγράµµατος µε στόχο τη βελτίωση ολόκληρου ή µιας
συγκεκριµένης όψης του και στρέφεται γύρω από το σχεδιασµό του προγράµµατος,
τους στόχους, τις µεθόδους, το υλικό, κ.λπ. (Καµαρινού, 2000).
Η αξιολόγηση ενός προγράµµατος επίσης σχετίζεται και µε τα αποτελέσµατα που
έχουν στους µαθητές οι µαθησιακές εµπειρίες του προγράµµατος.
Άρα ως ένα από τα «συστατικά» ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος, κρίνεται κι εδώ
αναγκαία για την ολοκλήρωση του συγκεκριµένου προγράµµατος η παρουσίαση
προτάσεων για αξιολόγηση. Αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν
αποκτηθεί, του ενδιαφέροντος που έχει προκληθεί και των συµπεριφορών που
έχουν αρχίσει πιθανόν να διαµορφώνονται. Με λίγα λόγια, αξιολόγηση που σχετίζεται
µε την επίτευξη των σκοπών και των στόχων.
Σε κάθε ενότητα υπάρχουν φύλλα εργασίας και δραστηριότητες έκφρασης που
µπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά ή συµπληρωµατικά στη διαδικασία της
αξιολόγησης. ∆ίνεται έτσι η ευκαιρία να εντοπισθούν πιθανές δυσκολίες κατανόησης
στην προσέγγιση του θέµατος κάθε ενότητας και να διευκρινιστεί κατά πόσο ήταν
επιτεύξιµοι οι αρχικοί στόχοι.
Ωστόσο ακολουθούν παρακάτω κάποιες ακόµη προτάσεις µε δραστηριότητες
αξιολόγησης που µπορούν να ενταχθούν σε κάθε ενότητα ή στο τέλος του
συγκεκριµένου προγράµµατος:

1. “Αλήθεια ή ψέµα”, παιχνίδι το οποίο έχει προταθεί στην ενότητα Γ 5.

2. “Το κουτί του θησαυρού της λίµνης”
Ένα µεγάλο χάρτινο κουτί µπορεί να τυλιχθεί εξωτερικά µε χαρτί αφήνοντας στο
επάνω µέρος του µια σχισµή και να διακοσµηθεί ανάλογα έτσι ώστε να δίνεται η
αίσθηση ότι κρύβεται κάτι ελκυστικό και όµορφο µέσα του. Μετά την ολοκλήρωση
των δραστηριοτήτων κάθε ενότητας ζητάτε από τα παιδιά να ανακοινώνουν τις
καινούργιες έννοιες που έµαθαν. Τις γράφετε εσείς ή και τα ίδια τα παιδιά σε µικρά
χαρτιά και τις τοποθετείτε µέσα στο κουτί. Επίσης ζητάτε να ζωγραφίζουν ή να
γράφουν  τις  σκέψεις  τους  κάθε  φορά  που  κάτι  τους  εντυπωσίασε  και  να  τα
τοποθετούν όλα αυτά µέσα στο κουτί. Στο τέλος του προγράµµατος τα παιδιά
ανοίγουν το κουτί του «θησαυρού». Εσείς αξιολογείτε την αποτελεσµατικότητα του
προγράµµατος µε βάση το περιεχόµενό του και οι µαθητές καθώς ξαναθυµούνται
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έννοιες, σκέψεις τους και στιγµές «διαπιστώνουν» ίσως ότι η ενασχόλησή τους µε
τη λίµνη ήταν ένας «θησαυρός».

3. «Η λίµνη κι εγώ»
Ζωγραφίζετε µε τα παιδιά µια µεγάλη εικόνα µε τη λίµνη παρουσιάζοντάς τη ως ένα
πλούσιο και ισορροπηµένο οικοσύστηµα. Ρωτάτε τα παιδιά να σας πουν τι θα
επιθυµούσαν να κάνουν σ’ αυτή τη λίµνη. Ζητάτε να ζωγραφίσουν τον εαυτό τους
να πραγµατοποιεί κάτι σε σχέση µε τη λίµνη. Κόβουν τη ζωγραφιά στο περίγραµµά
της και την τοποθετούν πάνω στην εικόνα της λίµνης. Στο τέλος παρατηρείτε την
ολοκληρωµένη ζωγραφιά, συζητάτε για το πώς ζωγράφισε ο καθένας τον εαυτό του,
ενώ εσείς διαπιστώνετε την αξία που δίνει στη λίµνη το κάθε παιδί σε σχέση µε τον
εαυτό του.

4. «Κάνω κάτι κι εγώ για τη λίµνη µας»
Ζωγραφίζετε µε τα παιδιά µια µεγάλη εικόνα µε τη λίµνη παρουσιάζοντάς τη ως ένα
υποβαθµισµένο οικοσύστηµα µε πρόβληµα ρύπανσης. Ζητάτε πάλι να εντάξουν τον
εαυτό τους στην εικόνα όπως στην προηγούµενη δραστηριότητα. Και πάλι παρατηρείτε,
συζητάτε και αξιολογείτε τη στάση κάθε παιδιού.

