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ΝΕΡO: Δίψα για ηωι, δίψα για βιβλία 

 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ & ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

Σι ςθμαίνει για κάκε παιδί το νερό; Ζνα ποτιρι κακαρό, δροςερό νερό που το ξεδιψάει μετά 

από εξαντλθτικό παιχνίδι, ζνα ηεςτό μπάνιο που το χαλαρϊνει, μια γευςτικι καλομαγειρεμζνθ 

ςοφπα, ζνα καταπράςινο μπαλκόνι, ξεκαρδιςτικά μπουγζλα ςτθν καταςκινωςθ... Αυτά και τόςα 

άλλα, μικρά και μεγάλα, που κάνουν τθ ηωι χωρίσ νερό να φαντάηει εφιάλτθσ. 

Σο πρόγραμμα για το ΝΕΡΟ ζχει ωσ ςτόχο να αναδείξει μζςα από βιβλία γνϊςεων, 

μυκοπλαςίασ, λαϊκά παραμφκια τθν τεράςτια ςθμαςία του νεροφ ςτουσ αιϊνεσ και να 

προτρζψει τα παιδιά να εξερευνιςουν το ταξίδι του νεροφ ςτθ φφςθ, ςτο ςπίτι, ςτο ςχολείο, 

ςτθν πόλθ τουσ, ςτθν Ελλάδα, ςτον κόςμο, ςτθν ιςτορία, ςτουσ κρφλουσ και ςτα ζκιμα, ςτισ 

παραδόςεισ. 

Σο πρόγραμμα για το ΝΕΡΟ κα μποροφςε να αρχίςει με το βιβλίο Οι ςταγόνεσ ταξιδεφουν 

(Σριανταφυλλιά Μακοφλθ) ι Η Δροςοςταλίδα (Δθμθτρακόπουλοσ). Η δροςοςταλίδα 

περιπλανιζται ςτα ςφννεφα, ςτα ποτάμια, ςτισ λίμνεσ, ςτα λουλοφδια, ψάχνοντασ απάντθςθ ςτο 

ερϊτθμά τθσ: Μιπωσ ξζρεισ το όνομά μου; 

 Αυτι θ αφιγθςθ του ταξιδιοφ που κάνει το νερό ςτθ φφςθ, μπορεί να ςυνοδεφεται με τουσ 

ιχουσ του νεροφ από το CD που βρίςκεται ςτο εκπαιδευτικό κουτί Ένα κουτί γεμάτο νερό, 

Καλειδοςκόπιο. 

Μπορείτε να ςυνεχίςετε με βιβλία γνϊςεων όπωσ: 

To νερό (Πατάκθσ), που ζχει ςκοπό τθν ενθμζρωςθ αλλά και τθν προτροπι ςε δράςθ για τθν 

προςταςία του πλανιτθ.  

Από τθ κεωρία, περάςτε ςτθν πράξθ με τα πειράματα ςτο διακεματικό πακζτο Ένα κουτί 

γεμάτο νερό (Καλειδοςκόπιο). Σο υλικό ςτο πακζτο μπορεί να υποςτθρίξει μια ολοκλθρωμζνθ 

δραςτθριότθτα  με κζμα το νερό. τισ μεγαλφτερεσ τάξεισ, ωςτόςο, μπορείτε να απομονϊςετε 

το κζμα τθσ γεωργίασ (άρδευςθ) και να επεκτακείτε και ςε κζματα παραγωγισ ενζργειασ από 

το νερό, με κορφφωςθ τθν καταςκευι τθσ υδροτουρμπίνασ Pelton. 

Σα βιβλία λογοτεχνίασ που ακολουκοφν είναι αυτά που προτείνουμε για δανειςμό ςτο ςπίτι. 

Μπορείτε, βεβαίωσ, να αρχίςετε τθν ανάγνωςθ από τθν τάξθ:  
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Για παράδειγμα, μπορείτε να διαβάςετε ςε αντίςτιξθ το Ο Βάτραχοσ είναι ιρωασ (όπου βρζχει 

πολφ) και Το μυςτιριο τθσ Ανομβρίδασ (όπου επικρατεί ξθραςία). Η καυμάςια εικονογράφθςθ, 

γεμάτθ ζντονα ςουρεαλιςτικά ςτοιχεία, που αναδφει εικόνεσ του αςυνείδθτου, γεμάτεσ άνυδρα 

τοπία ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθ χαροφμενθ εικονογράφθςθ του Βατράχου, τα ηωθρά χρϊματα, 

τουσ οικείουσ χαρακτιρεσ. Η προφθτεία των βατράχων απευκφνεται ςε παιδιά με μεγάλθ 

αναγνωςτικι ικανότθτα και μποροφν να το δανειςτοφν για διάβαςμα ςτο ςπίτι. 

