ΠΡΟΣΕΔΚΣ «ΣΟ ΝΔΡΟ»

ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΖ-ΒΗΩΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
Με αθνξκή ηελ ελόηεηα ηνπ βηβιίνπ ηεο Γιώζζαο «Ρώηα ην λεξό...ηη ηξέρεη»
ρσξηζηήθακε ζε 4 νκάδεο θαη πξαγκαηνπνηήζακε έξεπλα κε ζέκαηα:

α) Έλλειψη νεπού – Ομάδα Α:
πιιέμακε πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθηθό πιηθό ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε λεξνύ θαη
θαηαζθεπάζακε ηε δηθή καο αθίζα γηα ηελ παγθόζκηα εκέξα λεξνύ κε ην ζύλζεκα
καο. Έπεηηα ηα παξνπζηάζακε ζηελ ηάμε:
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β) Ρύπανζη ςδάηων – Ομάδα Β:
πιιέμακε πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθηθό
πιηθό ζρεηηθά κε ηε ξύπαλζε ηνπ λεξνύ θαη
αθνύ θαηαζθεπάζακε ην δηθό καο θνιάδ,
παξνπζηάζακε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ
ηάμε.

γ) Δξοικονόμηζη νεπού – Ομάδα Γ:
Εξεπλήζακε, ζπιιέμακε πιεξνθνξίεο θαη ηειηθά παξνπζηάζακε ηνπο δηθνύο καο
ζεκαληηθόηεξνπο θαλόλεο εμνηθνλόκεζεο λεξνύ.
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δ) Ύδπεςζη Αηηικήρ – Ομάδα Γ:
Κάλακε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζρεηηθά κε ηελ
ύδξεπζε ηνπ λνκνύ καο θαη παξνπζηάζακε ηελ
πδξνδόηεζε ηεο Αηηηθήο ζηηο κέξεο καο κε ηελ
θαηαζθεπή θνιάδ.

Οη παξαπάλσ ζεκαηηθέο ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ ζρεηίζηεθαλ θαη ζπλδπάζηεθαλ κε
πεξηζζόηεξα ελδηαθέξνληα ζρεηηθά κε ην ζέκα «λεξό» θαη πξνζεγγίζηεθαλ
δηαζεκαηηθά. πγθεθξηκέλα:

ΓΛΩΑ: Αζρνιεζήθακε κε παξνηκίεο, εθθξάζεηο, αηλίγκαηα, ζηαπξόιεμα,
θξππηόιεμα, αιιά θαη κε ηελ ίδηα ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ.
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ: Αθνύ αλαιύζακε θάπνηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο Ε.Τ.Δ.Α.Π.,
ιύζακε ηα δηθά καο λεξνπξνβιήκαηα. Επηπιένλ αλαιάβακε δξάζε θαη κεηξήζακε
ζπίηη καο ηελ πνζόηεηα λεξνύ πνπ ζπαηαιάκε γηα δηάθνξεο θαζεκεξηλέο καο
δξαζηεξηόηεηεο.
ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ: πλδπάζακε ηα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ «Σν λεξό,
πνιύηηκεο ζηαγόλεο» θαη «Θέινπκε θαζαξέο ζάιαζζεο θαη αθηέο» πξαγκαηνπνηώληαο
παξάιιεια πείξακα ζην ρεκείν ηνπ ζρνιείνπ κε ζέκα ηε ξύπαλζε ησλ πδάησλ.
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ΦΤΗΚΖ: Πεηξακαηηζηήθακε θαη αλαπαξαζηήζακε ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ,
θαηαλνώληαο παξάιιεια ηελ πγξή, αέξηα θαη ζηεξεή κνξθή ηνπ.

ΓΔΩΓΡΑΦΗΑ: Μάζακε ηνπο λνκνύο ηεο ηεξεάο Ειιάδαο από όπνπ «ηαμηδεύεη» ην
λεξό γηα λα θηάζεη ζηελ Αζήλα θαη εμεξεπλήζακε ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο πνηακνύο
θαη ιίκλεο ζηελ Ειιάδα.
ΗΣΟΡΗΑ – ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ - ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΑ: Γλσξίζακε ηα παιαηά επαγγέικαηα
όπσο ηνπ λεξνπιά, ηνπ παγνπώιε θηι., ηα πνιιά παξαδνζηαθά έζηκα όπσο ηεο
πεξπεξνύλαο, ην ακίιεην λεξό θ.α., ην λεξό ζηε κπζνινγία θαη ηε ρξήζε ηνπ ζηηο
ζξεζθείεο.
ΜΟΤΗΚΖ: Αθνύζακε ηξαγνύδηα όπσο «Ο Κύθινο ηνπ λεξνύ» ηνπ Μίθε
Θενδσξάθε, «Σν λεξό είλαη ζηνηρείν θαη ζηνηρεηό» ηνπ Υξήζηνπ Θεβαίνπ θ.α.
ΕΩΓΡΑΦΗΚΖ: Σέινο δσγξαθίζακε ηηο δηθέο καο ηδέεο γηα ην λεξό.
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