5. Για να διαπιστώνετε κάθε φορά αν ήταν ευχάριστη για τα παιδιά κάποια
δραστηριότητα, µοιράζετε µια κόλλα χαρτιού όπου είναι ζωγραφισµένα δύο
ανθρωπάκια, ένα χαµογελαστό κι ένα µε έκφραση δυσαρέσκειας στο πρόσωπό του.
Ζητάτε να χρωµατίσουν και να κόψουν τα παιδιά όποιο από τα δύο τους εκφράζει
σε σχέση µε τη δραστηριότητα που έλαβαν µέρος και να το καρφιτσώσουν σ΄ ένα
φελοπίνακα.

6. Ετοιµάζεται µια κατασκευή όπου εικονίζεται η λίµνη. Η κατασκευή (προτείνεται
και στην περιγραφή του προγράµµατος Π.Ε. του ΚΠΕ Καστοριάς, στο δεύτερο
µέρος αυτού του τεύχους) αποτελείται από δυο χαρτόνια κανσόν ενωµένα στο πάνω
µέρος µε κορδέλα. Και στα δυο χαρτόνια σχεδιάζετε τη λίµνη ακριβώς στο ίδιο
µέγεθος. Στο πρώτο χαρτόνι κόβετε το µέρος που αντιστοιχεί στη λίµνη και το
αντικαθιστάτε µε χαρτί σελοφάν διαφανές ή µπλε χρώµατος έτσι ώστε να φαίνεται
η σχεδιασµένη λίµνη του χαρτονιού που βρίσκεται από κάτω. Προτείνετε στα
παιδιά να κολλήσουν µικρές εικόνες µε ζώα, φυτά, ανθρωπογενή στοιχεία (κτήρια,
βάρκες κ.λπ.), που έχουν ετοιµάσει ειδικά γι’ αυτή την κατασκευή. Επισηµαίνετε στα
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παιδιά ότι οι εικόνες πρέπει να κολληθούν έτσι ώστε να δείχνουν την πραγµατική
θέση των αντικειµένων στο λιµναίο περιβάλλον. Ένα ψάρι π.χ. θα κολληθεί κάτω
από την επιφάνεια της λίµνης δηλ. κάτω από το σελοφάν, ένας ερωδιός θα κολληθεί
στη λίµνη του πρώτου χαρτονιού. Αξιολογούνται έτσι κάποιες γνώσεις και εντυπώσεις
που έχουν αποκτήσει τα παιδιά σχετικά µε τη λίµνη.
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E.  Παράρτηµα

Εικ. 46
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Λίγα Λόγια για τις Λίµνες

Τα οικοσυστήµατα των εσωτερικών υδάτων (λίµνες, ποτάµια) είναι φυσικοί πόροι
που καθορίζουν την ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών και χαρακτηρίζουν
άµεσα το τοπικό φυσικό περιβάλλον διαµορφώνοντας έµµεσα τη βιόσφαιρα.
Οι λίµνες παρουσιάζουν ενδιαφέρον όχι µόνο εξαιτίας της φυσικής τους οµορφιάς,
της ιδιαίτερης γεωµορφολογίας τους και της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας που
υποστηρίζουν, αλλά και γιατί αποτελούν υδάτινους παραγωγικούς πόρους µε αξίες
πολύτιµες για τον άνθρωπο. Οι λίµνες έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή από τα
πολύ παλιά χρόνια επηρεάζοντας την εξέλιξη των περιοχών γύρω απ’ αυτές καθώς
και τις δραστηριότητες των κατοίκων τους.
Η Ελλάδα διαθέτει 56 φυσικές λίµνες και 25 τεχνητές που καλύπτουν έκταση
600τ.χµ. και 358τ.χµ. αντίστοιχα ή αλλιώς το 47,29% του συνόλου της έκτασης των
επιφανειακών εσωτερικών υδάτων της χώρας.

Τι είναι λίµνη;

Ως λίµνη ορίζεται η µικρή ή µεγάλη υδάτινη µάζα µε γλυκό, υφάλµυρο ή και αλµυρό
νερό, που βρίσκεται συνήθως σε µία κλειστή γεωλογική λεκάνη στην επιφάνεια της
γης, χωρίς να έχει άµεση επικοινωνία µε τη θάλασσα. 
Η λίµνη βέβαια δεν είναι µόνο µια συλλογή νερού, αλλά ένα οικοσύστηµα, µια
κοινότητα µε αλληλεπιδράσεις µεταξύ ζώων, φυτών, µικροοργανισµών και του
φυσικού και χηµικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Η ποικιλία και η ετερογένεια
αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λιµναίων οικοσυστηµάτων. Οι λίµνες
διαφέρουν µεταξύ τους λόγω: α) φυσικών παραγόντων, όπως είναι η ένταση της
ηλιακής ακτινοβολίας, η θερµοκρασία, το υψόµετρο του τόπου στον οποίο
βρίσκονται, η µορφή της λεκάνης απορροής, η κίνηση των νερών, β) χηµικών
παραγόντων, όπως είναι το είδος και η συγκέντρωση των θρεπτικών συστατικών,
των κυρίαρχων ιόντων, των ρυπαντών και γ) διαφέρουν ακόµη λόγω βιολογικών
παραγόντων όπως η ποικιλία και το µέγεθος των πληθυσµών, οι ρυθµοί ανάπτυξης
κ.ά..
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Λεκάνη απορροής της λίµνης