Ή μπορείτε να ςυγκρίνετε τον τρόπο που αντιμετωπίηουν διαφορετικοί ςυγγραφείσ το κζμα τθσ 
ζλλειψθσ νεροφ διαβάηοντασ μαηί Το μυςτιριο τθσ Ανομβρίδασ με το Κρυμμζνο νερό, τθσ Λ. 
Λαμπρζλλθ : ...Μια φορά κι ζναν καιρό, ςτθ γθ, τον πλανιτθ του νεροφ, ζπεςε μεγάλθ ξθραςία. 
Οι πζτρεσ, τα φυτά, τα ηϊα και οι άνκρωποι -όλα- ιταν ςτεγνά και διψαςμζνα. Κι ο αζρασ, 
κερμόσ ςαν ανάςα δράκου, δεν παρθγοροφςε... 

τα δφο παρακάτω βιβλία, μπορείτε να φτάςετε από πολλοφσ δρόμουσ: ζνασ κα μποροφςε να 
ςχετίηεται με τον καιρό: καιρικά φαινόμενα, εμφάνιςθ ακραίων καιρικϊν φαινομζνων κ.λπ.  
Αυτι θ ςυηιτθςθ μπορεί να ςασ οδθγιςει ςτον πιο εμβλθματικό κατακλυςμό, αυτόν τθσ 
Παλαιάσ Διακικθσ  (Η κιβωτόσ του Νϊε) και από εκεί, ςε μιαν άλλθ κιβωτό... Στθν κιβωτό ςτισ 
οχτώ, με ιρωεσ τρεισ πιγκουίνουσ που ςτοχάηονται μπροςτά ςτον παγετϊνα για τθν φπαρξθ του 
Θεοφ. Ο άλλοσ ζχει να κάνει με το ςυμβολιςμό του νεροφ ςτθ κρθςκεία. Αν ξεκινιςετε από τα 
ικθ και ζκιμα του νεροφ ςτο Κουτί του νεροφ, μπορείτε να απλωκείτε ςτισ δφο εκδοχζσ τθσ 
κιβωτοφ, που αναφζραμε παραπάνω.  
 
Και μιασ και μιλάμε για ηϊα που διαςϊκθκαν ςτθν κιβωτό, και το ουράνιο τόξο που εμφανίηεται 
μετά τον κατακλυςμό, περάςτε ςτθν ανάγνωςθ του Έλμερ και το ουράνιο τόξο που αποφαςίηει 
να χάςει τθν πολφχρωμθ ταυτότθτά του δανείηοντασ τα χρϊματά του ςτον κόςμο.  
 
Μεγάλεσ φλζβεσ νεροφ, τα ποτάμια ζρχονται να κυλιςουν πάνω ςτθ γθ και οι άνκρωποι από 
τθν αρχαιότθτα τα επιλζγουν για να χτίςουν τισ πόλεισ τουσ κοντά τουσ. Μιλάμε γι αυτά με τα 
βιβλία Το ποτάμι τρζχει να ςυναντιςει τθ κάλαςςα τθσ Μ.Λοϊηου και το Ένα κουτί γεμάτο νερό 
(Καλειδοςκόπιο) που αναφζρεται τόςο ςτουσ μυκικοφσ ποταμοφσ και τθν ονομαςία τουσ όςο 
και ςτα υπόλοιπα μεγάλα ποτάμια και τισ λίμνεσ τθσ Ελλάδασ. τισ όχκεσ των ποταμϊν, των 
λιμνϊν και των μικρϊν υγροτόπων αναπτφςςονται ςπουδαία οικοςυςτιματα. Τα πουλιά που 
ηουν ςτο νερό μασ δίνει τθν ευκαιρία να μιλιςουμε για τουσ φτερωτοφσ μασ φίλουσ που 
φωλιάηουν ςτισ καλαμιζσ και να ςκεφτοφμε δικζσ μασ ιςτορίεσ για τθ ηωι τουσ εκεί. Από το νερό 
των ποταμϊν κινοφνται και οι φτερωτζσ των μφλων, για τισ οποίεσ μασ μιλάει Ένασ νερόμυλοσ 
ςτθ Τηιά. 

 
Μφκοι, ζκιμα και δοξαςίεσ για το νερό από τθν αρχαιότθτα μζχρι και ςιμερα ςτο θ Λφρα του 
Απόλλωνα, των εκδόςεων τεφανίδθ,  κακϊσ και ςτο Η Βαςιλικι και θ νεράιδα του νεροφ. 
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Με τα λαϊκά παραμφκια όπωσ Το ακάνατο νερό, Το νερό τθσ ηωισ, αντιλαμβανόμαςτε τθ 
ςθμαςία που ζδινε ο λαόσ μασ ςτο νερό και τισ καυματουργζσ ιδιότθτεσ με τισ οποίεσ το 
ςυςχζτιηε. 
 
