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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας 

Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (ΔΜΑ) για τον κύκλο του νερού με τη χρήση 

Ψηφιακών Τεχνολογιών και Ρομποτικής, για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η ΔΜΑ 

υλοποιήθηκε στην πόλη του Ηρακλείου κατά τη χρονική περίοδο Φεβρουάριος-

Απρίλιος 2022. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 25 παιδιά, 12 στην πιλοτική και 13 

στην κύρια εφαρμογή. 

Κύριοι μαθησιακοί στόχοι της έρευνας ήταν τα παιδιά να κατανοήσουν α) τις 

μεταβολές της φυσικής κατάστασης του νερού σε σχέση με τις αλλαγές στη 

θερμοκρασία, και β) τη διαδοχή των φαινομένων του κύκλου του νερού συνολικά ως 

μοντέλο. 

Δευτερεύοντες μαθησιακοί στόχοι ήταν α) η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων, 

η εισαγωγή στο βασικό προγραμματισμό με την αξιοποίηση της bee bot και β) η 

καλλιέργεια δεξιοτήτων του νου. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μετά την εφαρμογή της ΔΜΑ τα παιδιά 

α) κατανόησαν τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης του νερού και τις συσχέτισαν 

με τις αλλαγές στην θερμοκρασία, και β) μπόρεσαν σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό να 

αντιληφθούν και να περιγράψουν τη διαδοχή των φαινομένων του κύκλου του νερού. 

Επιπρόσθετα η πολυτροπική προσέγγιση των επιστημονικών εννοιών με τη χρήση των 

ψηφιακών τεχνολογιών και της ρομποτικής ενίσχυσαν την κατανόηση και την επίτευξη 

των κύριων και δευτερευόντων μαθησιακών στόχων.  
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Εισαγωγή 

Η αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών 

στις μικρές ηλικίες, αποδεικνύεται από το πλήθος των σχετικών με τη μαθησιακή 

περιοχή επιστημονικών άρθρων, καθώς και με την παρουσία του γνωστικού 

αντικειμένου στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου (Καριώτογλου, 

2009). 

Βασική επιδίωξη κατά την ενασχόληση των παιδιών με έννοιες και φαινόμενα 

από το χώρο των Φυσικών Επιστημών, αποτελεί η καλλιέργεια δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων επιστημονικού γραμματισμού που ενισχύουν την αφηρημένη σκέψη και 

προωθούν την ανάπτυξη του επιστημονικού τρόπου σκέψης και εργασίας (Ραβάνης, 

1999). 

Τα παιδιά στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν όσα 

συμβαίνουν γύρω τους, οδηγούνται σε συλλογισμούς, νοητικές παραστάσεις που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία και στις έρευνες με διάφορους όρους, όπως 

παρανοήσεις, εναλλακτικές ιδέες, αρχικές αντιλήψεις, κ.ά. Αυτές οι ιδέες 

διαμορφώνονται μέσα από την καθημερινή επαφή και συμμετοχή των παιδιών σε 

ποικίλες εμπειρίες, που τους δίνουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν και να 

προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν έννοιες και διάφορα φυσικά φαινόμενα, μέσα σε έναν 

κλίμα ενθάρρυνσης και κινητοποίησης της περιέργειάς τους (Καλογιαννάκης, 2017). 

Η νέα γνώση δεν αποτυπώνεται σε λευκό καμβά αλλά ενσωματώνεται σε 

προϋπάρχοντα γνωστικά σχήματα. Για να γίνει πιο ουσιαστική η μάθηση θα πρέπει ο 

εκπαιδευτικός να διερευνήσει τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών, τις πιθανές 

παρανοήσεις που έχουν γύρω από έννοιες και φαινόμενα και με τις κατάλληλες 

διδακτικές παρεμβάσεις να τις μετασχηματίσει (Allen, 2019).  

Το εποικοδομητικό μοντέλο μάθησης και η διερευνητική-ανακαλυπτική 

προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών, δημιουργούν τα κατάλληλα μαθησιακά 

περιβάλλοντα, καθώς εμπλέκουν ενεργά τα παιδιά στη μαθησιακή διαδικασία 

αναδεικνύοντας και συσχετίζοντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις με τις νέες μέσα σε  

διερευνητικές-ανακαλυπτικές δραστηριότητες (Ραβάνης, 1999).   

Κατά την επεξεργασία των εννοιών από τις Φυσικές Επιστήμες η χρήση 

επιστημονικής ορολογίας από μικρή ηλικία, επηρεάζει την ενδεχόμενη εξέλιξη των 

επιστημονικών εννοιών. Τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν επιστημονικές έννοιες 
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και σκέψεις, και ξεκινώντας την επαφή από μικρή ηλικία, πετυχαίνουμε καλύτερη 

κατανόηση στην μετέπειτα πιο επιστημονική διδασκαλία (Eshach, 2006). 

Η χρήση ψηφιακών μέσων, σύμφωνα με τους Klawe & Phillips (1995) στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, ενισχύει το ενδιαφέρον και την περιέργεια των παιδιών να 

εμπλακούν ενεργά δοκιμάζοντας, και αναπτύσσοντας τις γνώσεις τους, και ταυτόχρονα 

καλλιεργεί δεξιότητες του νου (Τσουκαλά & Χρηστίδου οπ. αναφ. στο Καλογιαννάκης, 

2018). 

Σχετικά με το επιστημονικό περιεχόμενο, το νερό αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα στοιχεία της γης, απαραίτητο για την ανάπτυξη όλων των ζώντων 

οργανισμών. Το θέμα του νερού έχει πολλές διαστάσεις, είναι οικείο στα παιδιά και 

κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους για διερευνήσεις και δραστηριότητες. Επιπλέον η 

ενασχόληση των παιδιών με δραστηριότητες από το γνωστικό αντικείμενο των 

Φυσικών Επιστημών, εμπλουτίζει τις εμπειρίες τους γύρω από το φυσικό κόσμο που 

τα περιβάλλει. 

Η παρούσα εργασία έχει στόχο τη προσέγγιση του κύκλου του νερού με την 

αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών και Ρομποτικής μέσω μιας Διδακτικής 

Μαθησιακής Ακολουθίας.  

Στο 1ο Κεφάλαιο περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο 

σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε η ΔΜΑ, Συγκεκριμένα παρουσιάζονται 

το εποικοδομητικό και το διερευνητικό μοντέλο μάθησης, αναλύεται το θεωρητικό 

πλαίσιο σχεδιασμού μιας ΔΜΑ, αναφέρονται τα διδακτικά μέσα και οι τεχνικές 

προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών, αναδεικνύεται η αξία της ενσωμάτωσης των 

Ψηφιακών Τεχνολογιών και της Ρομποτικής στη μαθησιακή διαδικασία, 

περιγράφονται συνοπτικά τα φαινόμενα από τον κύκλο του νερού και παρατίθενται οι 

εναλλακτικές ιδέες των παιδιών για τις φυσικές καταστάσεις του νερού και τον κύκλο 

του νερού. 

Στο 2ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική μεθοδολογία. Πιο αναλυτικά 

περιγράφονται ο ερευνητικός σχεδιασμός, το δείγμα της έρευνας και η μέθοδος της 

έρευνας με αναφορά στα διδακτικά μέσα που αξιοποιήθηκαν στη ΔΜΑ, 

παρουσιάζονται η αξιολόγηση της ΔΜΑ, τα ερευνητικά εργαλεία, η ερευνητική 

διαδικασία και η μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων.   

Στο 3ο Κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας από τα τεστ 

προελέγχου και μεταελέγχου, από τα φύλλα παρατήρησης και το ημερολόγιο της 

ερευνήτριας. 
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Το 4ο Κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα της έρευνας και στο 5ο 

Κεφάλαιο παρουσιάζονται η συζήτηση-προοπτικές για μελλοντική έρευνα καθώς και 

οι περιορισμοί της έρευνας. 
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.1 Διδακτικά μοντέλα των Φυσικών Επιστημών 

1.1.1 Εποικοδομητικό μοντέλο 

Σύμφωνα με το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών των Νηπιαγωγών (2011) η 

ενασχόληση των παιδιών σε δράσεις από τη μαθησιακή περιοχή των Φυσικών 

Επιστημών, συμβάλλει στην αξιοποίηση και κινητοποίηση της φυσικής περιέργειας και 

του ενδιαφέροντος των παιδιών, προκειμένου να οδηγηθούν μέσω κατάλληλων 

διδακτικών παρεμβάσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επιστημονικού γραμματισμού 

και την ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στην επιστήμη (ΙΕΠ, 2011). 

Τα παιδιά άλλωστε, από πολύ νωρίς στη διάρκεια των αναζητήσεών τους 

διαμορφώνουν τις δικές τους ιδέες και ερμηνείες για έννοιες και φαινόμενα που 

παρατηρούν. Οι αναπαραστάσεις που δημιουργούν τα παιδιά για το φυσικό περιβάλλον 

μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες, δεν μετασχηματίζονται εύκολα αν δεν 

ενταχθούν στο διδακτικό σχεδιασμό (Gilbert, Osberne, Fensham, 1982). 

Η ενασχόληση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας με δραστηριότητες από τη 

μαθησιακή ενότητα των Φυσικών Επιστημών, αποτελεί μία διδακτική πρόκληση, 

αφενός λόγω της ιδιαίτερης φύσης των διδακτικών αντικειμένων που εμπεριέχουν 

ειδική επιστημονική ορολογία, συγκεκριμένη δομή και η αφαιρετικότητα και αφετέρου 

λόγω των γνωστικών εμποδίων που έχουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιλέγουν και να σχεδιάζουν διδακτικές στρατηγικές, οι 

οποίες θα μετασχηματίζουν και θα συμμορφώνουν σύμφωνα με το νοητικό επίπεδο 

των παιδιών την επιστημονική γνώση (Ραβάνης, 1999).  

Σύμφωνα με τον Bargellini (οπ. αναφ. στο Κόκκοτας, 2000) το εποικοδομητικό 

μοντέλο διδασκαλίας δίνει ενεργό ρόλο στους μαθητές, οι οποίοι χτίζουν τη νέα γνώση 

για το φυσικό κόσμο μέσω της συσχέτισης των προυπάρχουσων ιδεών τους, με τις νέες 

γνώσεις τις οποίες θα λάβουν συστηματικά μέσα από την διδακτική διαδικασία και εν 

συνεχεία θα αφομοιώσουν στα υπάρχοντα γνωστικά τους σχήματα (Κόκκοτας, 2000). 

Οι μαθητές βέβαια με βάση την εμπειρία τους, προσδίδουν δικά τους νοήματα  

στη μάθηση και ταυτόχρονα οι αρχικές εναλλακτικές ιδέες τους δεν μετασχηματίζονται 

εύκολα αλλά σταδιακά μέσω της αλληλεπίδρασης με τις νέες γνώσεις (Applefield, 

Huber, Moallem, 2001). 

Στο εποικοδομητικό μοντέλο αναδεικνύεται σημαντικός και σύνθετος ο ρόλος 

των εκπαιδευτικών, αφενός, επειδή πρέπει να γνωρίζουν τη νέα γνώση και τις 
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προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών για το σχεδιασμό μιας διδακτικής παρέμβασης και 

αφετέρου, επειδή πρέπει να επιλέξουν και τα κατάλληλα διδακτικά μέσα για την 

προσέγγιση της γνώσης, με στόχο να μπορέσουν στη συνέχεια οι μαθητές να σταθούν 

με κριτική ματιά και να συσχετίσουν αυτά που γνώριζαν με όσα έμαθαν αξιολογώντας 

και τη μαθησιακή τους πορεία (Driver, Squires, Rushworth. Wood-Robinson, 1998).  

Το εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας σύμφωνα με τους Driver και Oldham (1985) 

περνάει από 5 φάσεις: 

1. Η φάση του προσανατολισμού κατά την οποία οι μαθητές εισάγονται στο υπό 

διερεύνηση θέμα και κινητοποιείται το ενδιαφέρον και η περιέργεια τους.  

2. Η ανάδειξη των προϋπάρχουσων γνώσεων των παιδιών, όπου μέσω διαφόρων 

διδακτικών τεχνικών και μέσων αναδεικνύονται οι νοητικές παραστάσεις των 

παιδιών για το θέμα. 

3. Η εισαγωγή της νέα γνώσης, όπου αποτελεί το κύριο μέρος της μαθησιακής 

διαδικασίας και σε αυτή τη φάση οι δραστηριότητες προωθούν την οικοδόμηση 

της νέας γνώσης. 

4. Η εφαρμογή των νέων ιδεών, όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται να 

χρησιμοποιήσουν όσα έμαθαν. 

5. Η ανασκόπηση που στόχο έχει τη σύγκριση των αρχικών και νέων γνώσεων και 

την αναγνώριση της σημασίας όσων έμαθαν (Ραβάνης, 2016). 

 

1.1.2 Διερευνητικό-ανακαλυπτικό μοντέλο 

Η διδασκαλία η οποία σχεδιάζεται με μέσα που προωθούν τη διερεύνηση και την 

ανακάλυψη ενεργοποιεί τη φυσική περιέργεια και το ενδιαφέρον των παιδιών και 

ταυτόχρονα καλλιεργεί την ανάπτυξη επιστημονικών δεξιοτήτων. Στο διερευνητικό 

μοντέλο μάθησης οι δραστηριότητες εστιάζουν στην καλλιέργεια γνωστικών 

δεξιοτήτων που αφορούν την οργάνωση, την ανάλυση και την παραγωγή ή την 

υπέρβαση δεδομένων με απώτερο σκοπό την εκμάθηση του επιστημονικού τρόπου 

σκέψης στα παιδιά. Ως εκ τούτου οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν δραστηριότητες που 

προωθούν τη σύγκριση, την ταξινόμηση, την κατηγοριοποίηση, την πρόβλεψη, την 

επαλήθευση και την επεξήγηση. 

Οι εκπαιδευτικοί που αξιοποιούν το διερευνητικό – ανακαλυπτικό μοντέλο 

διδασκαλίας στις Φυσικές Επιστήμες α) καθοδηγούν και υποβοηθούν τα παιδιά με τη 

χρήση κατάλληλων ερωτήσεων στην ανακάλυψη της νέας γνώσης, β) τα ενθαρρύνουν 

να διαχειριστούν τη νέα γνώση συλλέγοντας, οργανώνοντας και ερμηνεύοντας 
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δεδομένα και καθιστούν εντέλει τους μαθητές ενεργητικούς συνδιαμορφωτές των νέων 

τους γνώσεων, όπως αυτές προκύπτουν ύστερα από τη εννοιολογική αλλαγή των 

αρχικών τους ιδεών (Καριώτογλου, 2009). 

Στο διερευνητικό-ανακαλυπτικό μοντέλο συναντώνται δύο προσεγγίσεις 

ανάλογα με το βαθμό καθοδήγησης των παιδιών από τον/την εκπαιδευτικό. α) η 

προσέγγιση αναζήτησης, όπου υπάρχει ένα πρόβλημα και τα παιδιά αναζητούν λύσεις 

και β) η ανακαλυπτική επίδειξη, όπου το διδακτικό υλικό το χειρίζεται ο/η 

εκπαιδευτικός. Ως πιο αντιπροσωπευτική μορφή ανακαλυπτικού μοντέλου συναντάται 

στη βιβλιογραφία η καθοδηγούμενη ανακάλυψη, όπου εμπεριέχει τα ακόλουθα στάδια:   

1. Ο/Η εκπαιδευτικός περιορίζεται στο να δώσει κάποιες οδηγίες προκειμένου να 

κάνουν τα παιδιά πειράματα και τα υποβοηθά μόνο για διευκρινίσεις.  

2. Ακολουθεί συζήτηση και ο/η εκπαιδευτικός σε ρόλο συντονιστή ενθαρρύνει τα 

παιδιά να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των δράσεων και ανακεφαλαιώνει 

τα ευρήματα που ανακαλύφθηκαν.  

3. Ο/Η εκπαιδευτικός θέτει προβλήματα στα παιδιά για να εφαρμόσουν τη νέα 

γνώση. (Καριώτογλου & Κουμαράς 1994) 

Με την αξιοποίηση του διερευνητικού-ανακαλυπτικού μοντέλου τα παιδιά 

ανακαλύπτουν τη γνώση μέσω της εμπλοκής τους σε δράσεις ενεργητικής και 

βιωματικής μάθησης και με την κατάλληλη καθοδήγηση και εμψύχωση εστιάζουν σε 

κάποιες από τις διαστάσεις του υπό διερεύνηση θέματος παίρνοντας ενεργητικό ρόλο 

(Καριώτογλου, 2009).  

Επιπρόσθετα το διερευνητικό μοντέλο μάθησης στην διδακτική των Φυσικών 

Επιστημών προσφέρει αφενός πολλαπλά γνωστικά οφέλη και αφετέρου καλλιεργεί 

επιστημονικές δεξιότητες καθώς, α) κινητοποιεί το ενδιαφέρον των παιδιών με τη 

χρήση των κατάλληλων για την ηλικία των παιδιών θεματικών, β) ενθαρρύνει τη 

διατύπωση αποριών και υποθέσεων μέσω συζητήσεων, για να συσχετίσουν το υπό 

διερεύνηση θέμα με τις προυπάρχουσες γνώσεις τους, γ) αξιοποιεί τις ανακαλυπτικές 

πειραματικές δραστηριότητες, μέσω των οποίων ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή 

των παιδιών, δ) προτρέπει τα παιδιά να διατυπώσουν παρατηρήσεις, αποτελέσματα και 

συμπεράσματα και ε) ενθαρρύνει την επεξεργασία των συμπερασμάτων, ώστε να 

οδηγηθούν τα παιδιά σε ερμηνείες φαινομένων και γενικεύσεις (Καλκάνης, 2021). 
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1.2 Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία 

Μια σύγχρονη διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών 

αποτελούν οι Διδακτικές Μαθησιακές Ακολουθίες (Teaching Learning Sequences-

TLS). Οι Διδακτικές Μαθησιακές Ακολουθίες (ΔΜΑ), αποτελούν προϊόντα 

Αναπτυξιακής Έρευνας και είναι ολιγόωρες (διάρκεια 5-15 ωρών) διδακτικές 

παρεμβάσεις με δυναμικά χαρακτηριστικά που στοχεύουν στη βελτίωση της 

διδασκαλίας και της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες (Kariotoglou, Psillos, Tselfes, 

2003·Meheut & Psillos 2004).  

Σύμφωνα με τους Psillos & Kariotoglou (2016), μια ΔΜΑ είναι ταυτόχρονα ένα 

ερευνητικό έργο και ένα διδακτικό προϊόν, το οποίο αποτελείται από δραστηριότητες 

προσαρμοσμένες στο νοητικό επίπεδο των παιδιών (Παπαδοπούλου, Αυγητίδου, 

Καριώτογλου, 2018).  

Οι παράγοντες που θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι εκπαιδευτικοί κατά το 

σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας ΔΜΑ είναι οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών για το υπό 

διερεύνηση θέμα, ο διδακτικός μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης, ώστε να 

ανταποκρίνεται στο νοητικό επίπεδο των παιδιών καθώς και τις αρχές του 

εποικοδομισμού και της διερεύνησης στη μαθησιακή διαδικασία (Duit, 2007·Lijnse, 

1994). 

 Οι εκπαιδευτικοί κατά το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων των ΔΜΑ, 

λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές ιδέες των παιδιών και εστιάζουν στο επιστημονικό 

περιεχόμενο, καθώς οι ΔΜΑ δομούνται σε δύο διαστάσεις την επιστημονική και την 

παιδαγωγική διάσταση. Η «επιστημονική διάσταση» αναφέρεται στην ανάλυση και το 

διδακτικό μετασχηματισμό του περιεχομένου της ΔΜΑ και η «παιδαγωγική διάσταση 

αναφέρεται στη σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων στη μαθησιακή διαδικασία ως προς 

τους ρόλους του μαθητή και του εκπαιδευτικού, αλλά και τη διδακτική μέθοδο που 

αξιοποιείται στη ΔΜΑ (Meheut & Psillos, 2004). 

Η περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας σχεδιασμού μιας ΔΜΑ ως ερευνητική 

δραστηριότητα, εντάσσεται σε κάποια θεωρητικά πλαίσια τα οποία αναφέρει 

συνοπτικά ο Ζουπίδης (2012).  

• Το μοντέλο της Αναπτυξιακής έρευνας, έχει διάσταση ψυχολογική και 

επικεντρώνεται στο μαθητή του οποίου ο ρόλος θεωρείται σημαντικός 

στην ανάπτυξη της ΔΜΑ. Για να μπορέσει ο/η εκπαιδευτικός να 

παρατηρήσει τη μαθησιακή πορεία των παιδιών, ώστε αργότερα να 
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παρέμβει βελτιωτικά, προτείνεται η δημιουργία μιας διδακτικής 

παρέμβασης-σεναρίου, η οποία περιγράφει αναλυτικά το σχεδιασμό των  

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών. Επιπλέον θεωρείται 

απαραίτητο ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της ΔΜΑ να περνούν μέσα από 

μια κυκλική διαδικασία εμπλουτισμού και επανασχεδιασμού με βάση τα 

ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με το υπό διερεύνηση θέμα των 

Φυσικών Επιστημών  (Lijnse, 1995). 

• Το μοντέλο της Εκπαιδευτικής Επανοικοδόμησης, έχει διάσταση 

ψυχοκοινωνική και επικεντρώνεται στη σχέση και στην αλληλεπίδραση 

που αναπτύσσουν μεταξύ τους οι εμπλεκόμενοι στη μαθησιακή 

διαδικασία. Επιπλέον εστιάζει α) στο διδακτικό μετασχηματισμό του 

επιστημονικού περιεχομένου, ώστε να προσαρμοστεί στο νοητικό 

επίπεδο των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη και τους επιδιωκόμενους 

μαθησιακούς στόχους, β) στα ενδιαφέροντα και τις δυσκολίες των 

παιδιών, γ) στις έρευνες για τις ιδέες των παιδιών και πως εξελίχθηκαν σε 

σχέση με την παρέμβαση, δ) στις ιδέες των εκπαιδευτικών και ε) στην 

ανάπτυξη και αξιολόγηση διδακτικών ενοτήτων που αναφέρονται σε 

περιορισμούς και ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή στην 

τάξη  (Duit, 2007). 