Λεκάνη απορροής της λίµνης ονοµάζεται η χερσαία έκταση που περιβάλλει τη
λίµνη και από την οποία συγκεντρώνεται όλη η επιφανειακή απορροή που την
υδροδοτεί. Οριοθετείται συνήθως από την κορυφογραµµή (υδροκρίτη) της
περιβάλλουσας ορεινής έκτασης και περιέχει τα εδάφη που η κλίση τους επιτρέπει
στο νερό των κατακρηµνισµάτων (βροχή, χιόνι, χαλάζι κ.λπ.) να καταλήγει στη
λίµνη µέσω ποταµών, χειµάρρων ή ρεµάτων.
Η λίµνη αντανακλά το σύνολο των χαρακτηριστικών και των δραστηριοτήτων
(συµβάντων) της λεκάνης απορροής, γιατί αφενός µεν η λεκάνη απορροής υδροδοτεί
τη λίµνη µε τις απορροές και τις υπολίµνιες πηγές της, αφετέρου η γεωλογική της
σύσταση, το µέγεθός της, η κλίση του εδάφους της, το κλίµα και η χρήση της
επηρεάζουν την ποιότητα και την ποσότητα των χηµικών στοιχείων που αιωρούνται
ή είναι διαλυµένα στο νερό ή που υπάρχουν στο ίζηµα της λίµνης.
Μια αλλαγή επίσης στη λεκάνη απορροής, όπως µια οικιστική επέκταση, ένα
αποστραγγιστικό έργο ή µια φωτιά σε δασική έκτασή της µπορούν να τροποποιήσουν
την ευαίσθητη ισορροπία του λιµναίου οικοσυστήµατος.

Πώς σχηµατίζονται οι λίµνες;

Η δηµιουργία των λιµνών σχετίζεται µε γεωλογικά φαινόµενα που συνέβησαν κατά
τις περιόδους των παγετώνων ή τις περιόδους των ισχυρών τεκτονικών και
ηφαιστειακών δράσεων. Η κατανοµή τους στην επιφάνεια της Γης είναι ανοµοιόµορφη
και πολύ  γενικά µπορούν να διακριθούν σε:

Λίµνες τεκτονικής προέλευσης

Οι λίµνες αυτές οφείλουν τη δηµιουργία τους σε µετακινήσεις και διαρρήξεις του
στερεού φλοιού της γης, τα αίτιά τους δηλαδή είναι τεκτονικά. Οι περισσότερες από
αυτές προέκυψαν από κάποιο ρήγµα (µοναδικό) ή από πολλαπλά γειτονικά ρήγµατα.
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Λίµνες ηφαιστειακής προέλευσης

Οι πλέον γνωστές λίµνες ηφαιστειακής προέλευσης είναι αυτές που καταλαµβάνουν  
τους κρατήρες των σβησµένων ηφαιστείων, όπως οι λίµνες Crater Lake στο Oregon
των ΗΠΑ, η Crater Butte Lake στην California των ΗΠΑ και η ρηχή λίµνη Mahega
στην Ουγκάντα. 
Στις ηφαιστειακές λίµνες συµπεριλαµβάνονται και αυτές που σχηµατίστηκαν όταν
η λάβα έφραξε την έξοδο ενός ποταµού ή µιας κοιλάδας.

Λίµνες παγετικής προέλευσης 

Οι περισσότερες λεκάνες απορροής των λιµνών του πλανήτη µας σχηµατίστηκαν
κατά τη διάρκεια του Πλειστόκαινου (Τεταρτογενές), όταν οι παγετώνες κάλυπταν
µεγάλο τµήµα της γης. Η περίοδος αυτή δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για τη
δηµιουργία των λιµνών παγετικής προέλευσης που είναι συνήθως επιµήκεις και ο
αρχικός τους σχηµατισµός οφείλεται στη διέλευση των παγετώνων κατά µήκος της
παλαιάς ποτάµιας κοιλάδας, η οποία υποσκάπτεται και διευρύνεται, ενώ το κατώτερο
τµήµα της φράσσεται κατά κύριο λόγο από φερτά υλικά και πετρώµατα (Μορένες).