Παράλλθλα, προτείνονται οι παρακάτω θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ: 

 
˃ Κακθμερινι (Επτά θμζρεσ) 
Κρινεσ, τα ναΰδρια του νεροφ:    http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/2002/04/14042002.pdf  

    Η φδρευςθ των Ακθνϊν:  http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/2002/03/24032002.pdf  
 
˃ ΕΤΔΑΠ 
http://www.eydap.gr/media/stagonoulis/stagonoulispopup/index_gr.htm 
Ο ταγονοφλθσ, ο διαδικτυακόσ ξεναγόσ τθσ ΕΤΔΑΠ, αναλαμβάνει να γνωρίςει ςτουσ μικροφσ 
του φίλουσ το ζργο υδροδότθςθσ και αποχζτευςθσ τθσ Ακινασ. 
http://www.eydap.gr/media/stagonoulis/KuklosNerou/gr/010.htm  
Κείμενα και οπτικό υλικό (φωτογραφίεσ, εικαςτικζσ δθμιουργίεσ κ.λ.π.) για το νερό, το δίκτυο 
υδροδότθςθσ και αποχζτευςθσ τθσ Ακινασ από τθν αρχαιότθτα ωσ ςιμερα.  
 
˃ΤΠΘΠΑ 
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=233  
Παρουςίαςθ του προγράμματοσ «Ηριδανόσ, το ποτάμι τθσ αρχαίασ πόλθσ» και 
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=232  
 «Αναηθτϊντασ τον χαμζνο Ηριδανό» του Τπουργείου Παιδείασ και  Θρθςκευμάτων» 
 
˃ Mesogeios SOS 
http://www.watersave.gr/site/  
Ζνα ολοκλθρωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με κζμα το νερό και το ηιτθμα τθσ διαχείριςισ 
του με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ νεροφ. 
 
˃ ΚΠΕ ΕΔΕΑ & ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ 
http://kpe-edess.pel.sch.gr/  
Εκπαιδευτικό υλικό του ΚΠΕ Ζδεςςασ&Γιαννιτςϊν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ  

με κζμα το νερό «Ζργα Θεοφ, ζργα ανκρϊπων: Ο υγρότοποσ Άγρα-Βρυτϊν- Νθςίου» και «Σο 

υπαίκριο Μουςείο νεροφ Ζδεςςασ». 

˃ ΚΠΕ ΚΑΣΟΡΙΑ 

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/educational_material/edu_water.htm και 

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/kpe/kastoria/online/lake/index.htm 

Εκπαιδευτικό υλικό του ΚΠΕ Καςτοριάσ για το εκπαιδευτικό πρόγραμμά του με κζμα «Οι δρόμοι 

του νεροφ - θ λίμνθ τθσ Καςτοριάσ» και «Μια ταγονοπαρζα ςτθ Λίμνθ μασ» 

 
 

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/2002/04/14042002.pdf
http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/2002/03/24032002.pdf
http://www.eydap.gr/media/stagonoulis/stagonoulispopup/index_gr.htm
http://www.eydap.gr/media/stagonoulis/KuklosNerou/gr/010.htm
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=233
http://www.yppo.gr/5/g5161.jsp?obj_id=232
http://www.watersave.gr/site/
http://kpe-edess.pel.sch.gr/
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/educational_material/edu_water.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/kpe/kastoria/online/lake/index.htm
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˃ Εξάντασ  
http://www.exandasdocumentaries.com/gr/documentaries/geographically/latinamerica  
«Πωλείται ηωι» ζνα ντοκιμαντζρ  του Γιϊργου Αυγερόπουλου (ΕΡΣ, Εξάντασ) για τθ μεγαλφτερθ 
αγορά νεροφ του κόςμου που ζχει ςτθκεί ςτθν Χιλι,  όπου το νερό ζχει μετατραπεί από 
δθμόςιο αγακό ηωισ ςε ιδιοκτθςία. 
 
˃ ΜΙΟ-MEDIES 
http://www.medies.net/_uploaded_files/publications/water_greek_full.pdf  
«Σο νερό ςτθ Μεςόγειο», θ ζκδοςθ του  ΜΙΟ/MEdIES για τθν προϊκθςθ τθσ Ολοκλθρωμζνθσ 
Διαχείριςθσ των Τδάτινων Πόρων 
 
˃ Εκπαιδευτικι Σθλεόραςθ  
http://www.edutv.gr/  
Η πφλθ τθσ Εκπαιδευτικισ τθλεόραςθσ διακζτει πολλοφσ τίτλουσ εκπαιδευτικϊν βίντεο και για 
το νερό (Ο κφκλοσ του νεροφ, Νερό και κλιματικζσ αλλαγζσ, Ελλθνικοί βιότοποι: Αμβρακικόσ, 
Νζςτοσ, Κερκίνθ) 
 
 ˃ ΤΠΠΟ(Κφπρου) 
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/perivallontiki_ekpaidefsi/nero.html 
Εκπαιδευτικό υλικό από το Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ τθσ Κφπρου. 
 
˃ Πφλθ Παιδαγωγικοφ Τλικοφ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 
http://www.env-edu.gr/ViewSubject.aspx?id=7  
Εκπαιδευτικό υλικό για το νερό από τθν εκπαιδευτικι πφλθ του Πανεπιςτθμίου του Αιγαίου. 
 

Επιμζλεια προτάςεων: Μαρία Δθμοποφλου, Τπεφκυνθ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Αϋ 

Δ/νςθσ Π.Ε Ακθνϊν 
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