• Το μοντέλο του Διδακτικού Ρόμβου, αναδεικνύει επιστημολογικά ή 

παιδαγωγικά στοιχεία της ΔΜΑ, εστιάζοντας στη σχέση που αυτά έχουν 

μεταξύ τους π.χ. τη σχέση που έχει η επιστημονική γνώση με τα υλικά 

γύρω μας ή τη σχέση της παιδαγωγικής προσέγγισης που επιλέγει ο 

εκπαιδευτικός και πώς αυτή επηρεάζει την ανάπτυξη της ΔΜΑ (Meheut 

& Psillos, 2004).  

• Το μοντέλο Κόσμος-Ιδέες- Τεκμήρια αξιοποιείται στην περίπτωση που 

επιδιώκεται ο σχεδιασμός μιας ΔΜΑ , στην οποία αναδεικνύονται τα πιο 

σπουδαία στοιχεία των διδακτικών, μαθησιακών δραστηριοτήτων που 

την πλαισιώνουν (Psillos, Tselfes & Kariotoglou, 2004).  

• Το μοντέλο της Βασισμένης στο Σχεδιασμό Έρευνας, εστιάζει στη 

σύνδεση της ΔΜΑ ως ερευνητικό εργαλείο με την πράξη θεωρώντας 

απαραίτητη προϋπόθεση τη συνεργασία μεταξύ ερευνητή και 

εκπαιδευτικού (Brown, 1992 ·Tiberghien, Vince, Gaidioz, 2009). 
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Παρόλες τις μεταξύ τους διαφοροποιήσεις όλα τα μοντέλα εστιάζουν α) στο 

διδακτικό περιεχόμενο της ΔΜΑ και τη διαδικασία μετασχηματισμού του προκειμένου 

να είναι κατανοητό, β) στα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις εναλλακτικές ιδέες των 

παιδιών και τις διδακτικές προσεγγίσεις και γ) στην έρευνα γύρω από την ανάπτυξη 

και εφαρμογή των ΔΜΑ (Ζουπίδης, 2012).  

Οι ΔΜΑ συχνά περιλαμβάνουν οδηγούς για τους εκπαιδευτικούς που 

εμπεριέχουν ολοκληρωμένη τη διδακτική πρόταση συνοδευόμενη με τις αναμενόμενες 

αντιδράσεις των παιδιών και την αξιολόγηση της μάθησης.  Επιπλέον οι ΔΜΑ 

αναπτύσσονται και αξιολογούνται ως καλές διδακτικές πρακτικές μέσα από 

διαδοχικούς κύκλους εφαρμογής, αξιολόγησης νέας εφαρμογής κ.ο.κ. (Συμεωνίδου, 

Παπαδοπούλου, Καριώτογλου, 2016). 

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ΔΜΑ μπορεί να γίνει με δύο 

τρόπους. Στον πρώτο τρόπο γίνεται σύγκριση των όσων έμαθαν τα παιδιά με τις 

αρχικές τους γνώσεις με τη συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων πριν και μετά 

την εφαρμογή της ΔΜΑ. Αν η σύγκριση των απαντήσεων αφορά την ίδια ομάδα 

παιδιών που παρακολούθησαν τη ΔΜΑ τότε αναφέρεται ως «εσωτερική» αξιολόγηση, 

αν η σύγκριση γίνει σε απαντήσεις από ομάδα παιδιών που δεν παρακολούθησαν τη 

ΔΜΑ τότε αναφέρεται ως «εξωτερική» αξιολόγηση. Ο δεύτερο τρόπος αξιολόγησης 

επιδιώκει την ανάδειξη των μαθησιακών διαδρομών που ακολούθησαν τα παιδιά κατά 

την εφαρμογή της ΔΜΑ (Meheut & Psillos 2004). 
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1.3 Διδακτικά μέσα και τεχνικές προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών 

1.3.1 Διδακτικός μετασχηματισμός περιεχομένου  

Ο φυσικός κόσμος που αποτελεί το αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών 

προσεγγίζεται με τη συγκρότηση μοντέλων που οικοδομούνται με αφαιρετικούς 

συμβολικούς κώδικες τους οποίους αντιλαμβάνονται μόνο όσοι έχουν εξειδικευμένες 

γνώσεις. Προκειμένου λοιπόν να αυξηθούν οι πιθανότητες κατανόησης του 

περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών από τους μαθητές των διαφόρων βαθμίδων θα 

πρέπει να μετατρέπονται ολοκληρωτικά αυτοί οι κώδικες με κατάλληλο τρόπο 

(Ραβάνης, 2005). 

Είναι αυτονόητη και απαραίτητη η κοινωνική-εκπαιδευτική πρακτική που 

προσπαθεί να προσαρμόσει το περιεχόμενο των Φυσικών Επιστημών στη σχολική 

πραγματικότητα. Ωστόσο για να επιτραπεί η επιλογή και η διαμόρφωση του 

επιστημονικού περιεχομένου που είναι κατάλληλο για την εκπαιδευτική διαδικασία θα 

πρέπει να εντοπιστούν πρωτίστως οι εκπαιδευτικές ανάγκες, λειτουργίες και πρακτικές 

(Ραβάνης, 2016).    

Ο Διδακτικός μετασχηματισμός περιεχομένου αναφέρεται σε οποιαδήποτε 

τροποποίηση ή επιλογή γίνει στο περιεχόμενο μιας επιστήμης, προκειμένου να μπορεί 

αυτό να διδαχθεί στους μαθητές. Ο όρος πρωτοεμφανίστηκε το 1985 από τον 

Chevallard στη διδακτική των μαθηματικών ως «transposition didactique», και 

αφορούσε το υπό διδασκαλία αντικείμενο, (π.χ. τα βιβλία  τους νόμους κ.τ.λ.) και το 

περιεχόμενο που θα δίδασκε ο/η εκπαιδευτικός. Στα Προγράμματα Σπουδών τα οποία 

περιγράφουν το προς διδασκαλία εκπαιδευτικό περιεχόμενο διακρίνονται δύο τάσεις 

ανάλογα με το που εστιάζουν, είτε δηλαδή δίνεται έμφαση στις κοινωνικές και ηθικές 

διαστάσεις της επιστήμης έναντι του περιεχομένου, είτε στο ίδιο το επιστημονικό 

περιεχόμενο. Από τη επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (όπ. αναφ. στο 

Καριώτογλου, 2021) αναφορικά με έρευνες που διεξήχθησαν τα τελευταία 30 χρόνια 

σε σχέση με εφαρμογές ΔΜΑ (Ζουπίδης 2012· Καριώτογλου, 1991· Spyrtou et al., 

2009· Συμεωνίδου, 2014·Psillos et al., 2016·Τεμερτζίδου κ.ά., 2014· Τεμερτζίδου 2012· 

Καραγιάννη  &  Ψύλλος, 2015· Δημητριάδη και Χαλκιά, 2011· Σταράκης και Χαλκιά, 

2011· Τσιτσιπής κ.ά, 2011· Μακρυγιάννη κ.ά., 2015· Μάνου κ. α., 2016· Μακρυγιάννη 

κ.ά., 2017· Καπόγιαννης κ.ά., 2017) φαίνεται ότι αναφορικά με το Διδακτικό 

Μετασχηματισμό Περιεχομένου της προς διδασκαλία επιστημονικής γνώσης 

διαπιστώνονται α) εισαγωγή εννοιών με διαφορετική σειρά, β) επιλογή των 
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φαινομένων που θα διδαχθούν, γ) μετασχηματισμός στον πειραματικό σχεδιασμό και 

στις διαδικασίες, δ) επιλογή σύγχρονων θεμάτων Φυσικής και εμπλουτισμός τους με 

ποικίλα διδακτικά μέσα και ε) αποφυγή διδασκαλίας δυσνόητων εννοιών και 

διαδικασιών σε μαθητές μικρών ηλικιών (Καριώτογλου, 2021). 

1.3.2 Πείραμα  

Το πείραμα ως διδακτικό μέσο στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, 

διαφοροποιείται από το επιστημονικό πείραμα, είναι ωστόσο μία από τις δεξιότητες 

που εισάγεται και καλλιεργείται στην προσχολική ηλικία, καθώς προωθεί τον 

επιστημονικό και τεχνολογικό γραμματισμό. Το πείραμα στην προσχολική ηλικία θα 

πρέπει να συσχετίζεται με τις εμπειρίες των παιδιών, και να τα φέρνει σε επαφή με τις 

πρακτικές του κοινωνικοπολιτιστικού πλαισίου που ζουν. Το πείραμα προωθεί τη 

διερευνητική μάθηση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως ότι οι ενήλικες σε ρόλο 

διαμεσολαβητών και καθοδηγητών α) φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με απλά υλικά, 

ποικιλία μέσων και εργαλείων, β) αξιοποιούν τις ευκαιριακές μαθησιακές στιγμές π.χ. 

μια μέρα με βροχή μιλούν για τον κύκλο του νερού και γ) ενθαρρύνουν τα παιδιά να 

κάνουν υποθέσεις, να διατυπώνουν ερωτήματα, δ) δεν απαντούν άμεσα στις απορίες 

των παιδιών, καθώς με αυτό τον τρόπο ενισχύουν την περιέργεια τους και τα βάζουν 

σε νέα μαθησιακά μονοπάτια διερευνήσεων και ανακαλύψεων (Πλακίτση, 2008). 

Το πείραμα μπορεί να αξιοποιηθεί με τη χρήση, είτε επαγωγικών, είτε 

παραγωγικών διδακτικών στρατηγικών. Η επαγωγική τεχνική, ενισχύει τη μετάβαση 

από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο, οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν καταστάσεις που 

άπτονται των καθημερινών εμπειριών των παιδιών και τα ενθαρρύνουν να 

προχωρήσουν σε αναγνώριση χαρακτηριστικών, περιγραφή ιδιοτήτων και 

συσχετισμών στοιχείων. Στόχος είναι η αναγνώριση κανονικοτήτων και η γενίκευση 

σε παρόμοιες καταστάσεις, ώστε να ελεγχθούν και οι γνώσεις των παιδιών.  Στον 

αντίποδα η παραγωγική διδακτική τεχνική, ενθαρρύνει τη διατύπωση και επαλήθευση 

υποθέσεων για το τρόπο λειτουργίας και ερμηνείας των φυσικών φαινομένων, 

ακολουθώντας μια πορεία από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο, το γενικό στο ειδικό, 

κάτι που αφενός, δυσκολεύει τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, αφετέρου, αποτελεί 

όμως και μαθησιακή επιδίωξη. Η επαγωγική διδακτική τεχνική στο πείραμα μπορεί να 

αξιοποιηθεί ως μία επιμέρους διαδικασία, όντας ενταγμένη σε ένα σύνολο διδακτικών 

τεχνικών και η παραγωγική τεχνική μπορεί περιστασιακά και κατά περίπτωση να 

συμπληρώσει την επαγωγική μεθοδολογία υποστηρίζοντας την ανάπτυξη 
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δραστηριοτήτων των Φυσικών Επιστημών για την προσχολική ηλικία (Ραβάνης, 

2005). 

Το πείραμα στην εκπαίδευση αξιοποιείται με δύο τρόπους, είτε ως πείραμα 

επίδειξης, είτε ως πείραμα ανακαλυπτικού τύπου (Ραβάνης, 2016). Το πείραμα 

επίδειξης μπορεί να διεξαχθεί τόσο από τον/την εκπαιδευτικό όσο και από μαθητές, 

απευθύνεται στην ολομέλεια της τάξης και ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά 

ενεργειών, ώστε να κατανοήσουν τα παιδιά ένα φαινόμενο. Ο/Η εκπαιδευτικός 

παροτρύνει τους μαθητές να διατυπώσουν υποθέσεις, να κάνουν ερωτήσεις, να 

καταγράψουν παρατηρήσεις και να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Το πείραμα 

επίδειξης, όταν έχει σχεδιαστεί ορθά, μπορεί να δώσει το έναυσμα για συζήτηση και 

να προκύψουν περαιτέρω δραστηριότητες για την καλύτερη κατανόηση ενός 

φαινομένου (Κόκκοτας, 2000).  

Το πείραμα που έχει στοιχεία που προωθούν την ανακάλυψη, θέλει το μαθητή 

ενεργό, συμμετέχοντα στην πειραματική διαδικασία και εργαζόμενο ατομικά ή 

ομαδικά. Οι ανακαλυπτικές πειραματικές δράσεις, στοχεύουν στη διερεύνηση και 

κατανόηση ενός φαινομένου των Φυσικών Επιστημών. Τα ερωτήματα που προκύπτουν 

από την παρατήρηση του φαινομένου οδηγούν αρχικά στη διατύπωση ενός 

προβλήματος και στη συνέχεια στη διατύπωση υποθέσεων, ακολουθεί ο σχεδιασμός 

των πειραματικών δραστηριοτήτων που θα οδηγήσουν στην επαλήθευση ή τη 

διάψευση των υποθέσεων και ολοκληρώνεται η διαδικασία με τη διατύπωση 

συμπερασμάτων και την προσπάθεια για γενικεύσεις σε παρόμοιες καταστάσεις 

(Ραβάνης, 2016)  

1.3.3 Μοντέλα-Οπτικές Αναπαραστάσεις 

 Ο Ραβάνης (2016) αναφέρει ότι τα μοντέλα σχηματοποιούν με απλά συμβολικά 

συστήματα τη λειτουργία ενός σύνθετου φυσικού φαινομένου, ώστε να γίνει αυτό 

κατανοητό. Τα μοντέλα έχουν συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά  όπως α) οι 

έννοιες που αναπαριστούν, β) οι εμπειρικές καταστάσεις που αξιοποιούν στη 

προσέγγιση του φαινομένου, γ) οι συντακτικές σχέσεις που απεικονίζονται με σύμβολα 

και δείχνουν τις σχέσεις μεταξύ των στοιχείων του μοντέλου, δ) οι σημασιολογικές 

σχέσεις που αναφέρονται στην αντιστοιχία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στο 

μοντέλο και των εμπειρικών στοιχείων του υπό αναπαράσταση φαινομένου. 

Αναφορικά με τη λειτουργία των μοντέλων οι Bachelard (1979) και Genzling & 

Pierrard (1994) αναφέρουν ότι τα μοντέλα περιγράφουν και παρουσιάζουν ένα 
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φαινόμενο, εξηγούν τις αιτιώδεις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των στοιχείων και 

επιτρέπουν το συνδυασμό των στοιχείων με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί ο μαθητής 

να επεκτείνει τη γνώση που παίρνει από το μοντέλο και σε άλλα πεδία (Ραβάνης, 2016). 

 Σύμφωνα με την Schwarz et al. (2009) τα μοντέλα επεξηγούν και βοηθούν τα 

παιδιά στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και της εξέλιξης ενός φαινομένου και 

ταυτόχρονα αποτελούν ερευνητικά εργαλεία για έλεγχο. 

Η μοντελοποίηση λοιπόν βοηθά στην κατανόηση επιστημονικών εννοιών και 

φαινομένων, καθώς μπορεί και περιγράφει ένα φυσικό φαινόμενο αναδεικνύοντας με 

κατανοητό τρόπο, τα στοιχεία που το αποτελούν και τις μεταξύ τους σχέσεις, μπορεί 

να εξηγεί, να προβλέπει ένα φαινόμενο ή ακόμα να συνδυάζει όλα τα παραπάνω 

(Gilbert, Boulter, Rutherford, 1998). 

 Αναφορικά με τη χρήση της μοντελοποίησης σε διδακτικές παρεμβάσεις 

ύστερα από βιβλιογραφική επισκόπηση ο Ζουπίδης (2012) αναφέρει ότι οι 

διαφοροποιήσεις συγκεντρώνονται σε τρία χαρακτηριστικά αναφορικά με το α) αν 

διδάσκεται ή όχι η φύση και ο ρόλος των μοντέλων, β) αν ο εστιασμός στη 

μοντελοποίηση γίνεται στη μάθηση ή /και στο να μάθουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν 

έτοιμα μοντέλα μέσω διερευνητικών δραστηριοτήτων ή μέσω εκφραστικών 

δραστηριοτήτων μοντελοποίησης, να μάθουν τα παιδιά να  οικοδομούν και να 

βελτιώνουν μοντέλα και γ) αν αναδεικνύεται σημαντικό να κατανοήσουν τα παιδιά το 

γνωστικό περιεχόμενο της διδακτικής παρέμβασης. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

εστιάζουν και στο εννοιολογικό φορτίο των γνώσεων που θα διδάξουν μέσω των 

μοντέλων, όπου στις μικρές ηλικίες προτείνεται να είναι περιορισμένο (Ζουπίδης, 

2012). 

Οι οπτικές αναπαραστάσεις φαινομένων και εννοιών με τη χρήση των 

κατάλληλων εικόνων μεταφέρουν με συνοπτικό τρόπο επιστημονικές πληροφορίες και 

αποτελούν μέσο που βοηθά στην κατασκευή νοημάτων διευκολύνοντας την 

κατανόηση. Οι εικόνες είναι ένα διδακτικό μέσο προσιτό και κατάλληλο σε κάθε 

βαθμίδα, ιδιαίτερα στην προσχολική εκπαίδευση. Οι εικόνες μπορεί να είναι: α) 

ρεαλιστικές (φωτογραφίες), αφαιρετικές (σχέδια, σχήματα, σκίτσα) και κινούμενες. 

Συχνά ωστόσο η προσπάθεια απλοποίησης της επιστημονικής γνώσης μπορεί να 

οδηγήσει σε απεικονιστικά λάθη που μπορεί να μπερδέψουν τα παιδιά (Χαλκιά, χ.χ ). 

Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι ένα είδος οπτικής αναπαράστασης που μπορούν 

να αξιοποιηθούν ως διδακτικά μέσα με πολλούς τρόπους όπως α) στην οργάνωση της 

του μαθήματος, με αναπαράσταση των περιεχομένων με λέξεις ή εικόνες των βασικών 
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στοιχείων και απεικόνιση των μεταξύ τους σχέσεων, β) στην μετάβαση και σύνδεση 

της παλιάς με τη νέα γνώση, γ) στην αξιολόγηση των γνώσεων των παιδιών (Πλακίτση, 

2008). 

Ένα ακόμα μέσο οπτικής αναπαράστασης είναι το ιχνογράφημα μέσω του 

οποίου αναπαριστούν τα παιδιά τις ιδέες και τις σκέψεις του για ένα θέμα. Αποτελεί 

ένα εναλλακτικό μέσο έκφρασης για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και ένα σπουδαίο  

εργαλείο αξιολόγησης για τον/την εκπαιδευτικό. Τα παιδιά μπορεί να αποτυπώσουν σε 

αυτό όσα δεν μπορούν να εκφράσουν με λέξεις (Μπέλλας, 2000).  

1.3.4 Ερωτήσεις 

Η υποβολή ερωτήσεων κατά την μαθησιακή διαδικασία αποτελεί ένα 

σημαντικό διδακτικό μέσο, το οποίο οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν α) για να  

κινητοποιήσουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον των παιδιών, β) να ανακαλύψουν τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών και να βοηθήσουν στην οικοδόμηση της νέας 

γνώσης, β) να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών και την 

αλληλεπίδραση με τον/την εκπαιδευτικό, γ) να παρουσιάσουν το περιεχόμενο και να 

ενισχύσουν την κατανόηση των υπό διερεύνηση θεμάτων, δ) να οδηγήσουν τα παιδιά 

σε κατάσταση γνωστικής σύγκρουσης ή συσχέτισης των προυπάρχουσων ιδεών τους 

με τις καινούριες γνώσεις, ε) να ενεργοποιήσουν ανώτερες γνωστικές λειτουργίες, 

όπως η κριτική και δημιουργική σκέψη, η σύνθεση, η ανάλυση, η επεξεργασία, η 

εξαγωγή και ερμηνεία συμπερασμάτων, η αξιολόγηση (Μπιρμπίλη, 2008).  

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αξιοποιούν όλων των ειδών τις ερωτήσεις, όπως 

ανοιχτού και κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις να είναι κλιμακούμενης δυσκολίας,   

οργανωμένες, σύμφωνα με τη διδακτική ροή και να είναι με σαφήνεια διατυπωμένες, 

στοχευμένες ως προς τους μαθησιακούς στόχους, λαμβάνοντας υπόψη το γνωστικό 

επίπεδο των παιδιών που απευθύνονται. Οι ερωτήσεις μπορεί να απευθύνονται, είτε 

προς το σύνολο των παιδιών δίνοντας έτσι σε όλα τα παιδιά την ευκαιρία να εκθέσουν 

τις απόψεις τους, είτε σε μεμονωμένα άτομα αφού πρώτα αναφέρουν το όνομα του 

παιδιού στο οποίο απευθύνεται η ερώτηση. Επιπρόσθετα οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

δίνουν χρόνο στα παιδιά να σκεφτούν, να αξιοποιούν τις λανθασμένες απαντήσεις τους 

και να θέτουν συμπληρωματικές ερωτήσεις για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων 

(Μπιρμπίλη, 2008). 
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1.4 Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ρομποτική 

Τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν με επιρροές από πολλά και ποικίλα ψηφιακά 

ερεθίσματα, και από πολύ μικρά έρχονται σε επαφή με ψηφιακές εφαρμογές και 

εργαλεία, δημιουργείται πρόσφορο έδαφος, ώστε η εκπαίδευση να εκμεταλλευτεί την 

προστιθέμενη αξία των ψηφιακών τεχνολογιών (Kalogiannakis, Ampartzaki, 

Papadakis,  & Skaraki, 2018). 