Καρστικές λίµνες

Είναι οι λίµνες που συναντώνται συνήθως σε ασβεστολιθικές περιοχές όπου
παρατηρούνται καρστικά φαινόµενα (διάσπαρτα έγκοιλα όπως κοιλότητες, οπές,
βάραθρα, που προέρχονται από τη διάβρωση των ασβεστόλιθων). Η δηµιουργία
τους οφείλεται στη διάλυση των ασβεστολιθικών ή δολοµιτικών πετρωµάτων από
υπόγεια ή επιφανειακά τρεχούµενα νερά, τα οποία στη συνέχεια τροφοδοτούν τις
λίµνες αυτές. Κλασικές περιπτώσεις καρστικών λιµνών στη χώρα µας, που
καλύπτεται σε µεγάλο ποσοστό από ασβεστόλιθους, είναι η λίµνη των Πρεσπών,
της Βεγορίτιδας, της Καστοριάς, των Ιωαννίνων και η αποξηρανθείσα λίµνη της
Κωπαΐδας.
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Παράκτιες λίµνες

Ο σχηµατισµός τους οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επίδραση θαλάσσιων ρευµάτων
που δρουν πολύ κοντά στις ακτές µε αποτέλεσµα να παρασύρουν την άµµο, να την
αποθέτουν στην εκβολή του ποταµού και να δηµιουργούν ένα αποφρακτικό ανάχωµα.

Φυσικές παράµετροι του λιµναίου οικοσυστήµατος

Φως

Για τα λιµναία και γενικότερα τα υδάτινα οικοσυστήµατα, η ηλιακή ακτινοβολία
είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας αφού αποτελεί την κύρια πηγή θερµότητας για το
νερό και καθορίζει τις µετεωρολογικές συνθήκες στη λεκάνη απορροής της λίµνης
και τον κυµατισµό του νερού. Παράλληλα, η ηλιακή ακτινοβολία συνδέεται µε την
πρωτογενή και τη δευτερογενή παραγωγή οργανικής ύλης µέσω της φωτοσύνθεσης,
που µετατρέπει τη φωτεινή ενέργεια του ήλιου σε χηµική. Με τη λειτουργία της
φωτοσύνθεσης παράγεται βιοµάζα (οργανική ύλη) είτε µέσα στο υδάτινο οικοσύστηµα
είτε στη λεκάνη απορροής η οποία µεταφέρεται στο λιµναίο οικοσύστηµα είτε ως
διαλυµένη είτε ως σωµατιδιακή οργανική ύλη εξασφαλίζοντας έτσι τροφή σε ένα
µεγάλο αριθµό των οργανισµών της λίµνης.
Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που εισχωρεί στο νερό της λίµνης ελαττώνεται
µε την αύξηση του βάθους της. Το ίδιο το νερό, οι διαλυµένες σε αυτό ουσίες και τα
αιωρούµενα σωµατίδια διαθλούν και απορροφούν το φως και µειώνουν τη
διαπερατότητά του. Επίσης, καθώς διαδίδεται η ηλιακή ακτινοβολία στο νερό, η
έντασή της µειώνεται κι εξαιτίας της µετατροπής της σε θερµότητα.

Χρώµα του νερού

Το χρώµα που βλέπουµε να έχει µια λίµνη καθορίζεται από το µήκος κύµατος της
µονοχρωµατικής ακτινοβολίας που προσπίπτει στο νερό, από το είδος των σωµατιδίων
που αιωρούνται στο νερό, από το χρώµα του ιζήµατος, από την παρουσία ανόργανων
ή οργανικών ουσιών, από το είδος των πλαγκτονικών οργανισµών και την αφθονία
τους, ακόµη και από το γεωλογικό υπόστρωµα της περιοχής. Όλοι αυτοί οι παράγοντες
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επηρεάζουν την απορρόφηση του φωτός στο νερό και του προσδίδουν συγκεκριµένο
χρώµα που µπορεί να είναι από πράσινο - γαλάζιο έως σκούρο καφετί.

Οσµή

Η οσµή των νερών στη λίµνη µπορεί να οφείλεται σε φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια.
Σε µία ευτροφική λίµνη, όταν επικρατούν αναερόβιες συνθήκες, τα προϊόντα της
διάσπασης της οργανικής ύλης είναι το υδρόθειο, η αµµωνία, το µεθάνιο, αέρια
τοξικά που προσδίδουν δυσάρεστη οσµή. 

Θερµοκρασία

Η θερµοκρασία είναι καθοριστικός παράγοντας στη λειτουργία του οικοσυστήµατος
της λίµνης επειδή επηρεάζει τη διαλυτότητα του οξυγόνου και άλλων συστατικών,
το µεταβολισµό των υδρόβιων οργανισµών αλλά και τη διαδικασία διάσπασης των
οργανικών ουσιών που υπάρχουν. 
Όσο η θερµοκρασία του νερού πλησιάζει τη βέλτιστη τιµή για κάποιους υδρόβιους
οργανισµούς, τόσο οι οργανισµοί αυτοί γίνονται περισσότερο δραστήριοι,
καταναλώνουν περισσότερη τροφή και χρησιµοποιούν περισσότερο οξυγόνο.
Συνεπώς, η θερµοκρασία του νερού όχι µόνο διαµορφώνει τη σύνθεση των
βιοκοινοτήτων, αλλά επιδρά και στη συµπεριφορά τους και κατ΄ επέκταση στο
µέγεθος των πληθυσµών τους. 

