
Το νερό και η σημασία του στην ανθρώπινη ζωή  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται για τους μαθητές/μαθήτριες της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ 

τάξης της Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραμμα είναι ολοήμερο (09:00-16:00).  

 

Σημείωση 1: 

Το πρόγραμμα προσφέρεται από το Φθινόπωρο μέχρι και την Άνοιξη. 

 

Σημείωση 2: 

Μέρος του προγράμματος διεξάγεται, εκτός από τα πεδία μελέτης του ΚΠΕ της 

Κοινότητας Ακρωτηρίου, και στο Μουσείο Νερού, το οποίο βρίσκεται στις 

εγκαταστάσεις του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. 

 

Σημείωση 3:  

Σε συνεργασία με το προσωπικό του Κέντρου και τους/τις συνοδούς 

εκπαιδευτικούς, το γενικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος, όπως 

παρουσιάζεται παρακάτω, μπορεί να αναπροσαρμοσθεί και να διαφοροποιηθεί ως 

προς τις δραστηριότητες και τον τρόπο ανάπτυξής του, με βάση τις ανάγκες της 

κάθε ομάδας.  

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να: 

 Κατανοήσουν το ρόλο του νερού στην ύπαρξη  ζωής στον πλανήτη,  

 Γνωρίσουν τους υγροτόπους της χερσονήσου Ακρωτηρίου (ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και  προβλήματα που αντιμετωπίζουν), 

 Γνωρίσουν την ιστορία της υδροδότησης της πόλης της Λεμεσού, όπως αυτή 

παρουσιάζεται στο Μουσείο Νερού και να κατανοήσουν την επίδραση που 

είχε και έχει το νερό στην παράδοση την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου 

μας, 

 Κατανοήσουν την αναγκαιότητα του νερού και τη χρήση του σχεδόν σε όλες 

τις φυσικές διεργασίες και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, 

 Εκτιμήσουν το νερό ως πολύτιμο αγαθό και να κατανοήσουν τις αρνητικές 

επιπτώσεις από την αλόγιστη σπατάλη του, 

 Συνειδητοποιήσουν το μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας που υπάρχει στην Κύπρο 

και να ενημερωθούν για τους τρόπους αντιμετώπισης της, 

 Αναπτύξουν υδατική συνείδηση και να συναισθανθούν τη δική τους ευθύνη 



για την ορθολογιστική διαχείριση και εξοικονόμηση του νερού. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

09:00 - 09:15  Άφιξη – καλωσόρισμα στο ΚΠΕ Ακρωτηρίου. Συζήτηση για το 

πρόγραμμα και για τους κανόνες που διέπουν την εφαρμογή του. 

 

09:15 - 10:15 Εισαγωγή στο θέμα του προγράμματος: 

 

 Παρακολούθηση ενός σύντομου ντοκιμαντέρ σχετικά με την Χερσόνησο 

Ακρωτηρίου. Γνωριμία με τους βασικούς τύπους οικοτόπων της 

Χερσονήσου Ακρωτηρίου μέσα από τα εκθέματα, τις οθόνες αφής και τα 

διαδραστικά παιχνίδια  που υπάρχουν στο εκθεσιακό χώρο του ΚΠΕ. 

 

 Συζήτηση για τους υγροτόπους που γνωρίζουν και εξοικείωση με βασικές 

περιβαλλοντικές έννοιες όπως λειψυδρία, υδροδότηση, κύκλος του νερού, 

υγρότοπος, υφάλμυρος, υδρόβια πουλιά, αλόφυτα, τύρφη, κ.τ.λ.  
  

  10:15  – 12:30 Διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε τοπικό υγρότοπο: 

 Παρατήρηση  του υγροτόπου, της βλάστησης και των ζωντανών οργανισμών 

(συμπλήρωση σχετικών φύλλων παρατήρησης), 

 Μετρήσεις αβιοτικών παραγόντων όπως θερμοκρασία, αλατότητα, pH και 

νιτρικά και σύγκριση αποτελεσμάτων από διάφορα σημεία δειγματοληψίας. 

 Αξιολόγηση και εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση τις μετρήσεις, 

 Συλλογή με απόχη και αναγνώριση οργανισμών που υπάρχουν μέσα στο νερό 

με ειδική (απλή) κλείδα αναγνώρισης. Αξιολόγηση της κατάστασης του 

υγροτόπου με βάση το βαθμό ευαισθησίας των οργανισμών στη μόλυνση, 

 Συζήτηση σχετικά με τις πιθανές αιτίες μόλυνσης του νερού στην περιοχή. 

12:30 – 13:00 Μεταφορά στο Μουσείο Νερού. 

 

13:00 – 15:30 

 Προβολή ταινίας με θέμα το νερό, 

 Συζήτηση σχετικά με τον κύκλο του νερού, 

 Συζήτηση για τους τρόπους εξασφάλισης πόσιμου νερού άλλοτε και σήμερα 

με την αξιοποίηση εικόνων, 

 Συζήτηση σχετικά με τον τρόπο υδροδότησης της πόλης της Λεμεσού και του 

ρόλο που διαδραματίζει το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, 

 Πείραμα φιλτραρίσματος βρώμικου νερού,    

 Συμπλήρωση φύλλου εργασίας σε σχέση με τα εκθέματα του μουσείου, 

 Επιτραπέζιο παιγνίδι σχετικά με το νερό, 

 Αναγνώριση ήχων που σχετίζονται με το νερό.  

 

 15:30 – 16:00 Δημιουργικές, ανατροφοδοτικού τύπου, δραστηριότητες  όπως: 



 Παιχνίδι αντιπαράθεσης με θέμα τη δημιουργία γηπέδου γκολφ, 

 Δημιουργία σειράς γελοιογραφιών με θέματα σχετικά  με την έλλειψη νερού, 

την εξοικονόμηση νερού, τις συνέπειες από την αλόγιστη χρήση του νερού, 

 Θεατρική αναπαράσταση του μύθου της πάλης του Ηρακλή με τον Αχελώο 

ποταμό. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 

Συστήνεται όπως οι μαθητές/μαθήτριες: 

 Έχουν φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα,  

 Έχουν μαζί τους κασετίνα στην οποία να υπάρχουν ψαλίδι, γόμα, μολύβια και 

χρώματα, 

 Φορούν αθλητικά παπούτσια και είναι κατάλληλα ντυμένοι για εξόρμηση στο 

πεδίο, 

 Έχουν μαζί τους, αν διαθέτουν, γαλότσες. Αριθμός από γαλότσες υπάρχει στο 

Κέντρο για όσους δεν διαθέτουν δικές τους, 

 Τα φύλλα εργασίας, τα όργανα ή οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός χρειάζεται για 

την εφαρμογή των προγραμμάτων, παρέχονται από το Κέντρο.  

 

 