Όπως αναφέρεται στο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών του 

Νηπιαγωγείου, (2014) οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

εμπλουτίζουν με ένα πλήθος εργαλείων την εκπαιδευτική διαδικασία για την 

προσέγγιση εννοιών και φαινομένων από το χώρο των Φυσικών επιστημών. Παρέχουν 

τη δυνατότητα παρατηρήσεων φαινομένων στα οποία τα παιδιά μπορεί να μην έχουν 

άμεση πρόσβαση. Προσφέρουν ένα ευρύ πεδίο διερευνήσεων, συλλογής και 

οργάνωσης δεδομένων. Οπτικοποιούν τη γνώση, καθιστώντας την πιο ελκυστική και 

ενδιαφέρουσα. Φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με μια πληθώρα εποπτικού πολυτροπικού 

υλικού. Αναπαριστούν φαινόμενα του φυσικού κόσμου μέσω εφαρμογών για 

οπτικοποίηση και προσομοίωση. Συμβάλλουν στο μετασχηματισμο των πρώτων ιδεών 

που έχουν τα παιδιά για όσα συμβαίνουν γύρω τους. Οι ΤΠΕ σε διασύνδεση με τις 

Φυσικές Επιστήμες συνδέονται άμεσα με την αναπαράσταση φαινομένων του φυσικού 

κόσμου με στόχο την οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης (ΙΕΠ, 2014). 

Σύμφωνα με τη Burnett (2010) η πολυτροπική προσέγγιση των επιστημονικών 

εννοιών και η αλληλεπίδραση των παιδιών με πολλαπλές όψεις των επιστημονικών 

εννοιών και σε διαφορετικά αναπαραστατικά μέσα, είναι ζητούμενο των σύγχρονων 

εκπαιδευτικών πλαισίων, καθώς θεωρείται ότι υποστηρίζει το συνδυασμό των 

εγγραμματισμών, προάγοντας τον πολύ-εγγραμματισμό και την ανάπτυξη νοητικών 

αναπαραστάσεων των παιδιών. Η χρήση ψηφιακών μέσων σύμφωνα με τους Klawe & 

Phillips (1995) στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενισχύει το ενδιαφέρον και την 

περιέργεια των παιδιών να εμπλακούν ενεργά δοκιμάζοντας, και αναπτύσσοντας τις 

γνώσεις τους, και ταυτόχρονα καλλιεργεί την ανάπτυξη της λογικής σκέψης 

(Τσουκαλά & Χρηστίδου οπ. αναφ. στο Καλογιαννάκης, 2018). 

Η θεωρία του γνωστικού φορτίου κατά το σχεδιασμό και τη δημιουργία 

πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού, προτείνει την κατάτμηση της ύλης σε μικρότερα 

μέρη προκειμένου να γίνει πιο κατανοητό το γνωστικό αντικείμενο και να ευνοηθεί η 

μαθησιακή διαδικασία (Wong, Leahy, Marcus, Sweller, 2012). Για να αποφευχθεί η 

γνωστική υπερφόρτωση της μνήμης του παιδιού θα πρέπει οι παρεχόμενες 
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πληροφορίες του εκπαιδευτικού υλικού να είναι σαφείς, να παρέχονται οπτικά και 

ακουστικά ώστε να ενεργοποιούνται και τα 2 γνωστικά συστήματα για την επεξεργασία 

των πληροφοριών, αλλά και συντονισμένα για να μην υπάρχει διάσπαση προσοχής. Να 

αποφεύγονται τα μεγάλα κείμενα και οι περιττές πληροφορίες, και το υλικό που απαιτεί 

μεγάλο βαθμό διάδρασης θα πρέπει να παρουσιάζεται μεμονωμένα. Τέλος κατά την 

εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας, όσο περιορίζεται το εξωγενές γνωστικό φορτίο 

και αυξάνεται το συναφές, θα πρέπει να περιορίζεται και η διδακτική καθοδήγηση, 

προκειμένου να ενισχυθεί η αυτονομία του μαθητή (Cook, 2006). 

Σύμφωνα και με τη γνωστική θεωρία για την πολυμεσική μάθηση στην 

επεξεργασία των πληροφοριών ενεργοποιούνται διπλά κανάλια που αφορούν την 

οπτική/εικονογραφική και την ακουστική/λεκτική επεξεργασία, ωστόσο κάθε κανάλι 

έχει περιορισμένη ικανότητα για την επεξεργασία, και η ενεργός μάθηση συνεπάγεται 

την εκτέλεση ενός συντονισμένου συνόλου γνωστικών διαδικασιών κατά τη διάρκεια 

της μάθησης. Η γνωστική θεωρία για την πολυμεσική μάθηση διέπεται από κάποιες 

αρχές: α) η αρχή των πολυμέσων όπου αναφέρει ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα 

όταν συνδυάζονται οι λέξεις με εικόνες, β) η αρχή της χωρικής ενότητας, όπου οι 

αντίστοιχες λέξεις και εικόνες παρουσιάζονται κοντά η μία στην άλλη και οι μαθητές 

συγκρατούν καλύτερα την πληροφορία στην βραχυπρόθεσμη μνήμη, γ) η αρχή της 

προσαρμοστικότητας όπου η αφήγηση συνοδεύεται ταυτόχρονα από γραφικά και ο 

μαθητής δημιουργεί διανοητικές συνδέσεις μεταξύ προφορικών και οπτικών 

αναπαραστάσεων, δ) η αρχή της συνοχής οι τυχόν περιττές οπτικές και ακουστικές 

πληροφορίες φιλτράρονται και αποκλείονται για να μην υπάρχει διάσπαση προσοχής 

και γνωστική υπερφόρτωση ε) η αρχή της σηματοδότησης με κατάλληλες νύξεις 

κατευθύνεται η προσοχή των μαθητών στην υπό επεξεργασία πληροφορία- 

εκπαιδευτικό υλικό και ζ) η αρχή της κατάτμησης  όπου το εκπαιδευτικό υλικό   

παρουσιάζεται με σύντομο τρόπο και χωρισμένο σε μέρη-ενότητες (Mayer 2002). 

Καθώς οι ψηφιακές εφαρμογές αξιοποιούνται ήδη στη μαθησιακή διαδικασία 

συμπληρώνοντας το χειραπτικό υλικό και τις βιωματικές δράσεις διαφαίνεται ότι και  

η χρήση της ρομποτικής είναι ένας τομέας της τεχνολογίας που απασχολεί έντονα την 

επιστημονική και ερευνητική κοινότητα και τα τελευταία χρόνια διερευνάται η 

δυνατότητα και ο τρόπος αξιοποίησής της στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ένα από τα πιο διαδεδομένα προγραμματιζόμενα παιχνίδια, κατάλληλο για την 

προσχολική ηλικία είναι το επιδαπέδιο ρομπότ bee bot. Το ρομπότ προσομοιάζει σε 

μελισσούλα, είναι εύκολο στη χρήση του και προγραμματίζεται με το πάτημα 
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κουμπιών που βρίσκονται στη ράχη του για να κινηθεί πάνω σε τετραγωνισμένα 

περιβάλλοντα (Τσουκαλά & Χαλκιαδάκη, 2015). Σύμφωνα με τους Τσοβόλα και Κόμη 

(2008) τα παιδιά μέσω της ενασχόλησης τους με τον προγραμματισμό του επιδαπέδιου 

ρομπότ bee bot, μαθαίνουν τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, αναπτύσσουν δεξιότητες 

κριτικής σκέψης, επικοινωνίας, συνεργασίας και επίλυσης προβλήματος, ευνοείται η 

στρατηγική δοκιμής-πλάνης και υποστηρίζονται οι μεταγνωστικές διεργασίες 

μάθησης. 

 

1.5 Ο κύκλος του νερού 

 

Εικόνα 1: Ο υδρολογικός κύκλος (πηγή: διαδίκτυο) 

 

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) διακρίνει τον κύκλο του νερού σε 

16 μέρη. Πιο συγκεκριμένα στην αποθήκευση του νερού στην θάλασσα, στην 

εξάτμιση, στην εξατμοδιαπνοή, στην εξάχνωση, στο νερό στην ατμόσφαιρα, στην 

συμπύκνωση, στα κατακρημνίσματα, στην αποθήκευση του νερού στους πάγους και 

στα χιόνια, στην απορροή από λιώσιμο του χιονιού, στην επιφανειακή απορροή και στη 

ροή σε υδατορεύματα, στην αποθήκευση γλυκού νερού, στη διήθηση, στην 
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αποθήκευση κι εκφόρτιση υπόγειου νερού και στις πηγές. Τα περισσότερα από τα μέρη 

του υδρολογικού κύκλου διακρίνονται στην παραπάνω εικόνα (Εικόνα 1). 

Στο σχεδιασμό και ανάπτυξη της ΔΜΑ κατά τη διαδικασία του διδακτικού 

μετασχηματισμού των επιστημονικών εννοιών, ακολουθήθηκε το σκεπτικό που 

ακολούθησαν και στη έρευνα τους οι Συμεωνίδου κ.ά (2016), συγκεκριμένα από τα 

φαινόμενα του κύκλου του νερού επιλέχθηκαν για διδασκαλία τα πιο σημαντικά ως 

προς τη συνεισφορά τους στον κύκλο, συγχωνεύτηκαν φαινόμενα που προσομοίαζαν 

με άλλα και απαλείφθηκαν κάποια, όπου θα δημιουργούσαν στα παιδιά εννοιολογική 

σύγχυση. Με αυτό τον τρόπο επιλέχθηκαν για διδασκαλία η εξάτμιση, η συμπύκνωση, 

η υγροποίηση και η απορροή και επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν οπτικά μοντέλα των 

φαινομένων, προκειμένου να προσπεραστούν οι οποιεσδήποτε εννοιολογικές 

δυσκολίες, ώστε τα παιδιά και να οδηγηθούν πιο εύκολα στην επιστημονική κατανόηση 

των φαινομένων (Καριώτογλου, 2021). 

Ο κύκλος του νερού γνωστός και ως υδρολογικός κύκλος δεν έχει αρχή, ωστόσο 

διευκολύνει να ξεκινήσει κανείς την παρουσίασή του από τη θάλασσα. Ο ήλιος,  

θερμαίνει το νερό στους ωκεανούς, στις λίμνες, στα ποτάμια και στο έδαφος. Το νερό 

με τη μορφή ατμού, εξατμίζεται και ανυψώνεται στον αέρα (εξάτμιση). Οι υδρατμοί 

στην ατμόσφαιρα προέρχονται από τη διαπνοή των φυτών και από την εξάχνωση, των 

πάγων και του χιονιού που γίνονται κατευθείαν υδρατμοί. 

Οι υδρατμοί μέσω ανοδικών ρευμάτων αέρα, ανεβαίνουν στα ανώτερα στρώματα της 

ατμόσφαιρας, όπου η επικρατεί χαμηλή θερμοκρασία. Ένα μέρος των υδρατμών 

συμπυκνώνεται και σχηματίζει τα σύννεφα (συμπύκνωση), γιατί ο αέρας δεν μπορεί 

να συγκρατεί όλη τη μάζα των υδρατμών. Τα σύννεφα μετακινούνται με τον αέρα γύρω 

από τη γη. Τα σύννεφα σχηματίζουν σταγονίδια νερού (υγροποίηση) που μεγαλώνουν, 

συγκρούονται και πέφτουν στη γη ως κατακρημνίσματα, είτε με τη μορφή βροχής, είτε 

με τη μορφή χιονιού. Το χιόνι, όταν συσσωρεύεται σχηματίζει πάγους και παγετώνες 

που όταν λιώνουν την άνοιξη το νερό που προκύπτει, ρέει σχηματίζοντας την απορροή 

από το λιώσιμο του χιονιού. Στους ωκεανούς, πέφτει απευθείας η μεγαλύτερη 

ποσότητα κατακρημνισμάτων και ένα σημαντικό μέρος από τη στεριά μεταφέρεται 

στους ωκεανούς από τα ποτάμια, ως επιφανειακή απορροή. Ένα μέρος της 

επιφανειακής απορροής καταλήγει στις λίμνες και στα ποτάμια που αποτελούν τις 

κυριότερες αποθήκες γλυκού νερού. Κάποιες ποσότητες από το νερό των 

κατακρημνισμάτων μέσω της διήθησης, διαπερνούν το έδαφος και σχηματίζουν το 

υπόγειο νερό, του οποίου ένα μέρος με τη μορφή πηγών, βρίσκει δίοδο προς τα 
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επιφανειακά υδάτινα σώματα (και τους ωκεανούς) ως εκφόρτιση υπόγειου νερού. Ένα 

άλλο μέρος του υπόγειου νερού γεμίζει τους υπόγειους υδροφορείς, στους οποίους 

αποθηκεύονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μεγάλες ποσότητες νερού, που με την 

πάροδο του χρόνου μέρος τους καταλήγει στους ωκεανούς, όπου ο κύκλος του νερού 

συνεχίζει την αέναη κυκλική του πορεία (Gleick, 1996). 

1.6 Εναλλακτικές ιδέες των παιδιών για τις φυσικές καταστάσεις του νερού και 

τον κύκλο του νερού  

Η νέα γνώση δεν καταγράφεται πάνω σε άγραφο χαρτί αλλά ενσωματώνεται σε 

προϋπάρχουσες δομές. Οι ιδέες των παιδιών που συχνά δε συμφωνούν με τις κοινά 

αποδεκτές επιστημονικές αντιλήψεις αποκαλούνται παρανοήσεις και αποτελούν μια 

ασταθή βάση για την κατανόηση νέων εννοιών (Allen, 2019). Κατά το σχεδιασμό της 

Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας ελήφθησαν υπόψη τα ερευνητικά δεδομένα για 

τις προϋπάρχουσες νοητικές κατασκευές των παιδιών για τις φυσικές καταστάσεις του 

νερού και για το φαινόμενο του κύκλου του νερού.  

Οι Osborne & Cosgrove (1983) παρατήρησαν ότι τα παιδιά δεν συσχετίζουν τις 

αλλαγές στη θερμοκρασία με τις μεταβολές στη φυσική κατάσταση κάποιων υλικών 

και σημειώνουν ότι είναι πιθανόν να μην κατανοούν τα παιδιά ότι ένα υλικό διατηρεί 

τη σύστασή του, έστω και αν μεταβάλλεται η φυσική του κατάσταση (Καλλέρη, 2016). 

Αναφορικά με τα φαινόμενα της τήξης και της πήξης, σύμφωνα με τους Ραβάνη 

(1999) και Βαϊτση κ.αλ. (1993) τα παιδιά θα κατανοήσουν τη συσχέτιση του παράγοντα 

της θερμοκρασίας με την αλλαγή στη φυσική κατάσταση μέσω των καθημερινών 

εμπειριών, ωστόσο μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη διατύπωση προβλέψεων 

σε καταστάσεις που δεν τους είναι οικείες (Ραβάνης, 2003).  

  Τα φαινόμενα της εξάτμισης και της υγροποίησης είναι πιο πολύπλοκα για τα 

παιδιά αυτής της ηλικίας. Σύμφωνα με έρευνα των Bar & Galili (1994) μια παρανόηση 

στη σκέψη των παιδιών αυτής της ηλικίας είναι ότι θεωρούν ότι το νερό κατά την 

εξάτμιση εξαφανίζεται και δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν το φαινόμενο.  

Αν και βιώνουν στην καθημερινότητά τους εμπειρίες των φαινομένων 

δυσκολεύονται να γενικεύσουν τα όσα παρατηρούν και να τα αναγνωρίσουν σε 

παρόμοιες καταστάσεις. Διαπιστώνεται ότι αν ζητηθεί από τα παιδιά να προβλέψουν τι 

θα συμβεί στο νερό κατά τη θέρμανσή του, λίγα παιδιά θα αναφέρουν την εξάτμιση και 

την ελάττωση του νερού ως αποτέλεσμα αυτής. Μόνο μέσω συστηματικών διδακτικών 
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προσεγγίσεων θα μπορέσουν να εστιάσουν στα φαινόμενα και να παρατηρήσουν τις 

διαδοχικές μεταβολές στη φυσική κατάσταση του νερού (Ραβάνης, 2003). 

Αξιοποιώντας τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα στην Ενότητα 1 της 

Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας τα παιδιά ενεπλάκησαν σε δράσεις με ποικίλα 

μέσα και τεχνικές, ώστε να κατανοήσουν τις μεταβολές στη φυσική κατάσταση του 

νερού και να τις συσχετίσουν με τις αλλαγές στη θερμοκρασία. Συγκεκριμένα  

αξιοποιήθηκαν α) διαφορά ψηφιακά μέσα, για την παρουσίαση των νέων πληροφοριών 

και την αξιολόγηση γνώσεων, β) πειράματα για βιωματική διδασκαλία προκειμένου να 

αντιληφθούν πρακτικά τις μεταβολές στη φυσική κατάσταση του νερού και γ) 

ερωτήσεις και συζητήσεις για την αποσαφήνιση παρανοήσεων και την κατανόηση των 

επιστημονικών εννοιών. Επιπρόσθετα στη Ενότητα 3 σε εννοιολογικό χάρτη 

συσχέτισαν εικόνες με τις φυσικές καταστάσεις του νερού με τον παράγοντα 

θερμοκρασία στο πλαίσιο της αξιολόγησης όσων έμαθαν. 

Αναφορικά με τα ευρήματα των ερευνών για τις πρώτες αντιλήψεις των παιδιών 

για τον κύκλο του νερού, αναφέρεται ότι υπάρχουν δυσκολίες στην κατανόηση α) των 

αλλαγών στις μορφές του νερού, β) στην κατανόηση της εξάτμισης και της 

υγροποίησης και της δημιουργίας των σύννεφων και του συσχετισμού τους με τη 

βροχή. Οι έρευνες των Bar, (1989) και Miner, (1992) ως προς τις αντιλήψεις των 

μικρών παιδιών για τα σύννεφα και τη βροχή, πριν όμως πάνε σχολείο αναφέρουν ότι 

τα παιδιά α) κατανοούν ότι η βροχή έρχεται από τον ουρανό, αλλά δεν τη συσχετίζουν 

με τα σύννεφα και β) ότι τα σύννεφα έχουν στερεή μορφή και είναι φτιαγμένα από 

βαμβάκι ή πέτρα. 

Στην Ενότητα 2 της Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας έγινε προσπάθεια να 

κατανοήσουν τα παιδιά τη σύσταση των σύννεφων και τη σύνδεσή τους με τη βροχή, 

καθώς και τη συνέχεια και διαδοχή των φαινομένων του κύκλου του νερού με τη χρήση 

ποικίλων διδακτικών τεχνικών και μέσων. Συγκεκριμένα τα παιδιά αφού 

παρακολούθησαν βίντεο με τον κύκλο του νερού και αξιοποιώντας ένα ποίημα 

αναπαράστησαν και περιέγραψαν τη διαδοχή των φαινομένων κιναισθητικά 

(δραματοποίηση), τοποθέτησαν εικόνες με τα φαινόμενα σε κυκλική διαδοχή 

δημιουργώντας ένα οπτικό μοντέλο του κύκλου του νερού και χρησιμοποίησαν 

ψηφιακή εφαρμογή, όπου τοποθέτησαν τα φαινόμενα σε χρονική διαδοχή. Στην 

Ενότητα 3 στο πλαίσιο της αξιολόγησης των μαθησιακών στόχων προγραμμάτισαν 

επιδαπέδιο ρομπότ (bee bot) να κινηθεί πάνω σε ένα μοντέλο του κύκλου του νερού 
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περιγράφοντας τη διαδοχή των φαινομένων και με την αξιοποίηση του 

ιχνογραφήματος, δημιούργησαν οπτικές αναπαραστάσεις του κύκλου του νερού. 
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2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1 Ερευνητικός σχεδιασμός 

Το θεωρητικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί η 

Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία (ΔΜΑ), ακολουθεί το μοντέλο της Αναπτυξιακής 

Έρευνας, σύμφωνα με το οποίο ο μαθητής τίθεται στο επίκεντρο της μαθησιακής 

διαδικασίας και αποτελεί τον κύριο παράγοντα που επηρεάζει την ανάπτυξη της ΔΜΑ 

(Lijnse, 1994). Η ΔΜΑ σχεδιάστηκε με βάση τα ερευνητικά ευρήματα, αναφορικά με 

τις εναλλακτικές ιδέες των παιδιών για το θέμα και αξιολογήθηκε ο σχεδιασμός και η 

ανάπτυξή της και μέσα από πιλοτική εφαρμογή. Η αποτελεσματικότητα της ΔΜΑ, 

ελέγχθηκε με εσωτερική αξιολόγηση, δηλαδή έγινε σύγκριση της τελικής και αρχικής 

γνωστικής κατάστασης των μαθητών σε σχέση με τους μαθησιακούς στόχους της ΔΜΑ 

(Meheut & Psillos, 2004). Επιλέγει ο ερευνητικός σχεδιασμός μικτών μεθόδων και 

συγκεκριμένα ο συγκλίνων σχεδιασμός, καθώς συγκεντρώθηκαν ταυτόχρονα ποσοτικά 

και ποιοτικά δεδομένα, ώστε να γίνει σύγκριση των απαντήσεων των παιδιών πριν και 

μετά την εφαρμογή της ΔΜΑ. Επιπλέον ο παραπάνω σχεδιασμός επιλέγει, για να 

υπάρξει καλύτερη κατανόηση των ερευνητικών ερωτημάτων και να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης σε σχέση με τους μαθησιακούς στόχους που 

είχαν τεθεί (Creswell, 2016). 