Οξυγόνο

Η συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου στο νερό αποτελεί αναµφισβήτητο δείκτη
της κατάστασης και της βιωσιµότητας του λιµναίου οικοσυστήµατος. Η ανάπτυξη των
περισσότερων µορφών ζωής (ζωικών, φυτικών οργανισµών, µυκήτων, πρωτίστων και
βακτηρίων) προϋποθέτει την παρουσία οξυγόνου. Ο εµπλουτισµός του νερού της
λίµνης µε οξυγόνο γίνεται µέσω της διάλυσης του ατµοσφαιρικού οξυγόνου στο
νερό της λίµνης και µέσω της παραγωγής του κατά τη φωτοσύνθεση.
Η διαλυτότητα του οξυγόνου στο νερό εξαρτάται από τη θερµοκρασία, την ατµοσφαιρική
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πίεση, τον κυµατισµό, την περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα και οργανικές ουσίες,
το περιεχόµενο του νερού σε µικροοργανισµούς κ.ά.. 
Οι υδρόβιοι οργανισµοί χρειάζονται διαφορετικά ποσά διαλυµένου οξυγόνου. Επίπεδα
5 ή 6ppm είναι συνήθως τα χαµηλότερα όρια για την ανάπτυξη και τις δραστηριότη-
τες των υδρόβιων οργανισµών.
Όταν τα επίπεδα του διαλυµένου οξυγόνου βρίσκονται κάτω από 3ppm, προκαλούν
στρες στους περισσότερους υδρόβιους οργανισµούς, ενώ επίπεδα κάτω από 2 ή
1ppm δεν ευνοούν τη ζωή των ψαριών. 

Βιολογικές παράµετροι του λιµναίου οικοσυστήµατος - Κατανοµή 

Σε µια τυπική λίµνη συναντώνται διαφορετικές κοινότητες οργανισµών οι οποίες
εξαρτώνται άµεσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της λίµνης αλλά και τις
φυσικοχηµικές παραµέτρους του χώρου εξάπλωσής τους, που µπορεί να είναι το
νερό, ο πυθµένας ή η ακτή.
Οι οργανισµοί της λίµνης µπορούν να διακριθούν σε:
α) Οργανισµούς που ζουν στον πυθµένα της λίµνης και είναι: 
Φυτά, εφόσον η διαθέσιµη ηλιακή ακτινοβολία επαρκεί για τη φωτοσυνθετική
λειτουργία, βακτήρια και µύκητες, βενθικοί οργανισµοί όπως νύµφες και λάρβες
εντόµων, µαλάκια (µύδια, σαλιγκάρια) και άλλα ασπόνδυλα (καραβίδες, σκώληκες).
β) Οργανισµούς που παρασύρονται από το νερό όπως φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν,
βακτήρια. 
γ) Οργανισµούς που µετακινούνται ελεύθερα όπως τα µεγαλύτερα είδη του
ζωοπλαγκτού, αµφίβια, ψάρια, θηλαστικά, ερπετά.
Φυτά συναντώνται εκτός από τον πυθµένα και στην παράκτια ζώνη, στα ρηχά νερά
δηλαδή κατά µήκος της όχθης. Το φως εδώ διεισδύει µέχρι τον πυθµένα επιτρέποντας
την ανάπτυξη υδρόβιων φυτών, των µακρόφυτων.
Μερικά από αυτά τα φυτά (υπερυδατικά), µπορεί να βρίσκονται µέσα στο νερό,
αλλά µπορούν να επιβιώσουν και εκτός νερού για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και
είναι βούρλα, καλάµια και ψαθιά. Άλλα µακρόφυτα όπως τα νούφαρα και οι λέµνες
βρίσκονται µέσα στο νερό µε επιπλέοντα φύλλα και άνθη (εφυδατικά). Υπάρχουν
και µακρόφυτα, όπως τα µυριόφυλλα και οι ποταµογείτονες, που άλλοτε βρίσκονται
βυθισµένα εξ ολοκλήρου στο νερό ή µέρος αυτών βρίσκεται µέσα στο νερό έχοντας
επιπλέοντα φύλλα στην επιφάνεια του νερού (υφυδατικά).
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Τροφικές σχέσεις των οργανισµών

