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Η παρούσα διδασκαλία αναφέρεται στο νερό 

μέσα από τα αντικείμενα της Φυσικής, της 
Πληροφορικής και των Εικαστικών.



  

Η παρούσα διδασκαλία διδάχτηκε σε 18 δεκάχρονους 
μαθητές σε δύο διδακτικές ώρες.

Η τάξη ελέγχου αποτελείται από 17 μαθητές της ίδιας 
ηλικίας και διδάχτηκε με τον παραδοσιακό τρόπο για την 
Ελλάδα, δηλαδή το ένα και μοναδικό διδακτικό βιβλίο.



  

    Παρατήρησε το νερό που βγαίνει από αυτό το δοχείο. Γιατί το 
νερό που βγαίνει στις κάτω τρύπες πετάγεται πιο μακριά από τις 
επάνω;



  

Τι παρατηρείς σχετικά με το 
σχήμα του φράγματος;

Μπορείς να το εξηγήσεις;



  

 Οι Ρώσοι συνήθιζαν να βράζουν νερό στα σαμοβάρ για να 
φτιάξουν τσάι. Φαντάσου ότι ανοίγεις τη βρύση και το νερό κυλά 
γρήγορα ή αργά.Τι υποθέτεις; Είναι σχεδόν άδειο ή σχεδόν 
γεμάτο;

  



  

Παρατήρησε τα μανόμετρα. Μετρούν την 
πίεση. Ζωγράφισε το δικό σου μανόμετρο.



  

 Κάνε αντιγραφή αυτής της εικόνας και επικόλλησέ την στη 
Ζωγραφική. Ζωγράφισε ένα μανόμετρο σε κάθε τρύπα. Ποιες θα 
είναι οι ενδείξεις σε κάθε ύψος;



  

Παίξε αυτό το παιχνίδι του 
Scratch. Μετακινώντας το 
ποντίκι δεξιά κι αριστερά, 
αλλάζεις την κατεύθυνση του 
ανέμου και της βροχής. 
Μετακινώντας το πάνω κάτω, 
αλλάζεις την ποσότητα της 
βροχής.
 https://scratch.mit.edu/pro

jects/108577407/

https://scratch.mit.edu/projects/108577407/
https://scratch.mit.edu/projects/108577407/


  

 Και οι τέσσερις πίνακες αναπαριστούν την Κιβωτό του Νώε. 
Παρατήρησε ποια φάση του κατακλυσμού εικονίζεται και πώς 
αναπαρίσταται το νερό σε κάθε φάση. Ύστερα διάλεξε την 
αγαπημένη σου φάση για να ζωγραφίσεις. Ποια χρώματα θα 
χρησιμοποιήσεις;
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