 

2.1.1 Σκοπός της έρευνας  

Σκοπός της έρευνας, ήταν ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση μιας 

ΔΜΑ για τον κύκλο του νερού με τη χρήση των Ψηφιακών Τεχνολογιών και της 

Ρομποτικής, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

Κύριοι μαθησιακοί στόχοι της έρευνας ήταν τα παιδιά, ύστερα από την εφαρμογή 

της ΔΜΑ, με τη χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών και Ρομποτικής, να είναι σε θέση α) 

να κατανοήσουν τις μεταβολές της  φυσικής κατάστασης του νερού σε σχέση με τις 

αλλαγές στη θερμοκρασία, και β) να κατανοήσουν τη διαδοχή των φαινομένων του 

κύκλου του νερού συνολικά ως μοντέλο. 

Δευτερεύοντες μαθησιακοί στόχοι αποτελούσαν α) η καλλιέργεια δεξιοτήτων 

τεχνολογίας (ψηφιακός γραμματισμός) και ρομποτικής (βασικός προγραμματισμός και 

αλγοριθμικός τρόπος σκέψης με τη χρήση του προγραμματιζόμενου ρομπότ Bee-Bot) 

και β) η καλλιέργεια δεξιοτήτων του νου όπως το να μπορούν τα παιδιά: 

• Να παρατηρούν, να κάνουν προβλέψεις. 
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• Να συσχετίζουν και να συνθέτουν μεταξύ τους πληροφορίες με βάση 

προηγούμενες μαθησιακές εμπειρίες και διαδικασίες. 

• Να αιτιολογούν και να επιχειρηματολογούν αποτελεσματικά. 

• Να ερμηνεύουν δεδομένα και να εξάγουν συμπεράσματα. 

• Να αντιληφθούν τον κύκλο του νερού συνολικά ως μοντέλο.  

 

2.1.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερωτήματα της έρευνας αφορούσαν το κατά πόσο η ΔΜΑ με τη χρήση 

Ψηφιακών Τεχνολογιών και Ρομποτικής ήταν επιτυχής ως προς τους διδακτικούς 

στόχους που είχαν τεθεί. Συγκεκριμένα τα παιδιά:  

1. Κατανοούν τις μεταβολές στη φυσική κατάσταση του νερού σε σχέση με τις 

αλλαγές στη θερμοκρασία; 

2. Κατανοούν τη διαδοχή των φαινομένων του κύκλου του νερού; 

 

2.2 Δείγμα έρευνας 

Η επιλογή του δείγματος έγινε με τη μέθοδο της βολικής δειγματοληψίας, λόγω 

της εύκολης πρόσβασης στο δείγμα. Συμμετείχε ένα ολοήμερο τμήμα νηπιαγωγείου με 

δεκατρία (13) παιδιά (4 και 5 ετών) σε περιοχή της πόλης του Ηρακλείου. Η έρευνα 

διεξήχθη σε δύο φάσεις, η πρώτη φάση της πιλοτικής εφαρμογής έγινε το Φεβρουάριο 

στο ολοήμερο τμήμα του 68ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου και η δεύτερη φάση της 

τελικής εφαρμογής έγινε αρχές Απριλίου στο ολοήμερο τμήμα του 28ου Νηπιαγωγείου 

Ηρακλείου. Για την ολοκλήρωση της ΔΜΑ χρειάστηκαν δύο (2) διδακτικές ώρες 

ημερησίως επί πέντε (5) μέρες. Για την διεξαγωγή της έρευνας εξασφαλίστηκε άδεια 

από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

2.3 Μέθοδος έρευνας-Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία  

Η ΔΜΑ χωρίστηκε στις ακόλουθες τρεις ενότητες: 

Η Ενότητα 1 με τίτλο ‘’Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού’’ είχε μαθησιακό 

στόχο να κατανοήσουν τα παιδιά τις τρεις μεταβολές στη φυσική κατάσταση του νερού 

(στερεό, υγρό, αέριο) σε σχέση με τις αλλαγές στην θερμοκρασία. Οι δραστηριότητες 

της ενότητας ολοκληρώνονταν σε διάστημα δύο (2) ημερών επί δύο (2) διδακτικές 

ώρες ημερησίως και στο τέλος των δραστηριοτήτων τα παιδιά αξιολογούσαν τις 
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δράσεις με τη χρήση φύλλου αξιολόγησης των δραστηριοτήτων με σύμβολα 

συναισθημάτων, όπου τα παιδιά επέλεγαν π.χ μου άρεσε, δεν μου άρεσε, με 

δυσκόλεψε.  

1. Την πρώτη μέρα τα παιδιά ενεπλάκησαν σε τρεις (3) δραστηριότητες α)  

ξεφύλλισαν ένα διαδραστικό βιβλίο που παρουσίαζε πληροφορίες σχετικές με 

την αξιοποίηση του νερού στην καθημερινότητα, το νερό στη φύση και τις 

αλλαγές στη φυσική του κατάσταση λόγω αλλαγών στη θερμοκρασία, β) με τη 

χρήση εφαρμογής αντιστοίχισης τα παιδιά αντιστοίχισαν εικόνες που 

αναφέρονταν στις τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού και γ) έπαιξαν το 

παιχνίδι ‘’Το θερμόμετρο τρελάθηκε’’ . 

2. Τη δεύτερη μέρα οι μαθητές ενεπλάκησαν σε τρεις (3) δραστηριότητες α)  

παρακολούθησαν τρία (3) βίντεο που ήταν ενσωματωμένα σε μια διαδραστική 

εικόνα. Σε κάθε βίντεο η κούκλα της παρέμβασης (ο ερευνητής Σταγόνης) 

αφηγείτο ένα περιστατικό από την καθημερινότητά του, που κατέληγε σε ένα 

γρίφο προς επίλυση, στη συνέχεια η επαλήθευση των απαντήσεων των παιδιών 

έγινε με πειράματα, β) με τη χρήση εφαρμογής επιλογής εικόνων, τα παιδιά, 

επέλεξαν μόνο εκείνες τις εικόνες στις οποίες το νερό είχε στερεή μορφή και  

γ) με τη χρήση εφαρμογής επιλογής εικόνων, τα παιδιά επέλεξαν μόνο εκείνες 

τις εικόνες στις οποίες το νερό είχε αέρια μορφή. 

Η Ενότητα 2 με τίτλο ‘’Ο κύκλος του νερού’’ είχε μαθησιακούς στόχους τα 

παιδιά α) να συνδέσουν το φαινόμενο της εξάτμισης με τη δημιουργία των σύννεφων 

και στη συνέχεια να κατανοήσουν την προέλευση της βροχής και του χιονιού και β) να 

κατανοήσουν τη διαδοχή των φαινομένων του κύκλου του νερού συνολικά ως μοντέλο. 

Οι δραστηριότητες της ενότητας ολοκληρώνονταν σε διάστημα δύο (2) ημερών επί δύο 

(2) διδακτικές ώρες ημερησίως και στο τέλος των δραστηριοτήτων τα παιδιά 

αξιολογούσαν τις δράσεις με τη χρήση φύλλου αξιολόγησης των δραστηριοτήτων με 

σύμβολα συναισθημάτων, όπου τα παιδιά επέλεγαν π.χ μου άρεσε, δεν μου άρεσε, με 

δυσκόλεψε.  

1. Την πρώτη μέρα οι μαθητές συμμετείχαν σε δύο (2) δραστηριότητες α)  

παρακολούθησαν τη διαδραστική παρουσίαση της ιστορίας ‘’Ο Χιονάνθρωπος 

που δεν ήθελε να λιώσει’’  και απάντησαν σε ερωτήσεις επιλογής 

σωστού/λάθους και β) με τη χρήση εφαρμογής επιλογής εικόνων, τα παιδιά 

επιλέγουν μόνο εκείνες τις εικόνες με τα μέρη στα οποία αν βρεθεί ο 

χιονάνθρωπος δε θα λιώσει. 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1121428
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120394
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1121411
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1121411
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120355
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1162828
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120862
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120373
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120373
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120373
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2. Τη δεύτερη μέρα τα παιδιά ασχολήθηκαν με τρεις (3) δραστηριότητες α) 

παρακολούθησαν ένα βίντεο με τον κύκλο του νερού, β)  δραματοποίησαν ένα 

ποίημα για τον κύκλο του νερού και γ) τοποθέτησαν, περιγράφοντας εικόνες 

που αναπαριστούσαν τα φαινόμενα (εξάτμιση, συμπύκνωση, υγροποίηση, 

απορροή) σε χρονική διαδοχή πάνω σε ένα κύκλο από χαρτόνι  και δ) με τη 

χρήση εφαρμογής διαδοχής εικόνων, τα παιδιά έβαλαν σε χρονική διαδοχή 

εικόνες με τα φαινόμενα του  κύκλου του νερού. 

Η Ενότητα 3 με τίτλο ‘’Αξιολόγηση μαθησιακών στόχων ‘’ είχε σκοπό την 

αξιολόγηση των μαθησιακών στόχων της ΔΜΑ, όπως έχει ήδη διατυπωθεί παραπάνω 

αξιολογήθηκε κατά πόσο τα παιδιά α) είχαν κατανοήσει τις τρεις μεταβολές στη φυσική 

κατάσταση του νερού (στερεό, υγρό, αέριο) σε σχέση με τις αλλαγές στη θερμοκρασία 

και β) είχαν κατανοήσει τη διαδοχή των φαινομένων του κύκλου του νερού. Η χρονική 

διάρκεια των δραστηριοτήτων ήταν δύο (2) διδακτικές ώρες. 

Αξιοποιήθηκαν ως μέσα αξιολόγησης α) μια εφαρμογή δημιουργίας 

εννοιολογικού χάρτη, όπου τα παιδιά συσχέτισαν με τη χρήση εικόνων τη θερμοκρασία 

με τις αλλαγές στη φυσική κατάσταση του νερού, β) η ρομποτική όπου τα παιδιά 

προγραμμάτισαν ένα επιδαπέδιο ρομπότ να περπατήσει πάνω στο οπτικό μοντέλο του 

κύκλου του νερού που αναπαρίστατο σε επιτραπέζια πίστα-πλέγμα και γ) το 

ιχνογράφημα, όπου τα παιδιά έφτιαξαν τον κύκλο του νερού. Η μέρα ολοκληρώθηκε 

με την αξιολόγηση των δράσεων από τα ίδια τα παιδιά. 

 

https://app.animaker.com/animo/tTsDo7W9s9ahOoK1/
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120403
https://docs.google.com/presentation/d/1Ycqu8pfHGnGBucCSfzN27qYlXtlo6vjycPw5JP53Y7E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Ycqu8pfHGnGBucCSfzN27qYlXtlo6vjycPw5JP53Y7E/edit?usp=sharing
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Πίνακας 1. Συνοπτικός πίνακας παρουσίασης της ΔΜΑ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ενότητα 1 

 

Οι τρεις φυσικές 

καταστάσεις του 

νερού (1η μέρα) 

Να κατανοήσουν τις μεταβολές 

στη φυσική κατάσταση του νερού 

(στερεό, υγρό, αέριο) σε σχέση με 

τις αλλαγές στη θερμοκρασία. 

 

κούκλα παρέμβασης, 

συζήτηση, ψηφιακές 

εφαρμογές, παιχνίδι. 

 

1η δραστηριότητα: Εφαρμογή διαδραστικού βιβλίου με τα 

εξής περιεχόμενα: το νερό στην καθημερινότητα, το νερό στη 

φύση, οι αλλαγές στη μορφή του νερού, αλλαγές στη 

θερμοκρασία και οι φυσικές καταστάσεις του νερού. 

2η δραστηριότητα: Εφαρμογή αντιστοίχισης εικόνων με τις 

φυσικές καταστάσεις του νερού. 

3η δραστηριότητα: Παιχνίδι ‘’Το θερμόμετρο τρελάθηκε’’. 

Αξιολόγηση: Αξιολόγηση ημερήσιων δραστηριοτήτων. 

 

Ενότητα 1 

 

Να κατανοήσουν τις μεταβολές 

στη φυσική κατάσταση του νερού 

(στερεό, υγρό, αέριο) σε σχέση με 

τις αλλαγές στη θερμοκρασία. 

κούκλα της παρέμβασης, 

συζήτηση, επίλυση 

προβλήματος, 

πειράματα, εργασία σε 

1η δραστηριότητα: Γρίφοι και πειράματα 

Εφαρμογή διαδραστικής εικόνας με γρίφους. 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1121428
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120394
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1121411
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Οι τρεις φυσικές 

καταστάσεις του 

νερού (2η μέρα) 

 

 

ομάδες, ψηφιακές 

εφαρμογές. 

2η δραστηριότητα: Εφαρμογή επιλογής εικόνων με το νερό σε 

στερεή μορφή. 

3η δραστηριότητα: Εφαρμογή επιλογής εικόνων με το νερό σε 

αέρια μορφή. 

Αξιολόγηση: Αξιολόγηση ημερήσιων δραστηριοτήτων. 

 

 

Ενότητα 2 

 

Ο κύκλος του νερού 

(1η μέρα) 

Να συνδέσουν το φαινόμενο της 

εξάτμισης με τη δημιουργία των 

σύννεφων και στη συνέχεια να 

κατανοήσουν την προέλευση της 

βροχής και του χιονιού. 

Να κατανοήσουν τη διαδοχή των 

φαινομένων του κύκλου του νερού 

συνολικά ως μοντέλο. 

κούκλα παρέμβασης, 

παραμύθι, συζήτηση, 

ψηφιακές εφαρμογές 

 

1η δραστηριότητα: Εφαρμογή διαδραστικής παρουσίασης της 

ιστορίας ‘’Ο Χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει’’. 

2η δραστηριότητα: Εφαρμογή επιλογής εικόνων με τα μέρη 

που δεν λιώνει ο χιονάνθρωπος. 

Αξιολόγηση: Αξιολόγηση ημερήσιων δραστηριοτήτων. 

 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120355
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120355
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120355
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120355
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120355
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1162828
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120862
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120373
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120355
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120355


36 
 

Ενότητα 2 

 

Ο κύκλος του νερού 

(2η μέρα) 

Να περιγράφουν τα φαινόμενα του 

κύκλου του νερού. 

 

Να κατανοήσουν τη διαδοχή των 

φαινομένων του κύκλου του νερού 

συνολικά ως μοντέλο. 

κούκλα παρέμβασης, 

συζήτηση, ποίημα, 

δραματοποίηση, κάρτες 

με εικόνες, ψηφιακές 

εφαρμογές 

1η δραστηριότητα: Προβολή βίντεο με τον κύκλο του νερού. 

2η δραστηριότητα: Δραματοποίηση ποιήματος για τον κύκλο 

του νερού. 

3η δραστηριότητα: Τοποθέτηση εικόνων με τα φαινόμενα του 

κύκλου του νερού σε κυκλική διαδοχή. 

4η δραστηριότητα: Εφαρμογή τοποθέτησης των φαινομένων 

του κύκλου του νερού σε χρονική διαδοχή 

Αξιολόγηση: Αξιολόγηση ημερήσιων δραστηριοτήτων. 

 

Ενότητα 3 

 

Αξιολόγηση 

μαθησιακών 

στόχων 

Να μπορούν να συσχετίσουν τις 

αλλαγές στη θερμοκρασία με τις 

μεταβολές στη φυσική κατάσταση 

του νερού (στερεό, υγρό, αέριο). 

 

Να μπορούν να αναγνωρίσουν τη 

διαδοχή των φαινομένων του 

εννοιολογικός χάρτης, 

ρομποτική, ιχνογράφημα 

1η δραστηριότητα: Εφαρμογή εννοιολογικής χαρτογράφησης 

όπου συσχετίζουν με τη χρήση εικόνων τη θερμοκρασία με τις 

αλλαγές στη φυσική κατάσταση του νερού. 

2η δραστηριότητα: Η BeeBot κινείται πάνω σε μοντέλο του 

κύκλου του νερού. 

3η δραστηριότητα: Ιχνογράφημα ‘’Ζωγραφίζω τον κύκλο του 

νερού’’ 

https://app.animaker.com/animo/tTsDo7W9s9ahOoK1/
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120403
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120403
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120403
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κύκλου του νερού πάνω σε ένα 

μοντέλο του κύκλου του νερού. 

 

Αξιολόγηση: Αξιολόγηση ημερήσιων δραστηριοτήτων. 
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2.3.1 Διδακτικά μέσα της Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας 

Η ΔΜΑ σχεδιάστηκε, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι αρχές της βιωματικής, της 

συνεργατικής, της ανακαλυπτικής-διερευνητικής και της παιγνιώδης μάθησης, οι 

οποίες και δημιουργούν το κατάλληλο μαθησιακό πλαίσιο στο νηπιαγωγείο. Οι 

δραστηριότητες έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα, κινητοποιούν το ενδιαφέρον, την 

περιέργεια και ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των παιδιών, αναδεικνύουν τα 

βιώματα, τις σκέψεις, και τις γνώσεις των παιδιών και επιπλέον ενισχύουν την 

επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού 

σχεδιασμού ελήφθησαν υπόψη τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ηλικιακής ομάδας, 

οι προγενέστερες γνώσεις, και αξιοποιήθηκαν ποικίλες διδακτικές τεχνικές, ώστε να 

καλυφθούν οι διαφορετικές ανάγκες όλων των παιδιών.  

Στη διαδικασία του διδακτικού μετασχηματισμού των επιστημονικών εννοιών, 

κατά το σχεδιασμό της ΔΜΑ ακολουθήθηκε το σκεπτικό που ακολούθησαν και στη 

έρευνα τους οι Συμεωνίδου κ.ά (2016), συγκεκριμένα από τα φαινόμενα του κύκλου 

του νερού επιλέχθηκαν για διδασκαλία τα πιο σημαντικά ως προς τη συνεισφορά τους 

στον κύκλο, συγχωνεύτηκαν φαινόμενα που προσομοίαζαν με άλλα και απαλείφθηκαν 

κάποια, όπου θα δημιουργούσαν στα παιδιά εννοιολογική σύγχυση. Με αυτό τον τρόπο 

επιλέχθηκαν για διδασκαλία η εξάτμιση, η συμπύκνωση, η υγροποίηση και η απορροή 

και επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν οπτικά μοντέλα των φαινομένων, προκειμένου να 

προσπεραστούν οι οποιεσδήποτε εννοιολογικές δυσκολίες, ώστε τα παιδιά να 

οδηγηθούν πιο εύκολα στην κατανόηση των φαινομένων (Καριώτογλου, 2021). 

Τα διδακτικά μέσα και τεχνικές που αξιοποιήθηκαν στη ΔΜΑ ήταν η χρήση 

πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού-ψηφιακές εφαρμογές, η κούκλα της παρέμβασης , 

η συζήτηση, ο διάλογος, οι ερωτήσεις, τα πειράματα, το παιχνίδι, η δραματοποίηση, το 

ιχνογράφημα και η ρομποτική.  

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν με επιρροές από πολλά και ποικίλα ψηφιακά 

ερεθίσματα και από πολύ μικρά έρχονται σε επαφή με εφαρμογές και εργαλεία των 

ΤΠΕ, καλλιεργείται πρόσφορο έδαφος, ώστε η εκπαίδευση να εκμεταλλευτεί την 

προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ (Kalogiannakis et al., 2018). Επιπλέον στο 

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών θεωρείται απαραίτητη η καλλιέργεια ψηφιακών 

δεξιοτήτων στους μαθητές και η εξοικείωσή τους με ψηφιακά περιβάλλοντα και 

επιπρόσθετα οι ΤΠΕ εμπλουτίζουν και ενισχύουν τις μαθησιακές εμπειρίες 

(ΙΕΠ.2014).  Ως εκ τούτου στη ΔΜΑ αξιοποιήθηκαν εκτενώς ως διδακτικά μέσα οι 

ψηφιακές εφαρμογές. Για το σχεδιασμό των ψηφιακών εφαρμογών της ΔΜΑ, 
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ελήφθησαν υπόψη οι βασικές αρχές της γνωστικής θεωρίας για την πολυμεσική 

μάθηση, σύμφωνα με τη οποία οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν συνδυάζονται οι 

λέξεις με εικόνες και όταν η αφήγηση συνοδεύεται ταυτόχρονα από γραφικά, καθώς ο 

μαθητής με αυτό τον τρόπο δημιουργεί διανοητικές συνδέσεις μεταξύ προφορικών και 

οπτικών αναπαραστάσεων (Mayer, 2002).  

Στη δημιουργία των ψηφιακών εφαρμογών χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία της 

ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e me αλλά και εξωτερικοί ψηφιακοί πόροι, όπως 

α) το animaker για τη δημιουργία δύο βίντεο, β) το storyjumber για τη δημιουργία 

ψηφιακού βιβλίου και γ) το chatterpix  με το οποίο ‘’ζωντάνεψε’’ ψηφιακά η κούκλα 

της παρέμβασης ο ερευνητής Σταγόνης. Συγκεκριμένα από το e me content  

χρησιμοποιήθηκαν α) το διαδραστικό βιβλίο, β) η διαδραστική εικόνα και γ) η 

διαδραστική παρουσίαση, προκειμένου να εισάγουν τα παιδιά σε πτυχές του θέματος, 

να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον και την περιέργεια τους  και να διερευνήσουν 

προηγούμενες γνώσεις των παιδιών. Επίσης από το e me content δημιουργήθηκαν 

ψηφιακές εφαρμογές για εμπέδωση, εξάσκηση και αξιολόγηση των γνώσεων των 

παιδιών όπως α) αντιστοίχισης εικόνων με σύρε και απόθεσε (drag &drop), β) επιλογής 

εικόνων και γ) με το google slides σχεδιάστηκε η εννοιολογική χαρτογράφηση.  