Για να καταλάβουµε πώς λειτουργεί το οικοσύστηµα της λίµνης, µπορούµε να
οργανώσουµε τις βιολογικές κοινότητες σε τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγµατα
ή τροφικές πυραµίδες. 
Πρέπει να αναφερθεί ότι όπως και στα χερσαία οικοσυστήµατα, δύο είναι οι βασικές
λειτουργίες για τη διατήρηση της ζωής στη λίµνη: η φωτοσύνθεση και η αναπνοή.
Κατά τη φωτοσύνθεση τα πράσινα τµήµατα των φυτών δεσµεύουν ενέργεια από τον
ήλιο και µετατρέπουν τις ανόργανες χηµικές ουσίες (CO2, νερό, ανόργανα άλατα)
σε οργανικές.
Στους φωτοσυνθετικούς οργανισµούς της λίµνης περιλαµβάνονται το φυτοπλαγκτόν,
το περίφυτον και τα µακρόφυτα. Είναι οι παραγωγοί του συστήµατος που παράγουν
τις οργανικές ενώσεις που απαιτούνται για τη θρέψη, την πρόσληψη δηλαδή ενέργειας
από τους υπόλοιπους οργανισµούς. 
Τα φυτά (παραγωγοί - 1ο τροφικό επίπεδο) αποτελούν τροφή για οργανισµούς
(πρωτογενείς καταναλωτές - 2ο τροφικό επίπεδο) όπως το ζωοπλαγκτόν, τα
ασπόνδυλα, τα ψάρια. Οι πρωτογενείς καταναλωτές, αποτελούν τροφή για τους
δευτερογενείς καταναλωτές - 3ο τροφικό επίπεδο, που είναι τα µικρά ψάρια και
κάποια είδη της ορνιθοπανίδας. Οι µεγαλύτεροι ζωικοί οργανισµοί, όπως τα µεγάλα
ψάρια, τα ψαροφάγα πουλιά, αλλά και ο άνθρωπος είναι καταναλωτές τρίτης τάξης-
4ο τροφικό επίπεδο. Όλοι οι παραπάνω οργανισµοί, αν δεν καταναλωθούν, γίνονται
τροφή για τους αποικοδοµητές.
Η τροφική πυραµίδα είναι ο απλουστευµένος τρόπος παρουσίασης των τροφικών
σχέσεων των οργανισµών των διαφορετικών τροφικών επιπέδων. Στην πλατιά βάση
της πυραµίδας ανήκουν οι παραγωγοί-φωτοσυνθετικοί οργανισµοί. Οι παραγωγοί -
1ο τροφικό επίπεδο υποστηρίζουν τα ανώτερα τροφικά επίπεδα της πυραµίδας,
δηλαδή τους φυτοφάγους και πλαγκτονοφάγους οργανισµούς - 2ο τροφικό επίπεδο
και αυτοί υποστηρίζουν τους πολύ µικρότερους πληθυσµούς των σαρκοφάγων
οργανισµών του 3ου και 4ου τροφικού επιπέδου.
Τα πιο πάνω ανεξάρτητα τροφικά επίπεδα µπορούν να απεικονιστούν και µε τροφι-
κές αλυσίδες οι οποίες συσχετιζόµενες µεταξύ τους δίνουν τα τροφικά πλέγµατα του
οικοσυστήµατος της λίµνης.
Στην πραγµατικότητα ωστόσο οι τροφικές σχέσεις των οργανισµών δεν είναι τόσο
απλές, καθώς πολλοί οργανισµοί είναι παµφάγοι και συνεπώς δεν αντιπροσωπεύονται
πάντα µόνο από ένα από τα παραπάνω τροφικά επίπεδα.
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Οι οργανισµοί που χαρακτηρίζονται ως καταναλωτές και αποτελούν το 2ο, 3ο, 4ο

τροφικό επίπεδο, πολύ συχνά αλλάζουν τροφικό επίπεδο στη διάρκεια του κύκλου
της ζωής τους. Για παράδειγµα ένα ψάρι µπορεί στα πρώτα στάδια της ζωής του να
τρέφεται µε µικροφύκη, βακτήρια και τρίµµατα νεκρής ή αποικοδοµούµενης
οργανικής ύλης, στη συνέχεια από ζωοπλαγκτόν και στα ώριµα στάδια της ζωής του
να τρέφεται µε άλλα ψάρια.

Παράγοντες που απειλούν τις λίµνες 

Α.  Ευτροφισµός 

Ο όρος ευτροφισµός αναφέρεται στην υπέρµετρη αύξηση της πρωτογενούς
παραγωγικότητας, στην υπέρµετρη δηλαδή αύξηση της φυτικής βιοµάζας
(φυτοπλαγκτόν, υδρόβια, υδροχαρής βλάστηση) µιας "κλειστής" υδάτινης µάζας. Ο
ευτροφισµός των λιµνών οφείλεται στη διοχέτευση στην υδάτινη µάζα µεγάλης
ποσότητας θρεπτικών αλάτων, κυρίως αζώτου και φωσφόρου και µπορεί να οφείλεται
σε φυσικούς παράγοντες (γεωγραφικά, γεωµορφολογικά, κλιµατολογικά,
µορφοµετρικά, υδροδυναµικά, και άλλα χαρακτηριστικά της λίµνης) ή σε
ανθρωπογενείς επιδράσεις (αστικά λύµατα, κτηνοτροφικά και βιοµηχανικά
απόβλητα, αποπλύσεις εδαφών). Τα αποτελέσµατα του ευτροφισµού είναι δυσµενή
για τα φυσικοχηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού, αλλά και για τις
επαγγελµατικές, αθλητικές-ψυχαγωγικές, τουριστικές δραστηριότητες των ανθρώπων.

Β.  Ρύπανση

Ρύπανση είναι η άµεση ή έµµεση αλλοίωση των φυσικών ή χηµικών ή βιολογικών
ιδιοτήτων οποιουδήποτε συστατικού του περιβάλλοντος κατά τρόπο που να
δηµιουργεί βλάβη στην υγεία, στην ασφάλεια ή στην ευδοκίµηση οποιουδήποτε
έµβιου όντος. Ή µε άλλα λόγια οποιαδήποτε ουσία προστίθεται στο περιβάλλον µε
ένα γρηγορότερο ρυθµό από κείνον που χρειάζεται το περιβάλλον για να προσαρµοστεί
σ’ αυτήν, είναι βλαβερή και άρα το ρυπαίνει.
Ειδικά για την περίπτωση που η ρύπανση οφείλεται σε παθογόνους µικροοργανισµούς
µπορεί να χρησιµοποιηθεί η λέξη µόλυνση (Παπασιδέρη Ι., 1996).
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Οι λέξεις µόλυνση και ρύπανση δεν έχουν την ίδια σηµασία, και κατ’ επέκταση είναι
λανθασµένη η χρήση της λέξης µόλυνση αντί της λέξης ρύπανση, όπως συχνά
παρατηρείται. Όπως επίσης ρύπανση και ευτροφισµός δεν είναι πάντα το ίδιο
πράγµα. Μια λίµνη µπορεί να είναι ρυπασµένη χωρίς να γίνει ευτροφική, αν για
παράδειγµα η ρύπανση προκαλείται από βιοµηχανικά τοξικά απόβλητα που
αναστέλλουν τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και άρα δεν προκαλούν τον ευτροφισµό.
Ωστόσο ο ευτροφισµός ενδέχεται να επιφέρει αύξηση στη συγκέντρωση συγκεκριµένων
τοξικών ουσιών σε µια λίµνη, καθώς συνδέεται συχνά µε τη µαζική εξάπλωση των
φυκών που τις παράγουν.

Πηγές ρύπανσης 

Στο σύνολο της λεκάνης απορροής εντοπίζεται συχνά ποικιλία πρωτογενών πηγών
ρύπανσης, όπως: 
α) Γεωργικές καλλιέργειες, που προκαλούν εισροές αζώτου, φωσφόρου, ιζηµάτων,
φυτοφαρµάκων και οργανικών υλικών στη λίµνη. 
β) Εκπλύσεις από αστικές περιοχές που περιέχουν συνήθως υπολείµµατα καυσίµων,
µετάλλων, βακτηρίων, θρεπτικών στοιχείων κ.λπ. που µεταφέρονται στις λίµνες
µέσω των αποχετευτικών δικτύων ή και µέσω του δικτύου όµβριων υδάτων. 
γ) Επίσης διαρροές από άλλα συστήµατα αποχέτευσης (υπόνοµοι, βόθροι), συντελούν
στη ρύπανση ή και στη µόλυνση των λιµνών εξαιτίας των θρεπτικών, των βακτηρίων
ή και άλλων οργανικών αποβλήτων που καταλήγουν στις λίµνες.
δ) Τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα συχνά περιέχουν ρύπους που µεταφέρονται
στο έδαφος µε τη βροχή και αποτελούν σηµαντική απειλή για λίµνες που βρίσκονται
σε περιοχές όπου υπάρχει βαριά βιοµηχανία. 
ε) Τέλος, η αστικοποίηση γεωργικών και δασικών εκτάσεων δηµιουργεί «σκληρές»
επιφάνειες όπως αυτές των δρόµων, των χώρων στάθµευσης των οχηµάτων, των
στεγών, των πεζοδροµίων κ.ά.. Το φαινόµενο αυτό αυξάνει την ταχύτητα των
απορροών στις λίµνες και προκαλεί θολερότητα στο νερό και υποβάθµιση του υδάτινου
περιβάλλοντος. 
στ) Βιοµηχανικά απόβλητα όπως βαριά µέταλλα και οργανικές χηµικές ενώσεις
δηλητηριάζουν ψάρια και οστρακοειδή. Η αποικοδόµηση των οργανικών ουσιών
µπορεί να προκαλέσει ανεπάρκεια οξυγόνου στο νερό, γεγονός που δυσχεραίνει την
επιβίωση των ψαριών και των υπόλοιπων υδρόβιων οργανισµών.
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Γ.  Απότοµες αυξοµειώσεις της στάθµης του νερού 

Απότοµες αυξοµειώσεις της στάθµης του νερού εξαιτίας της εκµετάλλευσης της
λίµνης για παραγωγή ενέργειας ή για άρδευση και άλλες χρήσεις προκαλούν
προβλήµατα και διαταράσσουν την ισορροπία του οικοσυστήµατος.