Στη ΔΜΑ  αξιοποιήθηκε και η ρομποτική ως διδακτικό μέσο τελικής 

αξιολόγησης. Η χρήση της ρομποτικής είναι ένας τομέας της τεχνολογίας που 

απασχολεί έντονα την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα και τα τελευταία χρόνια 

διερευνάται η δυνατότητα και ο τρόπος αξιοποίησής της στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σύμφωνα με τους Τσοβόλα και Κόμη (2008) μέσω της ενασχόλησης τους με τον 

προγραμματισμό του επιδαπέδιου ρομπότ bee bot, τα παιδιά μαθαίνουν τον 

αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, αναπτύσσουν δεξιότητές κριτικής σκέψης, επικοινωνίας, 

συνεργασίας και επίλυσης προβλήματος, ευνοείται η στρατηγική δοκιμής-πλάνης και 

υποστηρίζονται οι μεταγνωστικές διεργασίες μάθησης. Το επιδαπέδιο ρομπότ στη 

ΔΜΑ αξιοποιήθηκε ως μέσο αξιολόγησης των γνώσεων των παιδιών, προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν είχαν κατανοήσει τη διαδοχή των φαινομένων του κύκλου του νερού, 

μέσω του προγραμματισμού της bee bot να κινηθεί πάνω στο οπτικό μοντέλο του 

κύκλου του νερού.  
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2.4 Αξιολόγηση της Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας- Ερευνητικά εργαλεία 

Για την αξιολόγηση της ΔΜΑ και προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα 

της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν διάφορα ερευνητικά εργαλεία. Συγκεκριμένα για την 

καταγραφή των γνώσεων των παιδιών πριν και μετά την εφαρμογή της ΔΜΑ, έγινε 

ατομική συνέντευξη με τη χρήση ερωτηματολογίου που περιείχε έξι (6) ανοιχτές 

ερωτήσεις και δύο (2) δραστηριότητες κλειστού τύπου, β) η εκπαιδευτικός κατέγραφε 

ημερησίως σε ημιδομημένα φύλλα παρατήρησης στοιχεία της μαθησιακής διαδικασίας 

και γ) κρατούσε ημερολόγιο με παρατηρήσεις αναφορικά με τη συμμετοχή, τις 

δυσκολίες, τη συνεργασία, τους προβληματισμούς των παιδιών κατά την πορεία της 

ΔΜΑ. 

 

Πίνακας 2. Ερευνητικά εργαλεία 

 

2.4.1 Επίδοση παιδιών στα τεστ προελέγχου και μεταελέγχου 

Πριν και μετά από την κύρια εφαρμογή αξιοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, (βλ. 

παράρτημα Τεστ προελέχου, Τεστ μεταελέγχου και Απαντήσεις στα τεστ προελέγχου-

μεταελέγχου), προκειμένου να συγκριθούν οι αρχικές και τελικές γνώσεις των παιδιών, 

αναφορικά με τους μαθησιακούς στόχους της ΔΜΑ. Οι μαθησιακοί στόχοι ήταν τα 

παιδιά  να κατανοήσουν α) τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης του νερού σε σχέση 

με τον παράγοντα θερμοκρασία, και β) τη διαδοχή των φαινομένων του κύκλου του 

νερού. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από έξι (6) ερωτήσεις ανοικτού τύπου και δύο 

(2) δραστηριότητες.  

Ειδικότερα οι ανοικτές ερωτήσεις αφορούσαν α) τις μεταβολές στη φυσική 

κατάσταση του νερού (μετατροπή από στερεό σε υγρό, από υγρό σε στερεό, και από 

υγρό σε αέριο), β) τη δημιουργία της βροχής, γ) τη σύσταση των σύννεφων, και δ) τη 

διατήρηση του νερού στη γη λόγω του κύκλου του νερού.  

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Ερωτηματολόγιο με 6 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και 2 

δραστηριότητες 

Φύλλα παρατήρησης 

Ημερολόγιο ερευνήτριας 
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Οι δύο (2) δραστηριότητες αφορούσαν α) τη συσχέτιση των μεταβολών της 

φυσικής κατάστασης του νερού με τις αλλαγές στη θερμοκρασία και β) την 

αναγνώριση των φαινομένων του κύκλου του νερού με τη χρήση εικόνων και κειμένων. 

Ειδικότερα στην πρώτη δραστηριότητα παρουσιάζονταν τέσσερις εικόνες με τις 

μεταβολές της φυσικής κατάστασης του νερού (από υγρό σε στερεό, από στερεό σε 

υγρό, από υγρό σε αέριο και από αέριο σε υγρό) και δίπλα σε κάθε εικόνα υπήρχε 

εικονιστική αναπαράσταση της υψηλής θερμοκρασίας-ζέστη με το σύμβολο του ήλιου 

και της χαμηλής θερμοκρασίας-κρύο με το σύμβολο της χιονονιφάδας. Τα παιδιά 

έπρεπε να επιλέξουν και να κυκλώσουν το σύμβολο της θερμοκρασίας που κατά τη 

γνώμη τους προκαλούσε τη μεταβολή στη φυσική κατάσταση του νερού. Στη δεύτερη 

δραστηριότητα αξιοποιούνταν μικρά κείμενα που περιέγραφαν φαινόμενα από τον 

κύκλο του νερού, καθώς και εικόνες που αναπαριστούσαν τα αντίστοιχα φαινόμενα 

από τον κύκλο του νερού. Τα παιδιά καλούνταν να αντιστοιχίσουν το κείμενο με την 

εικόνα που ταίριαζε. 

Μετά την παρέμβαση δόθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο με μια διαφοροποίηση ως 

προς την δεύτερη δραστηριότητα που αφορούσε τα φαινόμενα του κύκλου του νερού. 

Συγκεκριμένα αντί να κάνουν αντιστοίχιση, έπρεπε να βάλουν τις εικόνες από τον 

κύκλο του νερού σε διαδοχή και να περιγράψουν τα φαινόμενα. Η διαφοροποίηση αυτή 

έγινε για να διαπιστωθεί, κατά πόσο μετά την παρέμβαση είχαν κατανοήσει τη διαδοχή 

των φαινομένων και ήταν σε θέση να περιγράψουν τα φαινόμενα του κύκλου του 

νερού. Αναφορικά με τη διαδοχή των εικόνων δεν ενδιέφερε από ποια κάρτα θα 

ξεκινούσε το παιδί αρκεί να ήταν σωστή η διαδοχή των φαινομένων π.χ εξάτμιση-

συμπύκνωση-υγροποίηση και απορροή, καθώς και η διαδοχή απορροή- εξάτμιση-

συμπύκνωση-υγροποίηση θεωρούνται εξίσου σωστές. 

 

2.4.2 Φύλλο παρατήρησης 

Κατά τη διάρκεια της ΔΜΑ, στην κύρια αλλά και στην πιλοτική της εφαρμογή, 

συμπληρώθηκαν ημιδομημένα φύλλα παρατήρησης (βλ. παράρτημα Φύλλα 

Παρατήρησης), από εξωτερικό παρατηρητή, για να γίνει αντικειμενική και 

απρόσκοπτη καταγραφή της μαθησιακής ακολουθίας. Στο κάθε φύλλο παρατήρησης 

καταγράφηκαν στοιχεία που αφορούσαν α) το περιεχόμενο της ενότητας, β) τα 

επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, γ) τις διδακτικές τεχνικές, δ) τις 

παρατηρήσεις επί της διαδικασίας και ε) τα ευρήματα από τη συμμετοχή των παιδιών. 
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Ειδικότερα α) στο περιεχόμενο της ενότητα, καταγράφηκαν το θέμα της κάθε 

ενότητας π.χ. οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού, β) στα επιδιωκόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα αναφέρονταν οι στόχοι της ενότητας π.χ. να γνωρίσουν και να 

διακρίνουν τις φυσικές καταστάσεις του νερού, γ) στις διδακτικές τεχνικές 

συμπληρώθηκαν τα μέσα που αξιοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των δράσεων π.χ. 

κούκλα παρέμβασης, συζήτηση, ψηφιακές εφαρμογές, παιχνίδι , δ) στις παρατηρήσεις 

αναφέρθηκαν ο αριθμός συμμετεχόντων, η χρονική διάρκεια των δράσεων, η 

επιγραμματική παρουσίαση των δράσεων σε χρονική σειρά και ε) στα ευρήματα 

καταγράφηκαν οι απαντήσεις των παιδιών στις ενδεικτικές ερωτήσεις που έθεσε η 

εκπαιδευτικός κατά την υλοποίηση των δράσεων.   

 

2.4.3 Ημερολόγιο ερευνήτριας 

Το ημερολόγιο της ερευνήτριας (βλ. παράρτημα Ημερολόγιο ερευνήτριας) 

αποτελεί το τρίτο κατά σειρά ερευνητικό εργαλείο. Πρόκειται για ελεύθερα κείμενα τα 

οποία συνέταξε η ερευνήτρια μετά την υλοποίηση της πιλοτική και της κύριας 

εφαρμογής, προκειμένου να καταγράψει βασικά σημεία της ΔΜΑ. 

Τα κείμενα τόσο της πιλοτικής όσο και της κύριας εφαρμογής, αξιοποιήθηκαν σε 

συνδυασμό με τα φύλλα παρατήρησης για την ανάκληση γεγονότων που αφορούσαν 

α) την περιγραφή της εφαρμογής της μαθησιακής ακολουθίας β) την καταγραφή 

παρατηρήσεων ως προς τις επιδόσεις, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα παιδιά κατά 

την υλοποίηση των δράσεων, γ) επισήμανση παραλείψεων και σημείων που 

παρεμπόδιζαν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, καθώς και δ) δράσεις που έπρεπε 

να βελτιωθούν ή και να αντικατασταθούν όπως αυτές καταγράφηκαν στο κείμενο της 

πιλοτικής εφαρμογής.  

 

2.5. Ερευνητική διαδικασία 

2.5.1 Πιλοτική εφαρμογή της Διδακτικής Μαθησιακής Διαδικασίας 

Η πιλοτική έρευνα διεξήχθη στο ολοήμερο τμήμα του 68ου Νηπιαγωγείου 

Ηρακλείου από την εκπαιδευτικό της τάξης, με την παρουσία της ερευνήτρια ως 

εξωτερικού παρατηρητή. Το ολοήμερο τμήμα αποτελείτο από δώδεκα (12) παιδιά (10 

νήπια και 2 προνήπια), τα οποία ήταν όλα από την Ελλάδα. Το νηπιαγωγείο διέθετε 

ένα υπολογιστή και βιντεοπροβολέα. 
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Σχετικά με το υπό διερεύνηση θέμα η εκπαιδευτικός ανέφερε, ότι είχε γίνει στο 

παρελθόν μια σύντομη αναφορά στο νερό ως προς την αξία του, χωρίς ωστόσο να 

έχουν ασχοληθεί διεξοδικά με τις φυσικές μορφές του και τον κύκλο του νερού. 

Αναφορικά με τις ψηφιακές δεξιότητες των παιδιών και την ενασχόληση τους με τη 

ρομποτική με τη χρήση του επιδαπέδιου ρομπότ (bee bot), η εκπαιδευτικός μας 

ανέφερε ότι τα παιδιά δεν ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένα με τη χρήση του ποντικιού σε 

δραστηριότητες που απαιτούσαν σύρσιμο και απόθεση στοιχείων (drag and drop) και 

ότι δεν γνώριζαν καθόλου τη bee bot. 

Η εφαρμογή της ΔΜΑ υλοποιήθηκε το μήνα Φεβρουάριο σε χρονικό διάστημα 

μίας εβδομάδας, καθημερινά τις ώρες 14:00-14:40 και 15:00:15:40 με διάλειμμα είκοσι 

λεπτών. 

Μετά την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής και αφού αξιοποιήθηκαν οι 

παρατηρήσεις της εκπαιδευτικού και οι καταγραφές της ερευνήτριας, έγιναν οι 

ακόλουθες αλλαγές: 

1. Στο ερωτηματολόγιο διερεύνησης των αρχικών γνώσεων των παιδιών (τεστ 

προελέγχου) βελτιώθηκε η 8η ερώτηση-δραστηριότητα που αφορούσε την 

αντιστοίχιση εικόνων με φαινόμενα από τον κύκλο του νερού με λέξεις. 

Ειδικότερα οι λέξεις αντικαταστάθηκαν με κείμενα που περιέγραφαν τα 

φαινόμενα. 

2. Στη ΔΜΑ στην Ενότητα 1 που αφορούσε τις φυσικές καταστάσεις του νερού 

υπήρχε μια δραστηριότητα που έπρεπε τα παιδιά με τη χρήση ψηφιακής 

εφαρμογής να βάλουν σε σωστή χρονική σειρά εικόνες από ένα πείραμα με 

το νερό που βράζει στην κατσαρόλα. Τα παιδιά δυσκολεύτηκαν να 

κατανοήσουν το ζητούμενο της δραστηριότητας και η διαδικασία να σύρουν 

και να αποθέσουν τις εικόνες τα δυσκόλεψε με αποτέλεσμα να μειωθεί το 

ενδιαφέρον τους. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αντικαταστάθηκε στην 

κύρια εφαρμογή από μια ψηφιακή εφαρμογή που τα παιδιά έπρεπε να 

επιλέξουν από ένα σύνολο εικόνων μόνο εκείνες τις εικόνες που το νερό ήταν 

σε αέρια μορφή. 

3. Διαπιστώθηκε ότι η υλοποίηση της ΔΜΑ με τη χρήση μόνο ενός υπολογιστή 

επηρέαζε αρνητικά τη διάθεση των παιδιών, καθώς θέλανε όλα να 

αλληλοεπιδράσουν με τις ψηφιακές εφαρμογές και έπρεπε να περιμένουν 

αρκετή ώρα. Κατά την κύρια εφαρμογή η ερευνήτρια εξασφάλισε τη χρήση 

έξι (6) φορητών συσκευών, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα. 
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4. Αναφορικά με τις ενδεικτικές ερωτήσεις που αξιοποιήθηκαν κατά την 

προσέγγιση των θεματικών ενοτήτων, κάποιες ερωτήσεις αφαιρέθηκαν 

καθώς το περιεχόμενο τους φάνηκε από τις απαντήσεις των παιδιών ότι 

προσομοίαζε σε άλλες ερωτήσεις που υπήρχαν ήδη.  

 

2.5.2  Κύρια Εφαρμογή της Διδακτικής Μαθησιακή Ακολουθίας 

Η κύρια εφαρμογή της ΔΜΑ, υλοποιήθηκε στο ολοήμερο τμήμα του 28ου 

Νηπιαγωγείου Ηρακλείου από την εκπαιδευτικό της τάξης, η οποία ήταν και η 

ερευνήτρια, με την παρουσία μίας συναδέλφου της ως εξωτερικού παρατηρητή, 

προκειμένου να γίνει αντικειμενική καταγραφή των παρατηρήσεων. Το ολοήμερο 

τμήμα αποτελείτο από δεκατρία (13) παιδιά (9 νήπια και 4 προνήπια), τα οποία ήταν 

όλα από την Ελλάδα. Το νηπιαγωγείο διέθετε ένα υπολογιστή, βιντεοπροβολέα, 

επιδαπέδιο ρομπότ ( bee bot) και η εκπαιδευτικός εξασφάλισε και έξι (6) φορητές 

συσκευές. 

Σχετικά με το υπό διερεύνηση θέμα η εκπαιδευτικός του πρωινού προγράμματος, 

ανέφερε ότι είχε γίνει στο παρελθόν αναφορά στο νερό ως προς την αξία του, χωρίς 

ωστόσο να έχουν ασχοληθεί διεξοδικά με τις φυσικές μορφές του και τον κύκλο του 

νερού. Αναφορικά με τις ψηφιακές δεξιότητες των παιδιών και την ενασχόληση τους 

με τη ρομποτική με τη χρήση του επιδαπέδιου ρομπότ (bee bot), τα παιδιά του 

τμήματος είχαν εμπλακεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε δραστηριότητες 

προγραμματισμού με τη χρήση της bee bot και ήταν εξοικειωμένα στη χρήση 

ψηφιακών εφαρμογών. 

Η εφαρμογή της ΔΜΑ υλοποιήθηκε αρχές Απριλίου σε χρονικό διάστημα μίας 

εβδομάδας, καθημερινά τις ώρες 14:00-14:40 και 15:00:15:40 με διάλειμμα είκοσι 

λεπτών. 

 

2.6 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο περιγράφεται η ανάλυση των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν α) από τα τεστ προελέγχου και μεταελέγχου, β) από τα φύλλα 

παρατήρησης και γ) από το ημερολόγιο της ερευνήτριας. 

 

2.6.1. Κατηγοριοποίηση δεδομένων τεστ Προελέγχου και Μεταελέγχου  



45 
 

Η συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά ενότητα 

και ερώτηση. Μελετήθηκαν οι απαντήσεις και των δεκατριών (13) νηπίων πριν και 

μετά την εφαρμογή της ΔΜΑ και στη συνέχεια οι απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν.  

Ενότητα 1: Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού: Το φαινόμενο της τήξης.  

1η Ερώτηση: «Αν μείνει ένας χιονάνθρωπος πολλή ώρα στον ήλιο τι θα του συμβεί; 

Γιατί;».  

Από  τις απαντήσεις των παιδιών προέκυψαν οι τρεις (3) ακόλουθες κατηγορίες: 

α) Επαρκείς, όταν ανέφεραν το φαινόμενο της τήξης με αναφορά στον παράγοντα της 

θερμοκρασίας, β) Ενδιάμεσες, όταν ανέφεραν σωστά το φαινόμενο, αλλά χωρίς 

αναφορά στην αιτία της μεταβολής, δηλαδή τον παράγοντα θερμοκρασία και γ) 

Ανεπαρκείς, όταν δεν ανέφεραν το φαινόμενο της τήξης. 

 Ενότητα 1: Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού: Το φαινόμενο της πήξης.  

2η Ερώτηση: «Αν αφήσουμε ένα δοχείο με λίγο νερό έξω στην παγωνιά, τι θα 

συμβεί στο νερό; Γιατί;».   

Από τις απαντήσεις των παιδιών προέκυψαν οι τρεις (3) ακόλουθες κατηγορίες: 

α) Επαρκείς, όταν ανέφεραν το φαινόμενο της πήξης με αναφορά στον παράγοντα της 

θερμοκρασίας, β) Ενδιάμεσες, όταν ανέφεραν σωστά το φαινόμενο, αλλά χωρίς 

αναφορά στην αιτία της μεταβολής, δηλαδή τον παράγοντα θερμοκρασία και γ) 

Ανεπαρκείς, όταν δεν ανέφεραν το φαινόμενο της πήξης. 

Ενότητα 1: Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού: Το φαινόμενο της 

εξάτμισης.  

3η Ερώτηση: «Αν αφήσουμε ένα δοχείο με λίγο νερό έξω στον ήλιο για πολλές 

μέρες, τι θα συμβεί στο νερό; Γιατί;».   

Από τις απαντήσεις των παιδιών προέκυψαν οι τέσσερις (4) ακόλουθες 

κατηγορίες: α) Επαρκείς, όταν ανέφεραν το φαινόμενο της εξάτμισης με αναφορά στον 

παράγοντα της θερμοκρασίας, β) Ενδιάμεσες, όταν ανέφεραν σωστά το φαινόμενο, 

αλλά χωρίς αναφορά στην αιτία της μεταβολής, δηλαδή τον παράγοντα θερμοκρασία, 

γ) Ανεπαρκείς, όταν δεν ανέφεραν το φαινόμενο της εξάτμισης και δ) Δεν γνωρίζω, 

όταν δεν απάνταγαν τίποτα.  

Ενότητα 2: Ο κύκλος του νερού: Η προέλευση της βροχής. 

4η Ερώτηση: «Μήπως ξέρεις από πού έρχεται η βροχή;». 

Από τις απαντήσεις των παιδιών προέκυψαν οι δύο (2) ακόλουθες κατηγορίες: α) 

Από τον ουρανό και β) Από τα σύννεφα. 

 Ενότητα 2: Ο κύκλος του νερού: Η σύσταση των σύννεφων. 
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5η Ερώτηση: «Τα σύννεφα από τι είναι φτιαγμένα;». 

Οι απαντήσεις των παιδιών κατηγοριοποιήθηκαν με βάση το υλικό σύστασης που 

ανέφεραν: α) Νερό ή Υδρατμό και β) Άλλα στοιχεία, όταν ανέφεραν κάτι άλλο όπως 

καπνό, βαμβάκι, μαλλί κ.α.  

Ενότητα 2: Ο κύκλος του νερού: Η διατήρηση του νερού στη γη. 

6η Ερώτηση: «Γιατί το νερό στις θάλασσες, στις λίμνες και στα ποτάμια, δεν 

τελειώνει ποτέ;». 

Ανάλογα με τις απαντήσεις των παιδιών προέκυψαν οι δύο (2) ακόλουθες 

κατηγορίες: α) Σωστή, όταν ανέφεραν στις απαντήσεις τους φαινόμενα από τον κύκλο 

του νερού και β) Λάθος, εάν ανέφεραν οτιδήποτε άλλο, όπως ‘’Έχει πολύ νερό’’, 

‘’Είναι πολύ γεμάτη η λίμνη’’κ.α.  

Ενότητα 1: Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού: Θερμοκρασία και 

μεταβολές στη φυσική κατάσταση του νερού. 

7η Ερώτηση-δραστηριότητα: «Πώς αλλάζει μορφές το νερό; Κύκλωσε τη σωστή 

εικόνα».  

Στη δραστηριότητα παρουσιάζονταν τέσσερις (4) εικόνες με τις μεταβολές της 

φυσικής κατάστασης του νερού και δίπλα σε κάθε εικόνα υπήρχε εικονιστική 

αναπαράσταση της υψηλής θερμοκρασίας-ζέστη με το σύμβολο του ήλιου και της 

χαμηλής θερμοκρασίας-κρύο με το σύμβολο της χιονονιφάδας. Τα παιδιά έπρεπε να 

επιλέξουν και να κυκλώσουν το σύμβολο της θερμοκρασίας που κατά τη γνώμη τους 

προκαλούσε τη μεταβολή στη φυσική κατάσταση του νερού. Η αξιολόγηση της 

δραστηριότητας έγινε με ποσοτικά κριτήρια, καθώς για κάθε σωστή απάντηση τα 

παιδιά έπαιρναν 1 βαθμό. 