∆.  Αύξηση του ιζήµατος 

Η εισροή στη λίµνη φερτών υλών από τη λεκάνη απορροής µειώνει την έκταση
αλλά και το βάθος της, καταστρέφοντας το περιβάλλον αρκετών φυτικών και ζωικών
οργανισµών. 

Ε.  ∆ραστηριότητες που απειλούν τις λίµνες 

Θεωρητικά στις µέρες µας σε αρκετές από τις δραστηριότητες που αναφέρθηκαν
παραπάνω και παραδοσιακά αποτελούσαν πηγές ρύπανσης έχουν τεθεί περιβαλλοντικοί
όροι π.χ. στην κατασκευή κτηρίων και δρόµων, στη διάθεση αστικών και βιοµηχανικών
αποβλήτων κ.λπ. Γι’ αυτό και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πια σε δραστηριότητες
µικρότερης κλίµακας που µπορεί να αποτελούν απειλή για τις λίµνες. 
Για παράδειγµα, η υπερβολική χρήση λιπασµάτων σε κήπους και πάρκα στις αστικές
ή ηµιαστικές παραλίµνιες εκτάσεις συµβάλλουν επίσης στον εµπλουτισµό των
λιµνών µε θρεπτικά. Παράλληλα η αφαίρεση της βλάστησης από τις παρόχθιες και
παραλίµνιες περιοχές µε σκοπό τη δηµιουργία παράλιων πεζοδροµίων ή χώρων
αναψυχής αναστέλλει τη λειτουργία του φυσικού συστήµατος ρύθµισης των εισροών
στη λίµνη, καθώς παρόχθιες και παραλίµνιες περιοχές µε βλάστηση απορροφούν,
συγκρατούν στα εδάφη τους θρεπτικά και άλλα φερτά υλικά, εµποδίζοντας τη
διοχέτευσή τους στη λίµνη. Επιπλέον, η χρήση πλωτών µέσων µε ισχυρές εξωλέµβιες
µηχανές σε ρηχές περιοχές των λιµνών επιδρά στον εµπλουτισµένο µε θρεπτικά
ιζήµατα πυθµένα αναδεύοντάς τον και καταστρέφει την υδρόβια ζωή. Ακόµη και
διαρροές από τις µη κατάλληλα συντηρηµένες µηχανές των πλωτών µέσων
επιβαρύνουν περισσότερο την ποιότητα του νερού των λιµνών.
Οι γεωργικές δραστηριότητες ακόµα και µικρής κλίµακας σε παραλίµνιες εκτάσεις
αποτελούν ισχυρότατο παράγοντα επιβάρυνσης των νερών εξαιτίας της απόπλυσης



116

φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων ή και εξαιτίας της διείσδυσης αυτών των ουσιών
στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.
Τέλος οι επαγγελµατικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές, τουριστικές δραστηριότητες των
ανθρώπων τόσο µέσα στη λίµνη όσο και σε παραλίµνιες περιοχές διαταράσσουν το
περιβάλλον και άρα τη φυσική εξέλιξη των πληθυσµών, ιδιαίτερα όταν συµβαίνουν
κατά την περίοδο της αναπαραγωγής τους.

Μέτρα προστασίας και πρακτικές διαχείρισης της λίµνης

Η εφαρµογή µέτρων προστασίας και κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης στη λίµνη
και στη λεκάνη απορροής της προϋποθέτει οπωσδήποτε την κατανόηση των διεργασιών
που συµβαίνουν τόσο στη λίµνη όσο και στη λεκάνη απορροής της. Κατά το σχεδιασµό
κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης µιας λίµνης σκόπιµο είναι να δίνεται
προτεραιότητα στα παρακάτω:
1. Στον έλεγχο των χρήσεων και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στη
λίµνη και στις περιοχές γύρω απ’ αυτή.
2. Στην προστασία των βιοτόπων της λίµνης και της λεκάνης απορροής της.
3. Στην προστασία των ειδών και των πληθυσµών των οργανισµών. 
4. Στη βελτίωση της ποιότητας των νερών της λίµνης µε µείωση των συγκεντρώσεων
των θρεπτικών αλάτων και οργανικών ουσιών, ελαττώνοντας τη χρήση λιπασµάτων
και φυτοφαρµάκων και διοχετεύοντας τα αστικά λύµατα και βιοµηχανικά απόβλητα
σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού.
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