Ενότητα 2: Ο κύκλος του νερού: Αναγνώριση των φαινομένων του κύκλου του 

νερού. 

8η Ερώτηση-δραστηριότητα: «Κάθε κείμενο περιγράφει ένα φαινόμενο από τον 

κύκλο του νερού. Άκου προσεκτικά και αντιστοίχισε με την εικόνα που δείχνει το 

φαινόμενο». 

 Στη δεύτερη δραστηριότητα αξιοποιούνταν τέσσερα μικρά κείμενα που 

περιέγραφαν φαινόμενα από τον κύκλο του νερού, καθώς και τέσσερις εικόνες που 

αναπαριστούσαν τα αντίστοιχα φαινόμενα από τον κύκλο του νερού. Τα παιδιά έπρεπε 

να αντιστοιχίσουν το κείμενο με την εικόνα που ταίριαζε. Η αξιολόγηση της 

δραστηριότητας έγινε με ποσοτικά κριτήρια, καθώς για κάθε σωστή απάντηση τα 

παιδιά έπαιρναν 1 βαθμό. 
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Στο τεστ μεταελέγχου υπήρξε διαφοροποίηση ως προς την παραπάνω δεύτερη 

δραστηριότητα, καθώς ζητήθηκε από τα παιδιά αντί να κάνουν αντιστοίχιση, να 

βάλουν εικόνες από τον κύκλο του νερού σε διαδοχή και να περιγράψουν τα φαινόμενα. 

Η διαφοροποίηση αυτή έγινε για να διαπιστωθεί, κατά πόσο μετά την παρέμβαση, είχαν 

κατανοήσει τη διαδοχή των φαινομένων και ήταν σε θέση να περιγράψουν τα 

φαινόμενα του κύκλου του νερού. Αναφορικά με τη διαδοχή των εικόνων δεν 

ενδιέφερε από ποια κάρτα ξεκινούσε το παιδί, αρκεί να ήταν σωστή η διαδοχή των 

φαινομένων π.χ εξάτμιση-συμπύκνωση-υγροποίηση και απορροή, καθώς και η διαδοχή 

απορροή- εξάτμιση-συμπύκνωση-υγροποίηση θεωρούνται εξίσου σωστές. Αναφορικά 

με την περιγραφή του κύκλου του νερού το ενδιαφέρον εστιάστηκε κατά πόσο τα 

παιδιά κατά την περιγραφή του κύκλου του νερού, ανέφεραν τα φαινόμενα με τη σωστή 

διαδοχή. 

 

Πίνακας 3. Κατηγοριοποίηση δεδομένων τεστ προελέγχου-μεταελέγχου 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Ενότητα 1: Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του 

νερού: πήξη, τήξη, εξάτμιση 

ΤΕΣΤ 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΕΣΤ 

ΜΕΤΑΕΛΕΓΧΟΥ 

1η Αν μείνει ένας χιονάνθρωπος πολλή ώρα στον 

ήλιο τι θα του συμβεί; Γιατί; 

Επαρκείς 

Ενδιάμεσες 

Ανεπαρκείς 

Επαρκείς 

Ενδιάμεσες 

Ανεπαρκείς 

2η Αν αφήσουμε ένα δοχείο με λίγο νερό έξω στην 

παγωνιά, τι θα συμβεί στο νερό; Γιατί; 

Επαρκείς 

Ενδιάμεσες 

Ανεπαρκείς 

Επαρκείς 

Ενδιάμεσες 

Ανεπαρκείς 

3η Αν αφήσουμε ένα δοχείο με λίγο νερό έξω στον 

ήλιο για πολλές μέρες, τι θα συμβεί στο νερό; 

Γιατί; 

Επαρκείς 

Ενδιάμεσες 

Ανεπαρκείς 

Δεν γνωρίζω 

Επαρκείς 

Ενδιάμεσες 

Ανεπαρκείς 

Δεν γνωρίζω 
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Ενότητα 2: Ο κύκλος του νερού: η προέλευση 

της βροχής, η σύσταση των σύννεφων, η 

διατήρηση του νερού 

 

4η Μήπως ξέρεις από πού έρχεται η βροχή; 

Ουρανό  

Σύννεφα 

Ουρανό  

Σύννεφα 

5η Τα σύννεφα από τι είναι φτιαγμένα; 

Νερό ή υδρατμό 

Άλλα στοιχεία 

Νερό ή υδρατμό 

Άλλα στοιχεία 

6η Γιατί το νερό στις θάλασσες, στις λίμνες και στα 

ποτάμια, δεν τελειώνει ποτέ; 

Σωστή  

Λάθος 

Σωστή  

Λάθος 

Ενότητα 1: Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του 

νερού: θερμοκρασία και μεταβολές στη φυσική 

κατάσταση του νερού 

 

7η Πώς αλλάζει μορφή το νερό; Κύκλωσε τη 

σωστή εικόνα (Εικονιστική αναπαράσταση 

συμβόλων: ήλιος σημαίνει πολλή ζέστη-υψηλή 

θερμοκρασία και χιονονιφάδα σημαίνει πολύ 

κρύο-χαμηλή θερμοκρασία). 

Κάθε σωστή 

απάντηση= 1 

βαθμός 

(4/4, 3/4 ,2/4, 1/4) 

Κάθε σωστή 

απάντηση= 1 

βαθμός 

(4/4, 3/4 ,2/4, 1/4) 

Ενότητα 2: Ο κύκλος του νερού: εξάτμιση, 

συμπύκνωση, υγροποίηση, απορροή 

 

8η Κάθε κείμενο περιγράφει ένα φαινόμενο από 

τον κύκλο του νερού. Άκου προσεκτικά και 

αντιστοίχισε με την εικόνα που δείχνει το 

φαινόμενο 

Κάθε σωστή 

απάντηση= 1 

βαθμός 

(4/4, 3/4 ,2/4, 1/4) 

 

8η Βάλε τις εικόνες που αναπαριστούν τα 

φαινόμενα από τον κύκλο του νερού σε σειρά  και 

περιέγραψε τον κύκλο του νερού. 

 

 Κάθε σωστή 

απάντηση=1 

βαθμός  

(4/4, 3/4 ,2/4, 1/4) 
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2.6.2. Φύλλο Παρατήρησης και Ημερολόγιο ερευνήτριας 

Στο επόμενο κεφάλαιο με τα αποτελέσματα της έρευνας (βλ. ενότητα 3.2 

Αποτελέσματα φύλλων παρατήρησης και ημερολόγιου ερευνήτριας) παρατίθενται 

αναλυτικά ανά ενότητα και ημέρα τα ευρήματα της ΔΜΑ μετά την εφαρμογή της, όπως 

καταγράφηκαν στα ημερήσια φύλλα παρατηρήσεων σε συνδυασμό με το ημερολόγιο 

της ερευνήτριας. Συγκεκριμένα αναφέρονται α) απαντήσεις των παιδιών σε ερωτήσεις 

που σχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα, β) παρατηρήσεις από την απόδοσή των 

παιδιών με την ενασχόλησή τους με τις ψηφιακές εφαρμογές και δράσεις, γ) 

εντυπώσεις από τα φύλλα αυτοαξιολόγησης των παιδιών και δ) οι περιγραφές των 

ιχνογραφημάτων ως τεκμήρια της κατανόησης των φαινομένων του κύκλου του νερού. 

 

  



50 
 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1 Αποτελέσματα ανά ερώτηση των τεστ προελέγχου και μεταελέγχου 

1η Ερώτηση για τη μεταβολή του νερού από στερεή σε υγρή μορφή (τήξη): «Αν 

μείνει ένας χιονάνθρωπος πολλή ώρα στον ήλιο τι θα του συμβεί; Γιατί;».  Όλα τα 

παιδιά και στα δύο (2) τεστ απάντησαν ότι θα λιώσει αναφέροντας τον παράγοντα 

μεταβολής της φυσικής κατάστασης του νερού.  

Στο τεστ προελέγχου ως παράγοντα μεταβολής ανέφεραν τον ήλιο και την 

ιδιότητα που έχει να ζεσταίνει (π.χ  Ο ήλιος είναι ζεστός και καυτερός./ Ο ήλιος είναι 

ζεστός και τον ζεσταίνει./ Ο ήλιος βγάζει ζέστη.) Δύο (2) παιδιά ανέφεραν και τη 

μορφή που θα πάρει ο χιονάνθρωπος όταν λιώσει (π.χ Θα γίνει νερό κρύο./Θα λιώσει 

θα γίνει νερό.) εννοώντας την υγρή μορφή.  

Στο τεστ μεταελέγχου δεν υπήρξε μεταβολή στις απαντήσεις ως προς το 

φαινόμενο αναφοράς δηλαδή την τήξη, ωστόσο αξιοσημείωτο είναι, ότι δέκα (10) 

παιδιά συνέδεσαν στις απαντήσεις τους τον ήλιο με την υψηλή θερμοκρασία ως 

παράγοντα, μεταβολής της φυσικής κατάστασης του νερού, (π.χ Θα λιώσει γιατί ο 

ήλιος βγάζει υψηλή θερμοκρασία./ Είναι υψηλή η θερμοκρασία στον ήλιο./Ο ήλιος έχει 

υψηλή θερμοκρασία./ Η θερμοκρασία είναι υψηλή στον ήλιο. /Ο ήλιος έχει υψηλή 

θερμοκρασία, ενώ ο χιονάνθρωπος θέλει χαμηλή θερμοκρασία.) Δύο (2) παιδιά 

σχολίασαν ότι: α) « Θα λιώσει γιατί ο ήλιος ζεσταίνει το χιόνι και εκείνο λιώνει, το 

χιόνι είναι το νερό σε στέρεη μορφή» και β) «Θα λιώσει γιατί είναι από χιόνι, η 

θερμοκρασία είναι υψηλή και θα γίνει υγρό». Παρατηρείται ότι στο τεστ μεταελέγχου 

οι απαντήσεις όλων των παιδιών εμπλουτίστηκαν με τη χρήση νέας ορολογίας και στις 

απαντήσεις κάποιων παιδιών διατυπώθηκε πιο ευδιάκριτα η αιτιώδης σχέση 

θερμοκρασίας και φαινομένου τήξης. 
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Πίνακας 4. Ενότητα 1: Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού: μεταβολή του νερού:  

μεταβολή του νερού από στερεή σε υγρή μορφή (τήξη). /1η Ερώτηση: «Αν μείνει ένας 

χιονάνθρωπος πολλή ώρα στον ήλιο τι θα του συμβεί;» 

 

2η Ερώτηση για τη μεταβολή του νερού από υγρή σε στερεή μορφή (πήξη): «Αν 

αφήσουμε ένα δοχείο με λίγο νερό έξω στη παγωνιά, τι θα του συμβεί; Γιατί;».  Όλα 

τα παιδιά και στα δύο (2) τεστ βρήκαν τη μεταβολή στη φυσική κατάσταση και τη 

συνέδεσαν με τον παράγοντα της θερμοκρασίας.  

Στο τεστ προελέγχου ως παράγοντα μεταβολής ανέφεραν το κρύο (π.χ. Θα 

παγώσει γιατί θα είναι κρύο./ Θα γίνει πάγος γιατί κάνει πολύ κρύο./ Το νερό παγώνει 

επειδή κάνει κρύο.)  

Στο τεστ μεταελέγχου δεν υπήρξε μεταβολή στις απαντήσεις ως προς το 

φαινόμενο αναφοράς δηλαδή την πήξη. Από τα δεκατρία (13) παιδιά τα δώδεκα (12) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΕΣΤ 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΕΣΤ 

ΜΕΤΑΕΛΕΧΓΟΥ 

 

Επαρκείς 

Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, 

Π7, Π8, Π9, Π10, Π11, 

Π12, Π13 

 

13 

Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, 

Π7, Π8, Π9, Π10, Π11, 

Π12, Π13 

 

13 

 

Σύνολο παιδιών 

Ενδιάμεσες Κανένα παιδί 

 

0 

Κανένα παιδί 

 

0 

 

Σύνολο παιδιών 

Ανεπαρκείς Κανένα παιδί 

 

0 

Κανένα παιδί 

 

0 

Σύνολο παιδιών 
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ανέφεραν στις απαντήσεις τους τον όρο χαμηλή θερμοκρασία συνδέοντας τον με τη 

μεταβολή στη φυσική κατάσταση του νερού, (π.χ. Θα παγώσει γιατί έχει χαμηλή 

θερμοκρασία./ Θα παγώσει γιατί κάνει πολύ κρύο, έχει χαμηλή θερμοκρασία./ θα 

παγώσει γιατί η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.) Έξι (6) παιδιά στις απαντήσεις τους 

αναφέρθηκαν στη μεταβολή στη φυσική κατάσταση με τη χρήση του όρου στερεό (π.χ.  

Το νερό θα παγώσει, από υγρό θα γίνει στερεό, γιατί η θερμοκρασία είναι χαμηλή./ Θα 

γίνει στερεό το νερό επειδή η θερμοκρασία είναι χαμηλή./ Θα γίνει στερεό, έχει πολύ 

χαμηλή θερμοκρασία και κάνει κρύο.) και από αυτά τα παιδιά, τα δύο (2)  

συμπεριέλαβαν στις απαντήσεις τους τη φράση ‘’αλλάζει μορφή’’( π.χ.  Θα γίνει 

στερεό, θα αλλάξει μορφή, θα γίνει παγάκι γιατί η θερμοκρασία είναι χαμηλή./ Θα γίνει 

στερεό, γιατί θα αλλάξει μορφή, θα γίνει παγάκι γιατί η θερμοκρασία είναι χαμηλή.)  

Διαπιστώνεται ότι οι απαντήσεις όλων των παιδιών εμπλουτίστηκαν με τη χρήση νέας 

ορολογίας και αναφέρθηκαν όλα στην αιτιώδη σχέση θερμοκρασίας και φαινομένου 

πήξης. 

Πίνακας 5. Ενότητα 1: Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού: μεταβολή του νερού 

από υγρή σε στερεή μορφή (πήξη). /2η Ερώτηση: «Αν αφήσουμε ένα δοχείο με λίγο νερό 

έξω στη παγωνιά, τι θα του συμβεί; Γιατί;» 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΕΣΤ 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΕΣΤ 

ΜΕΤΑΕΛΕΧΓΟΥ 

 

Επαρκείς 

Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, 

Π7, Π8, Π9, Π10, Π11, 

Π12, Π13 

 

13 

Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, 

Π7, Π8, Π9, Π10, Π11, 

Π12, Π13 

 

13 

 

Σύνολο παιδιών 

 

Ενδιάμεσες 

 

Κανένα παιδί 

 

0 

 

Κανένα παιδί 

 

0 

 

Σύνολο παιδιών 
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3η Ερώτηση για τη μεταβολή του νερού από υγρή σε αέρια μορφή (εξάτμιση): 

«Αν αφήσουμε ένα δοχείο με λίγο νερό έξω στον ήλιο για πολλές μέρες, τι θα συμβεί 

στο νερό; Γιατί;».  

Στο τεστ προελέγχου έντεκα (11) παιδιά απάντησαν λανθασμένα με εννέα (9) 

απαντήσεις να αναφέρουν ότι ‘’Το νερό θα ζεσταθεί’’ και δύο (2) απαντήσεις ότι ‘’Θα 

βρωμίσει, /Θα χαλάσει και δύο (2) παιδιά απάντησαν ‘’Δεν γνωρίζω’’.  

Στο τεστ μεταελέγχου υπήρξε αξιοσημείωτη μεταβολή, καθώς οχτώ (8) παιδιά 

απάντησαν επαρκώς αναφέροντας, είτε το φαινόμενο, είτε τη μεταβολή στη φυσική 

κατάσταση με αναφορά στον παράγοντα μεταβολής της φυσικής κατάστασης (π.χ. Θα 

εξατμιστεί γιατί έχει ζέστη, δηλαδή υψηλή θερμοκρασία./ Θα γίνει αέριο, γιατί έχει 

υψηλή θερμοκρασία./ Θα γίνει αέριο, θα αλλάξει μορφή η θερμοκρασία στον ήλιο είναι 

υψηλή.) Υπήρξαν και πέντε (5) ενδιάμεσες σωστές απαντήσεις που ανέφεραν το 

φαινόμενο χωρίς ωστόσο να αναφέρουν τον παράγοντα μεταβολής. 

  

Πίνακας 6. Ενότητα 1: Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού: μεταβολή του νερού 

από υγρή σε αέρια μορφή (εξάτμιση). /3η Ερώτηση: «Αν αφήσουμε ένα δοχείο με λίγο νερό 

έξω στον ήλιο για πολλές μέρες, τι θα συμβεί στο νερό; Γιατί;» 

Ανεπαρκείς Κανένα παιδί 

0 

Κανένα παιδί 

0 Σύνολο παιδιών 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΤΕΣΤ 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΕΣΤ 

ΜΕΤΑΕΛΕΧΓΟΥ 

 

Επαρκείς 

Κανένα παιδί 

 

 

0 

Π1, Π3, Π4, Π6, Π7, Π8, 

Π10, Π13 

 

8 

 

Σύνολο παιδιών 
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4η Ερώτηση για την προέλευση της βροχής: «Μήπως ξέρεις από πού έρχεται η βροχή;».  

Στο τεστ προελέγχου έξι (6) απαντήσεις ανέφεραν ‘’τον ουρανό’’ , έξι (6)   ‘’τα 

σύννεφα’’ και μία (1) απάντηση ανέφερε το Θεό. Στο τεστ μεταελέγχου όλα τα παιδιά 

έδωσαν ως απάντηση για την προέλευση της βροχής τα σύννεφα. 

Πίνακας 7. Ενότητα 2: Ο κύκλος του νερού, η προέλευση της βροχής. /4η Ερώτηση: 

«Μήπως ξέρεις από πού έρχεται η βροχή;» 

Ενδιάμεσες Κανένα παιδί 

0 

Π2, Π5, Π9, Π11, Π12, 

5           Σύνολο παιδιών 

Ανεπαρκείς Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, 

Π7, Π8, Π9, Π10, Π11, 

11 

Κανένα παιδί 

 

0 

Σύνολο παιδιών 

Δεν γνωρίζω Π12, Π13 

2 

Κανένα παιδί 

0 Σύνολο παιδιών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΕΣΤ 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΕΣΤ 

ΜΕΤΑΕΛΕΧΓΟΥ 

Ουρανό Π1, Π3, Π5, Π7, Π8, Π9,  

 

6 

Κανένα παιδί 

 

0 

Σύνολο παιδιών 

Σύννεφα Π2, Π4, Π10, Π11, Π12, 

Π13 

 

6 

Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, Π7, 

Π8, Π9, Π10, Π11, Π12, Π13 

 

13 

Σύνολο παιδιών 

Άλλο Π6 Κανένα παιδί 
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5η Ερώτηση για τη σύσταση των σύννεφων: «Τα σύννεφα από τι είναι φτιαγμένα;»  

Στο τεστ προελέγχου όλα τα παιδιά (13) απάντησαν κάποιο διαφορετικό στοιχείο 

σύστασης, από την αποδεκτή απάντηση που ήταν το νερό ή ο υδρατμός, (π.χ. από 

βαμβάκι, από καπνό, από πούπουλα, από χιόνι, από σκόνη, από καπνό, από τον αέρα, 

από νεράκι και βαμβάκι).  

Στο τεστ μεταελέγχου όλα τα παιδιά (13) απάντησαν σωστά αναφέροντας τα 

σωστά στοιχεία για τη σύσταση των σύννεφων (π.χ. από υδρατμούς, από νερό που έχει 

αλλάξει μορφή, από νερό που έχει γίνει αέριο, από νερό που έχει εξατμιστεί). 

 

Πίνακας 8. Ενότητα 2: Ο κύκλος του νερού, η σύσταση των σύννεφων. /5η Ερώτηση: 

«Τα σύννεφα από τι είναι φτιαγμένα;» 

 

6η Ερώτηση για τη διατήρηση του νερού στη γη και τη σύνδεση με τον κύκλο 

του νερού: «Γιατί το νερό στις θάλασσες, στις λίμνες και στα ποτάμια, δεν τελειώνει 

ποτέ;».  

Σύνολο παιδιών 

 

1 0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΤΕΣΤ 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΕΣΤ 

ΜΕΤΑΕΛΕΧΓΟΥ 

Νερό ή Υδρατμό Κανένα παιδί 

 

 

0 

Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, 

Π7, Π8, Π9, Π10, Π11, 

Π12, Π13 

 

13 

Σύνολο παιδιών 

Άλλα στοιχεία Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, 

Π7,  Π8, Π9, Π10, Π11, 

Π12, Π13 

13 

Κανένα παιδί 

 

0 
Σύνολο παιδιών 
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Στο τεστ προελέγχου και τα δεκατρία (13) παιδιά απάντησαν λανθασμένα. Στις 

απαντήσεις τους επεξηγούσαν την παρουσία του νερού στις θάλασσες, στις λίμνες και 

στα ποτάμια, ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσης μεγάλων ποσοτήτων νερού εκεί χωρίς 

ωστόσο να το συνδέουν με τον κύκλο του νερού ή λόγω έλλειψης τρόπου διαφυγής του 

νερού από εκεί, (π.χ. Έχει πολύ νερό η θάλασσα./ Γιατί έχει πολύ νερό εκεί./ Είναι 

μεγάλη η θάλασσα/ Γιατί έχουν πολύ νερό και το νερό είναι παντού./ Γιατί έτσι το 

έκανε ο Θεός./ Δεν έχει τρύπα να φύγει το νερό.).  

Στο τεστ μεταελέγχου διαπιστώθηκε αξιοσημείωτη πρόοδος, καθώς όλα τα 

παιδιά (13) απάντησαν σωστά, αναφέροντας ως αιτίες διατήρησης του νερού στη γη 

φαινόμενα από τον κύκλο του νερού, (π.χ. Γιατί η βροχή τα ξαναγεμίζει, γίνεται ο 

κύκλος του νερού./ Γιατί βρέχει και ξαναγεμίζει η θάλασσα, γίνεται ο κύκλος του 

νερού./ Γιατί γεμίζει από τη βροχή./ Βρέχει από τα σύννεφα και γεμίζει η θάλασσα./ 

Επειδή γεμίζει από τη βροχή, γίνεται απορροή.) 

 

Πίνακας 9. Ενότητα 2: Ο κύκλος του νερού, η διατήρηση του νερού. /6η Ερώτηση: 

«Γιατί το νερό στις θάλασσες, στις λίμνες και στα ποτάμια, δεν τελειώνει ποτέ;». 

 

 

7η Ερώτηση-δραστηριότητα: «Πώς αλλάζει μορφές το νερό; Κύκλωσε τη σωστή 

εικόνα». Στη δραστηριότητα παρουσιάζονταν τέσσερις (4) εικόνες με τις μεταβολές 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΤΕΣΤ  

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΕΣΤ 

ΜΕΤΑΕΛΕΧΓΟΥ 

Σωστή Κανένα παιδί 

 

 

0 

Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, Π7, 

Π8, Π9, Π10, Π11, Π12, Π13 

 

13 

 

Σύνολο παιδιών 

Λάθος Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, Π7,  

Π8, Π9, Π10, Π11, Π12, Π13 

13 

Κανένα παιδί 

 

0 

 

Σύνολο παιδιών 
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της φυσικής κατάστασης του νερού και δίπλα σε κάθε εικόνα υπήρχε εικονιστική 

αναπαράσταση της υψηλής θερμοκρασίας-ζέστη με το σύμβολο του ήλιου και της 

χαμηλής θερμοκρασίας-κρύο με το σύμβολο της χιονονιφάδας.  

Στο τεστ προελέγχου εφτά (7) παιδιά επέλεξαν το σωστό σύμβολο θερμοκρασίας, 

ώστε να επεξηγήσουν τη μεταβολή στη φυσική κατάσταση του νερού και στις τέσσερις 

εικόνες. Πέντε (5) παιδιά επέλεξαν λανθασμένα το σύμβολο στην εικόνα με τη 

μεταβολή από αέριο σε υγρό και ένα από αυτά έκανε λανθασμένη επιλογή και στην 

εικόνα με τη μεταβολή από υγρό σε αέριο.  

Στο τεστ μεταελέγχου υπήρξε σημαντική βελτίωση, καθώς τα δώδεκα (12) παιδιά 

απάντησαν σωστά και μόνο ένα (1) μπερδεύτηκε στην εικόνα με τη μεταβολή από υγρό 

σε στερεό. 

 

Πίνακας 10. Ενότητα 1: Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού: Θερμοκρασία και 

μεταβολές στη φυσική κατάσταση του νερού. /7η Ερώτηση-Δραστηριότητα: «Πώς αλλάζει 

μορφές το νερό; Κύκλωσε τη σωστή εικόνα;». 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΕΣΤ  

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΕΣΤ 

ΜΕΤΑΕΛΕΧΓΟΥ 

4/4 απαντήσεις Π1, Π2, Π3, Π4, Π8, Π9, Π10,  

 

 

7 

Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, Π7, 

Π8, Π9, Π10, Π11, Π12, Π13 

 

12 

 

Σύνολο παιδιών 

3/4 απαντήσεις Π5, Π6, Π7,  Π11. Π13 

 

5 

Π12 

 

1 

 

Σύνολο παιδιών 

 

2/4 απαντήσεις Π12 

 

Κανένα παιδί 

 Σύνολο παιδιών 
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8η Ερώτηση-δραστηριότητα: «Κάθε κείμενο περιγράφει ένα φαινόμενο από τον 

κύκλο του νερού. Άκου προσεκτικά και αντιστοίχισε με την εικόνα που δείχνει το 

φαινόμενο».  

Στο τεστ προελέγχου αξιοποιούνταν τέσσερα μικρά κείμενα που περιέγραφαν 

φαινόμενα από τον κύκλο του νερού, καθώς και τέσσερις εικόνες που αναπαριστούσαν 

τα αντίστοιχα φαινόμενα από τον κύκλο του νερού (εξάτμιση, συμπύκνωση, 

υγροποίηση, απορροή). Τα παιδιά καλούνταν να αντιστοιχίσουν το κείμενο που 

άκουγαν από την ερευνήτρια με την εικόνα που ταίριαζε. Η αξιολόγηση της 

δραστηριότητας έγινε με ποσοτικά κριτήρια, καθώς για κάθε σωστή απάντηση τα 

παιδιά έπαιρναν 1 βαθμό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έξι (6) παιδιά εντόπισαν και 

αντιστοίχισαν σωστά τα φαινόμενα του κύκλου του νερού που περιγράφονταν στα 

κείμενα. Τα υπόλοιπα εφτά (7) παιδιά μπερδεύτηκαν ως εξής: τα τέσσερα (4) παιδιά 

δεν εντόπισαν  τα φαινόμενα που αφορούσαν την υγροποίηση και τη συμπύκνωση, τα 

δύο (2) δυσκολεύτηκαν στη συμπύκνωση και την απορροή και ένα (1) παιδί δε βρήκε 

την εξάτμιση, τη συμπύκνωση και την απορροή. 

 Στο τεστ μεταελέγχου υπήρξε διαφοροποίηση ως προς την δραστηριότητα, 

καθώς ζητήθηκε από τα παιδιά αντί να κάνουν αντιστοίχιση, να βάλουν εικόνες με 

φαινόμενα από τον κύκλο του νερού σε διαδοχή και να περιγράψουν τα φαινόμενα. Η 

διαφοροποίηση αυτή έγινε για να διαπιστωθεί, κατά πόσο μετά την παρέμβαση είχαν 

κατανοήσει τη διαδοχή των φαινομένων και ήταν σε θέση να περιγράψουν τα 

φαινόμενα του κύκλου του νερού. Αναφορικά με τη διαδοχή των εικόνων δεν 

ενδιέφερε από ποια κάρτα θα ξεκινούσε το παιδί αρκεί να ήταν σωστή η διαδοχή των 

φαινομένων π.χ. εξάτμιση-συμπύκνωση-υγροποίηση και απορροή, καθώς και η 

διαδοχή απορροή- εξάτμιση-συμπύκνωση-υγροποίηση θεωρούνται εξίσου σωστές. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι και τα δεκατρία (13) παιδιά αναγνώρισαν τα φαινόμενα από 

τις εικόνες και τοποθέτησαν τις εικόνες με τα φαινόμενα του κύκλου του νερού σε 

σωστή διαδοχή. Αναφορικά με την περιγραφή του κύκλου όλα τα παιδιά ξεκινούσαν 

με τη φράση ‘’Ο ήλιος ζεσταίνει το νερό στη θάλασσα…’’. 

• Στη συνέχεια ανέφεραν την εξάτμιση με φράσεις όπως: ‘’Εκείνο 

εξατμίζεται…’’ / Γίνεται υδρατμοί…’’/ ‘’Γίνεται αέριο….’’  

1 0 



59 
 

• Σε όλες τις περιγραφές αναφέρεται η συμπύκνωση με  φράσεις όπως: ‘’Φτιάχνει 

σύννεφα στον ουρανό…’’/ ‘’Γίνεται σύννεφο…’’/ ‘’Φτιάχνει σύννεφα αυτό 

είναι η συμπύκνωση..’’/ ‘’Υδρατμοί γίνονται σύννεφο..’’ / ‘’Η εξάτμιση 

σχηματίζει σύννεφα..’’ 

• Το φαινόμενο της υγροποίησης περιγράφεται ως εξής: ‘’Μαζεύει υδρατμούς 

και γίνεται σύννεφο βροχής..’’/ Τα σύννεφα ταξιδεύουν και γεμίζουν νερό, 

αρχίζει η βροχή..’’/ Ο αέρας ταξιδεύει τα σύννεφα, μαζεύουν υδρατμούς 

κρυώνουν γίνονται βροχή..’’/ ‘’Τα σύννεφα μαζεύουν υδρατμούς, κρυώνουν  

• και βρέχουν..’’/ ‘’Όταν κρυώσουν τα σύννεφα φέρνουν βροχή..’’  

• Την απορροή την συμπεριέλαβαν στις περιγραφές τους οχτώ (8) παιδιά με 

φράσεις όπως: ‘’Η βροχή γεμίζει τη θάλασσα, απορροή λέγεται αυτό..’’/ 

‘’Αρχίζει η βροχή και ξαναγεμίζει η θάλασσα..’’/ Γίνονται βροχή και γεμίζουν 

τη γη και τη θάλασσα..’’/ ‘’Η βροχή θα γεμίσει τις θάλασσες και τα ποτάμια..’’/ 

‘’Φέρνει βροχή και γεμίζει τη θάλασσα..’’/ ‘’Ρίχνουν βροχή πίσω στη θάλασσα 

και τη γη..’’/ ‘’Ρίχνουν βροχή και γεμίζει η γη’’. 

 

Πίνακας 11.  Ενότητα 2: Ο κύκλος  του νερού. /8η Ερώτηση-Δραστηριότητα: Τεστ 

προελέγχου «Κάθε κείμενο περιγράφει ένα φαινόμενο από τον κύκλο του νερού. Άκου 

προσεκτικά και αντιστοίχισε με την εικόνα που δείχνει το φαινόμενο» / Τεστ μεταελέγχου: 

«Βάλε τις εικόνες με τα φαινόμενα από τον κύκλο του νερού σε διαδοχή και περιέγραψε τον 

κύκλο του νερού.» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 

(Αντιστοίχιση κειμένων με 

εικόνες με τα φαινόμενα) 

ΤΕΣΤ ΜΕΤΑΕΛΕΧΓΟΥ 

(Τοποθέτηση εικόνων 

φαινομένων σε κυκλική 

διαδοχή) 

4/4 απαντήσεις (εξάτμιση, 

συμπύκνωση, υγροποίηση, 

απορροή) 

Π1, Π3, Π4, Π8, Π9, Π11  

 

 

6 

Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, 

Π7, Π8, Π9, Π10, Π11, Π12, Π13 

 

13 
 

Σύνολο παιδιών 
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Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας με τις ερωτήσεις, τις κατηγορίες των  

απαντήσεων και τα αριθμητικά αποτελέσματα όπως διαμορφώθηκαν από τα 

ευρήματα στα τεστ του προελέγχου και του μεταελέγχου.   

 

Πίνακας 12. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων προελέγχου και μεταελέγχου 

2/4 απαντήσεις Π2, Π5,Π6, Π7,  Π10. Π13 

 

6 

Κανένα παιδί 

 

0 

 

Σύνολο παιδιών 

1/4 απαντήσεις Π12 

1 

Κανένα παιδί 

0 Σύνολο παιδιών 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΤΕΣΤ 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΕΣΤ 

ΜΕΤΑΕΛΕΧΓΟΥ 

1η Ερώτηση/ Ενότητα 1: Οι 

τρεις φυσικές καταστάσεις 

του νερού: μεταβολή του 

νερού από στερεή σε υγρή 

μορφή (τήξη).  

Επαρκείς 13 13 

Ενδιάμεσες 0 0 

Ανεπαρκείς 0 0 

2η Ερώτηση/ Ενότητα 1: Οι 

τρεις φυσικές καταστάσεις 

του νερού: μεταβολή του 

νερού από υγρή σε στερεή 

μορφή (πήξη).  

Επαρκείς 13 13 

Ενδιάμεσες 0 0 

Ανεπαρκείς 0 0 

3η Ερώτηση/ Ενότητα 1: Οι 

τρεις φυσικές καταστάσεις 

του νερού: μεταβολή του 

νερού από υγρή σε αέρια 

μορφή (εξάτμιση).  

Επαρκείς 0 8 

Ενδιάμεσες 0 5 

Ανεπαρκείς 11 0 

Δεν γνωρίζω 2 0 
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4η Ερώτηση/Ενότητα 2: Ο 

κύκλος του νερού: Η 

προέλευση της βροχής   

Ουρανό 6 0 

Σύννεφα 6 13 

Άλλο 1 0 

5η Ερώτηση/Ενότητα 2: Ο 

κύκλος του νερού: Η σύσταση 

των σύννεφων. 

Νερό ή Υδρατμός 

 

0 13 

Άλλα στοιχεία 13 0 

6η Ερώτηση/Ενότητα 2: Ο 

κύκλος του νερού: Η 

διατήρηση του νερού. 

Σωστή 0 13 

Λάθος 13 0 

7η Ερώτηση/ Ενότητα 1: Οι 

τρεις φυσικές καταστάσεις 

του νερού: Θερμοκρασία και 

μεταβολές στη φυσική 

κατάσταση του νερού. 

 

4/4 απαντήσεις 

 

7 

 

12 

3/4 απαντήσεις 5 1 

2/4 απαντήσεις 1 0 

8η Ερώτηση/Ενότητα 2: Ο 

κύκλος του νερού: 

Αναγνώριση, διαδοχή 

φαινομένων. 

4/4 απαντήσεις 6 13 

2/4 απαντήσεις 6 0 

1/4 απαντήσεις 1 0 
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3.2 Αποτελέσματα φύλλων παρατήρησης και ημερολόγιου ερευνήτριας 

Για τα αποτελέσματα της έρευνας παρατίθενται αναλυτικά ανά ενότητα και ανά 

ημέρα τα ευρήματα από τα ημερήσια φύλλα παρατηρήσεων συνδυαστικά με το 

ημερολόγιο της ερευνήτριας, όπως α) απαντήσεις των παιδιών σε ερωτήσεις, β) 

παρατηρήσεις από την απόδοσή των παιδιών από την ενασχόλησή τους με τις ψηφιακές 

εφαρμογές και δράσεις, β) εντυπώσεις από τα φύλλα αυτοαξιολόγησης των παιδιών 

και β) οι περιγραφές των ιχνογραφημάτων ως τεκμήρια της κατανόησης της διαδοχής 

των φαινομένων του κύκλου του νερού. 

Ενότητα 1 : Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού (1η μέρα) 

Στην ενότητα 1 της ΔΜΑ αφιερώθηκαν δύο (2) μέρες και τα επιδιωκόμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα της πρώτης μέρας ήταν τα παιδιά α) να γνωρίσουν και να 

διακρίνουν τις φυσικές καταστάσεις του νερού, β) να συνδέσουν τις μεταβολές στη 

φυσική κατάσταση του νερού με καταστάσεις της καθημερινής ζωής και με φυσικά 

φαινόμενα και γ) να αντιληφθούν το ρόλο της αλλαγής της θερμοκρασίας ως 

παράγοντας μεταβολής της φυσικής κατάστασης του νερού.  

Στην 1η  δραστηριότητα το διαδραστικό βιβλίο που ξεφύλλισαν στην ολομέλεια 

της τάξης και τα βίντεο με την κούκλα της παρέμβασης, αρχικά κινητοποίησαν το 

ενδιαφέρον και την περιέργεια των παιδιών. Η παρουσία της κούκλας που απηύθυνε 

το λόγο στα παιδιά και τους ζήτησε να ερευνήσουν από κοινού το θέμα κινητοποίησε 

το ενδιαφέρον των παιδιών και κράτησε αμείωτη την προσοχή τους καθ όλη τη 

διάρκεια της προβολής. Τα παιδιά συμμετείχαν πολύ ενεργά στις ερωτήσεις του 

ερευνητή-κούκλα και είχαν τη διάθεση να μοιραστούν πληροφορίες μαζί του για όσα 

τους ρωτούσε. Μέσω του διαδραστικού βιβλίου τα παιδιά εισήχθησαν στο υπό 

διερεύνηση θέμα και διερευνήθηκαν οι προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών. 

Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά γνώριζαν αρκετά στοιχεία για το θέμα του νερού ως προς 

το πώς εκείνο χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα και το πού εκείνο βρίσκεται στη 

φύση. Για τις μεταβολές στις φυσικές καταστάσεις του νερού μετά την προβολή και 

σχετικών βίντεο, α) τα παιδιά μπόρεσαν με μεγαλύτερη ευκολία να εντοπίσουν τη 

στερεή και την υγρή μορφή του νερού, από την αέρια. Ως προς το παράγοντα 

θερμοκρασία και πώς μεταβάλλει τη φυσική κατάσταση του νερού, τα ευρήματα από 

το φύλλο παρατήρησης έδειξαν ότι α) τη συσχέτιση χαμηλής θερμοκρασίας με τη 

μεταβολή από υγρό σε στερεό την αντιλαμβάνονταν άμεσα και με ευκολία, ενώ β) τη 

συσχέτιση υψηλής θερμοκρασίας με τη μεταβολή από υγρό σε αέριο δυσκολεύονταν 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1121428
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να την αντιληφθούν και οι απαντήσεις τους (βλ. πίνακα 12) περιορίζονταν σε όσα τους 

ήταν γνωστά από την εμπειρία τους. 

 

Πίνακας 13. Ενότητα 1: Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού. 1η μέρα: 1η 

δραστηριότητα. 

 

Μετά την προβολή του διαδραστικού βιβλίου, τα παιδιά συμμετείχαν σε 

δραστηριότητα εμπέδωσης όσων είχαν μάθει, σχετικά με τις μεταβολές στη φυσική 

κατάσταση του νερού και της σύνδεσης τους με τη φύση. Στην εφαρμογή αντιστοίχισης 

εικόνων. συμμετείχαν όλα τα παιδιά και χωρίστηκαν σε 2 ομάδες των έξι (6) και εφτά 

(7) παιδιών δουλεύοντας ατομικά με φορητές συσκευές. Διαπιστώθηκε ότι η χρήση 

των φορητών συσκευών διευκόλυνε τη διάδραση των παιδιών με την εφαρμογή, καθώς 

τα παιδιά μπόρεσαν με άνεση να σύρουν και να αποθέσουν (drag & drop) τις εικόνες 

για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας και να επαναλάβουν τη δραστηριότητα όσες 

φορές ήθελαν. Από το σύνολο των δεκατριών (13) παιδιών, μόνο (τρία (3) παιδιά 

έκαναν λάθος την αντιστοίχιση της αέριας μορφής του νερού με το σύννεφο. 

Ακολούθησε η 3η δραστηριότητα με βιωματικό και παιγνιώδη χαρακτήρα για την 

αξιολόγηση της κατανόησης των αυξομειώσεων της θερμοκρασίας και την 

αποσαφήνιση των όρων υψηλή /χαμηλή θερμοκρασία, μέσω ακρόασης προτάσεων και 

αυξομείωσης θερμοκρασίας σε αυτοσχέδιο χάρτινο θερμόμετρο. Συμμετείχαν όλα τα 

παιδιά σε ομάδα των 5 παιδιών και επέδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό. Τα παιδιά δεν 

δυσκολεύτηκαν να χειριστούν το αυτοσχέδιο θερμόμετρο και να αυξομειώσουν τη 

Παράγοντας θερμοκρασία και μεταβολή στις φυσικές καταστάσεις του νερού 

Τι παθαίνει το νερό όταν η θερμοκρασία 

ανέβει; 

Ζεσταίνεται. 

Βγάζει φουσκάλες. 

Καίει. 

Έχει καπνό. 

Βράζει. 

Τι παθαίνει το νερό όταν η θερμοκρασία 

κατέβει; 

Κρυώνει. 

Γίνεται πάγος 

 Γίνεται στερεό. 

Κρυώνει και γίνεται παγάκι. 

 Παγώνει. Γίνεται παγάκι. 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120394
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θερμοκρασία με βάση τις προτάσεις που άκουγαν. Η ακρόαση περιστατικών και 

καταστάσεων που γνώριζαν τα παιδιά και η σύνδεση τους με τις αυξομειώσεις της 

θερμοκρασίας και τη χρήση της σχετικής ορολογίας, βοήθησαν τα παιδιά να 

εξοικειωθούν, να αποσαφηνίσουν και να κατανοήσουν τους όρους. 

 Στο τέλος των ημερήσιων δραστηριοτήτων, τα παιδιά αξιολόγησαν τις δράσεις 

και το πώς ένιωσαν γι αυτές με τη χρήση φύλλου αξιολόγησης που περιείχε  σύμβολα 

συναισθημάτων π.χ. μου άρεσε, δεν μου άρεσε, με δυσκόλεψε. Στα φύλλα αξιολόγησης 

των δράσεων όλα τα παιδιά ανέφεραν ότι τους άρεσαν οι δράσεις. 

Ενότητα 1 : Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού (2η μέρα) 

Τη 2η μέρα λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει η παιδική σκέψη σύμφωνα με το Ραβάνη (1999)  α) να συνδέσει τα 

φυσικά φαινόμενα (τήξη ,πήξη, εξάτμιση) με τη θερμότητα και β) να αντιληφθεί ότι το 

νερό παραμένει νερό σε οποιαδήποτε μορφή και αν είναι, τα παιδιά ασχολήθηκαν με 

πειράματα. Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα της δεύτερης μέρας ήταν τα 

παιδιά α) να κατανοήσουν τις μεταβολές στη φυσική κατάσταση του νερού και β) να 

αντιληφθούν το ρόλο της αλλαγής της θερμοκρασίας ως παράγοντας μεταβολής της 

φυσικής κατάστασης του νερού. 

Το έναυσμα για τα πειράματα το έδωσε η κούκλα της παρέμβαση μέσω τριών (3) 

γρίφων που παρακολούθησαν τα παιδιά στην εφαρμογή διαδραστικής εικόνας με 

ενσωματωμένα βίντεο.  Τα παιδιά στη συνέχεια υπέθεσαν τι μπορεί να είχε συμβεί στο 

νερό σε κάθε γρίφο. Από τις απαντήσεις των παιδιών για την πήξη και την τήξη φάνηκε 

ότι τα παιδιά α) εντόπισαν σωστά και άμεσα τη μεταβολή στη φυσική κατάσταση του 

νερού ανάλογα τη θερμοκρασία και β) κάποια παιδιά χρησιμοποίησαν  και τη νέα 

ορολογία που είχαν μάθει (π.χ. υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία, αέριο, υγρό, στερεό). Από 

τις απαντήσεις των παιδιών για την εξάτμιση, διαπιστώθηκε ότι ήταν πιο πολύπλοκο 

για τα παιδιά αυτής της ηλικίας, να το εξηγήσουν, καθώς εγκλωβίζονταν στα δεδομένα 

της καθημερινής εμπειρίας.  

Στα πειράματα τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα έκανε τις 

προβλέψεις της πριν και μετά το τέλος του πειράματος ανέφερε τα αποτελέσματά της 

στην ολομέλεια της τάξης. Η ενεργητική ενασχόληση των παιδιών με τη πειραματική 

διαδικασία τα βοήθησε α) να επαληθεύσουν τις προβλέψεις τους, β) να κατανοήσουν 

τη σχέση του παράγοντα θερμοκρασία στη μεταβολή της φυσικής κατάστασης του 

νερού και γ) να διαπιστώσουν βιωματικά ότι το νερό παραμένει νερό ακόμα και αν 

αλλάζει μορφή. Η εκπαιδευτικός επεξηγούσε όπου χρειαζόταν, ενθάρρυνε τα παιδιά να 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1121411
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1121411
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εστιάσουν στους μετασχηματισμούς του νερού,  τα παρότρυνε να χρησιμοποιήσουν 

την απαιτούμενη ορολογία για την ερμηνεία των φαινομένων και να συνδέσουν την 

νέα εμπειρία με όσα είχαν μάθει την προηγούμενη μέρα. Ακολουθεί πίνακας με τις 

απαντήσεις των παιδιών πριν και μετά τα πειράματα.  

 

Πίνακας 14. Ενότητα 1: Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού. 2η μέρα: 1η 

δραστηριότητα: Γρίφοι και πειράματα. 

 

 

 

 

ΠΗΞΗ 

 

Πριν το πείραμα: Θα παγώσει./Θα γίνει παγάκι./ Θα γίνει στερεό, είναι 

πολύ χαμηλή η θερμοκρασία./ Το θερμόμετρο θα κατέβει./ Θα πάει κάτω από 

το μηδέν το θερμόμετρο. 

Μετά το πείραμα: Το νερό πάγωσε./Έγινε παγάκι./ Άλλαξε μορφή, 

έγινε στερεό./ Το θερμόμετρο  κατέβηκε, γιατί κάνει κρύο./ Η θερμοκρασία 

θα κατέβει./ Η κατάψυξη τα παγώνει όλα. 

 

 

 

ΤΗΞΗ 

Πριν το πείραμα: Θα λιώσουν./ Θα γίνουν νερό./ Θα αλλάξει μορφή 

το νερό, θα γίνει υγρό./ Η θερμοκρασία ήταν υψηλή. 

Μετά το πείραμα: Τα παγάκια έλιωσαν έξω από την κατάψυξη έχει 

ζέστη. Η θερμοκρασία άλλαξε, ανέβηκε γι αυτό έλιωσαν./ Τα παγάκια 

ξαναέγιναν υγρό νερό./Το παγάκι είναι νερό που έγινε υγρό. 

 

 

ΕΞΑΤΜΙΣΗ 

Πριν το πείραμα: Θα ζεσταθεί./ Θα βγάλει καπνό./ Θα έχει 

φουσκάλες./ θα βράσει./ Έχει υψηλή θερμοκρασία./ Θα γίνει αέριο. 

Μετά το πείραμα: Έγινε αέριο./ Άλλαξε μορφή το νερό έγινε αέριο./ 

Έγινε ατμός σαν το καπνό./ Η ζέστη του άλλαξε μορφή το έκανε αέριο./ Είχε 

υψηλή θερμοκρασία γι αυτό άλλαξε μορφή. 

Πού πήγε το νερό από το σκεύος; 

Απαντήσεις: Ανέβηκε ψηλά./Πήγε  στον ουρανό./ Εξαφανίστηκε./ 

Έγινε αέριο./Άλλαξε μορφή. 
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Στη 2η και 3η δραστηριότητα που ήταν δραστηριότητες εμπέδωσης και 

αξιολόγησης, τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και δούλεψαν ατομικά στις φορητές  

συσκευές με δύο (2) εφαρμογές εφαρμογή επιλογής εικόνων με το νερό σε στερεή 

μορφή. και εφαρμογή επιλογής εικόνων με το νερό σε αέρια μορφή. Τα παιδιά είχαν 

εξοικειωθεί με τη χρήση των φορητών συσκευών και τη φιλοσοφία των εφαρμογών. Η 

δυνατότητα που τους έδιναν οι εφαρμογές για επανάληψη βοήθησε τα παιδιά α) να 

παίξουν όσες φορές ήθελαν το παιχνίδι, β) να βρίσκουν τα λάθη που έκαναν και να 

σκέφτονται πάνω σε αυτά. Από τις επιδόσεις των παιδιών φάνηκε ότι η δραστηριότητα 

εντοπισμού εικόνων με το νερό σε στερεή μορφή ήταν πιο εύκολη σε σχέση με την 

εφαρμογή που ζητούσε να βρουν τις εικόνες με το νερό στην αέρια μορφή.   

Στα φύλλα αξιολόγησης των δράσεων, από το σύνολο των δεκατριών (13) 

παιδιών, μόνο δύο (2) παιδιά ανέφεραν ότι τους άρεσαν όλες οι δράσεις, αλλά 

δυσκολεύτηκαν στα πειράματα και στις δραστηριότητες με τις φορητές συσκευές.  

Ενότητα 2 : Ο κύκλος του νερού (1η μέρα) 

Σε αυτή την ενότητα της ΔΜΑ αφιερώθηκαν δύο (2) ημέρες και τα επιδιωκόμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα ήταν τα παιδιά: α) να συνδέσουν το φαινόμενο της 

εξάτμισης με τη δημιουργία των σύννεφων και στη συνέχεια να κατανοήσουν την 

προέλευση της βροχής και του χιονιού και β) να κατανοήσουν τη διαδοχή των 

φαινομένων του κύκλου του νερού. 

Την πρώτη μέρα στην 1η δραστηριότητα τα παιδιά παρακολούθησαν μία 

εφαρμογή διαδραστικής παρουσίασης.  Παραμύθι ‘’Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να 

λιώσει’’. Μετά το τέλος της παρουσίασης με τη χρήση των φορητών συσκευών 

απάντησαν στις ερωτήσεις Σωστού/Λάθους που συνόδευαν την διαδραστική 

παρουσίαση. Από τις απαντήσεις των παιδιών και τη συζήτηση που έγινε μετά την 

προβολή της παρουσίασης με αφορμή όσα είχαν δει, διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα 

παιδιά μπορούσαν να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τις τρεις φυσικές καταστάσεις 

του νερού, καθώς και να τις συσχετίζουν με τον παράγοντα θερμοκρασία. 

Στη 2η δραστηριότητα μέσω εφαρμογής επιλογής εικόνων  τα παιδιά επέλεγαν 

μέρη που δε θα έλιωνε ο χιονάνθρωπος. Στη δράση συμμετείχαν όλα τα παιδιά, 

χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των έξι (6) παιδιών και εργάστηκαν ατομικά με φορητή 

συσκευή.  Από τα δώδεκα (12) παιδιά τα δέκα (10) εντόπισαν εύστοχα τις εικόνες και 

στις επεξηγήσεις που έδιναν στην εκπαιδευτικό στο ερώτημα «Γιατί επιλέγεις αυτή την 

εικόνα;» τα περισσότερα παιδιά ανέφεραν ως κριτήριο τη θερμοκρασία.  

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120355
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Στα φύλλα αξιολόγησης των δράσεων,  το σύνολο των δώδεκα (12) παιδιών, 

ανέφερε ότι τους άρεσαν όλες οι δράσεις, αλλά δύο (2) παιδιά κατέγραψαν ότι 

δυσκολεύτηκαν στις ερωτήσεις Σωστού/Λάθους στη διαδραστική παρουσίαση του 

παραμυθιού, λόγω του ότι έκαναν συχνά λάθη στις απαντήσεις. 

Ενότητα 2 : Ο κύκλος του νερού (2η μέρα) 

Η 2η μέρα αφιερώθηκε στα φαινόμενα του κύκλου του νερού και τα 

επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα ήταν τα παιδιά να μπορέσουν α) να 

περιγράφουν τα φαινόμενα του κύκλου του νερού και β) να αντιληφθούν τον κύκλο 

του νερού συνολικά ως μοντέλο.   

Η 1η δραστηριότητα, έγινε στην ολομέλεια με προβολή βίντεο για τον κύκλο του 

νερού . Μετά το τέλος της προβολής, ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με όσα τους 

έκαναν εντύπωση. Η εκπαιδευτικός παρότρυνε τα παιδιά να χρησιμοποιούν την 

επιστημονική ορολογία στις περιγραφές τους και στις απαντήσεις τους τα παιδιά 

ανέφεραν σχετικά π.χ. Μου έκανε εντύπωση πώς γίνεται η βροχή./ Οι υδρατμοί που 

φτιάχνουν σύννεφα./ Ο ήλιος ζεσταίνει το νερό και εκείνο εξατμίζεται./ Οι υδρατμοί 

ανεβαίνουν στον ουρανό, φτιάχνουν σύννεφα./ Οι υδρατμοί αλλάζουν μορφή από 

αέριο γίνονται βροχή, δηλαδή υγρό. Από τις απαντήσεις των παιδιών η συζήτηση 

επικεντρώθηκε στα φαινόμενα της εξάτμισης, της συμπύκνωσης και της υγροποίησης 

συνδέοντας τις νέες γνώσεις με τα αποτελέσματα από το πείραμα της εξάτμισης που 

είχαν παρακολουθήσει τα παιδιά σε προηγούμενη δράση, καθώς και τις μεταβολές στη 

φυσική κατάσταση του νερού από υγρό σε αέριο και το ρόλο της θερμοκρασίας σε 

αυτό.   

Ακολούθησε δραματοποίηση ενός ποιήματος που περιέγραφε τα φαινόμενα του 

κύκλου του νερού. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και ζωντάνεψαν με τη γλώσσα 

του σώματος και τη χρήση κατάλληλων αξεσουάρ τα φαινόμενα. Η δράση που είχε 

βιωματικό, συνεργατικό και φυσικά παιγνιώδη χαρακτήρα ενθουσίασε τα παιδιά και 

τα βοήθησε να αντιληφθούν κιναισθητικά τη διαδοχή των φαινομένων και να 

αναπαραστήσουν το μοντέλο του κύκλου μέσω της ενεργής δράσης.  

Και η επόμενη 3η δραστηριότητα ζητούσε από τα παιδιά να εργαστούν ατομικά 

και να τοποθετήσουν κάρτες με εικόνες των τεσσάρων φαινομένων σε μια κυκλική 

διαδοχή περιγράφοντας τον κύκλο του νερού. Συμμετείχαν όλα τα παιδιά (12). Δέκα 

(10) παιδιά αναγνώρισαν, ονόμασαν και τοποθέτησαν τα φαινόμενα στον κύκλο και 

δύο (2) παιδιά μπέρδεψαν τις εικόνες που αφορούσαν την υγροποίηση και την 

απορροή. Το κάθε παιδί τοποθετώντας σωστά τις κάρτες έφτιαχνε ένα οπτικό μοντέλο 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1123864
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1123864
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του κύκλου, κατανοούσε τη συνέχεια της κυκλικής κίνησης του νερού και 

εξοικειωνόταν λεκτικά με τη νέα ορολογία μέσα από την περιγραφή. Οι κάποιες 

λανθασμένες επιλογές των παιδιών λειτουργούσαν ως η κατάλληλη διδακτική στιγμή 

για συζήτηση, αναφορικά με τυχόν παρανοήσεις ως προς την αλληλουχία και τους 

παράγοντες δημιουργίας των φαινομένων (π.χ. η συμπύκνωση προϋποθέτει την 

εξάτμιση, η υγροποίηση χρειάζεται χαμηλή θερμοκρασία κ.α.)  

Στη συνέχεια τα παιδιά με τη χρήση των φορητών συσκευών εργάστηκαν 

ατομικά με μία εφαρμογή τοποθέτησης εικόνων σε χρονική διαδοχή. Ο στόχος ήταν ο 

ίδιος με τη προηγούμενη  δράση, καθώς έπρεπε να ακούσουν ηχογραφημένα κείμενα 

που αντιστοιχούσαν σε εικόνες από τον κύκλο του νερού και με τη μέθοδο σύρε και 

απόθεσε να βάλουν σε διαδοχή τα φαινόμενα. Ωστόσο η διάδραση με την ψηφιακή 

εφαρμογής λειτούργησε θετικά, καθώς η άμεση και παιγνιώδης ανατροφοδότηση που 

έπαιρναν κάθε φορά που τα κατάφερναν, η δυνατότητα επανάληψης της άσκησης που 

έδινε στα παιδιά αυτονομία και ανεξαρτησία πάνω στη μάθηση τους, συμπλήρωσαν 

και ενίσχυσαν την κατανόηση των φαινομένων του κύκλου του νερού. Η απόδοση τους 

στη δραστηριότητα ήταν πολύ καλή και επιπλέον χειρίστηκαν τη εφαρμογή με άνεση 

αλληλεπιδρώντας αρκετές φορές με αυτήν. 

Στα φύλλα αξιολόγησης των δράσεων, το σύνολο των δώδεκα (12) παιδιών, 

ανέφερε ότι τους άρεσαν όλες οι δράσεις και δύο (2) παιδιά κατέγραψαν ότι επιπλέον 

δυσκολεύτηκαν στη δραστηριότητα με τη χρονική διαδοχή των φαινομένων στην 

ψηφιακή εφαρμογή και επιπρόσθετα το ένα (1) δυσκολεύτηκε και στην τοποθέτηση 

των καρτών στον κύκλο. 

Ενότητα 3 : Αξιολόγηση μαθησιακών στόχων 

Στόχος των δραστηριοτήτων της ενότητας ήταν η αξιολόγηση των μαθησιακών 

στόχων, δηλαδή να αξιολογηθεί κατά πόσο τα παιδιά μπορούν α) να συσχετίσουν τις 

αλλαγές στη θερμοκρασία με τις μεταβολές στη φυσική κατάσταση του νερού (στερεό, 

υγρό, αέριο) και β) να αναγνωρίσουν τη διαδοχή των φαινομένων του κύκλου του 

νερού πάνω σε ένα μοντέλο του κύκλου του νερού. 

Στην 1η δραστηριότητα αξιολόγησης τα παιδιά μέσω ενός εννοιολογικού χάρτη 

κλήθηκαν να συσχετίσουν εικόνες με φυσικές καταστάσεις του νερού με δύο 

θερμόμετρα που έδειχναν αντίστοιχα υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία. Στη δράση 

συμμετείχαν όλα τα παιδιά. Τα παιδιά  χωρίστηκαν σε 2 ομάδες των 6 παιδιών, 

δουλεύοντας ατομικά με φορητή συσκευή. Η απόδοση τους στη δραστηριότητα ήταν 

πολύ καλή και φάνηκε ότι είχαν κατανοήσει τη συσχέτιση της θερμοκρασίας με τις 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120403
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μεταβολές στις μορφές του νερού. Επιπλέον χειρίστηκαν την εφαρμογή με άνεση 

αλληλεπιδρώντας αρκετές φορές με αυτήν. 

Στη 2η δραστηριότητα αξιολόγησης αξιοποιήθηκε το επιδαπέδιο ρομπότ bee bot. 

Πάνω σε τετραγωνισμένη πίστα που αναπαριστούσε οπτικά ένα μοντέλο του κύκλου 

του νερού, τα παιδιά προγραμμάτισαν τη bee-bot, προκειμένου να κινηθεί σύμφωνα με 

τη διαδοχή των φαινομένων του κύκλου του νερού. Τα παιδιά συνεργαζόμενα σε 

δυάδες, επέλεξαν τα βέλη κατεύθυνσης, έφτιαξαν τον κώδικα της διαδρομής και 

προγραμμάτισαν το ρομπότ. Κατά την διάρκεια της διαδρομής τα παιδιά 

ενθαρρύνονταν να περιγράφουν τα φαινόμενα του κύκλου του νερού. Τα παιδιά ήταν 

εξοικειωμένα με τον προγραμματισμό του ρομπότ και την κωδικοποίηση, από 

προηγούμενες συμμετοχές τους σε ανάλογες δραστηριότητες. Η συμμετοχή των 

παιδιών ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης λόγω του ρομπότ και της διαδικασίας 

προγραμματισμού που άρεσε πολύ στα παιδιά. Η απόδοση των περισσοτέρων παιδιών 

ήταν ικανοποιητική, α) στη διαδικασία κωδικοποίησης της διαδρομής με βέλη 

κατεύθυνσης, β) στον προγραμματισμό του ρομπότ για να κινηθεί στην 

τετραγωνισμένη πίστα. Από τα δεκατρία (13) παιδιά τα δώδεκα (12) αναγνώρισαν και 

περιέγραψαν τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της διαδρομής του ρομπότ πάνω στο 

μοντέλο του κύκλου του νερού.  

Στην 3η δραστηριότητα εργάστηκαν ατομικά και απέδωσαν σε ιχνογράφημα  τον 

κύκλο του νερού. Σύμφωνα με τις αναφορές του φύλλο παρατήρησης και του 

ημερολόγιου της ερευνήτριας , συμμετείχαν και τα δεκατρία (13) παιδιά και όλα τα 

παιδιά συμπεριέλαβαν στα ιχνογραφήματα τους α) τον ήλιο, τη θάλασσα και το βουνό, 

β) αποτύπωσαν το φαινόμενο της εξάτμισης με βελάκια που αναδύονταν από τη 

θάλασσα και ανέβαιναν στον ουρανό, γ) ζωγράφισαν τη συμπύκνωση με τη δημιουργία 

σύννεφων και δ) έδειξαν την υγροποίηση με τη μορφή σύννεφων που ρίχνουν βροχή 

πίσω στη γη. Ως προς την απορροή την αποτύπωσαν με βελάκια που ακολουθούσαν 

την πορεία της βροχής πίσω στη γη εννέα (9) παιδιά. Σύμφωνα με τα παραπάνω η 

πλειονότητα των παιδιών κατανόησε τα φαινόμενα και τη διαδοχή τους στον κύκλο 

του νερού.  

Στα φύλλα αξιολόγησης των δράσεων, το σύνολο των δεκατριών (13) παιδιών, 

ανέφερε ότι τους άρεσαν όλες οι δράσεις. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η παρούσα μελέτη είχε στόχο το σχεδιασμό και την εφαρμογή μια Διδακτικής 

Μαθησιακής Ακολουθίας με τη χρήση των Ψηφιακών Τεχνολογιών και της 

Ρομποτικής για τη διδασκαλία του κύκλου του νερού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Η αποτελεσματικότητα της ΔΜΑ αξιολογήθηκε από την επίτευξη των κύριων και 

δευτερευόντων μαθησιακών στόχων, στην καταγραφή των συμπερασμάτων όπως αυτά 

προέκυψαν από την ανάλυση των ευρημάτων από α) τα τεστ προελέγχου και 

μεταελέγχου, β) τα φύλλα παρατήρησης, και γ) το ημερολόγιο της ερευνήτριας. 

Οι κύριοι μαθησιακοί στόχοι της έρευνας, ήταν τα παιδιά, ύστερα από την 

εφαρμογή της ΔΜΑ, να έχουν κατανοήσει α) τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης 

του νερού σε σχέση με τις αλλαγές στη θερμοκρασία, και β) τη διαδοχή των 

φαινομένων του κύκλου του νερού. Δευτερεύοντες μαθησιακοί στόχοι ήταν α) η 

καλλιέργεια δεξιοτήτων τεχνολογίας (ψηφιακός γραμματισμός) και ρομποτικής 

(βασικός προγραμματισμός και αλγοριθμικός τρόπος σκέψης) και β) καλλιέργεια 

δεξιοτήτων του νου (παρατήρηση, πρόβλεψη, αιτιολόγηση, συσχέτιση και σύνθεση 

πληροφοριών, ερμηνεία δεδομένων, κριτική ικανότητα). Η αξιολόγηση της ΔΜΑ 

γίνεται με γνώμονα την επίτευξη των κύριων μαθησιακών στόχων, καθώς και των 

δευτερευόντων. 

1ος κύριος στόχος: Κατανόηση των μεταβολών στη φυσική κατάσταση του 

νερού και συσχέτισή τους με τον παράγοντα της θερμοκρασίας 

Ως προς το στόχο της κατανόησης των μεταβολών στη φυσική κατάσταση του 

νερού και τη συσχέτισή τους με τον παράγοντα της θερμοκρασίας, τα αποτελέσματα 

του τεστ προελέγχου για τις φυσικές καταστάσεις του νερού (1η ερώτηση-πήξη, 2η 

ερώτηση-τήξη) έδειξαν ότι όλα τα παιδιά  στις απαντήσεις τους εντόπισαν την αλλαγή 

στη φυσική κατάσταση του νερού πήξη ή τήξη αντίστοιχα, αναφέροντας ως παράγοντα 

μεταβολής θερμοκρασία τον ήλιο και την ιδιότητα που έχει να ζεσταίνει ή το κρύο 

αντίστοιχα. Στο τεστ μεταελέγχου (1η & 2η ερώτηση) η διαφοροποίηση που 

παρατηρήθηκε στις απαντήσεις όλων των παιδιών ήταν ότι εμπλούτισαν και 

χρησιμοποίησαν εύστοχα τη νέα ορολογία (υψηλή /χαμηλή θερμοκρασία) και 

αναφέρθηκαν στην αιτιώδη σχέση θερμοκρασίας και φαινομένων. Σε συμφωνία με τα 

παραπάνω είναι τα ευρήματα των φύλλων παρατήρησης και του ημερολογίου της 

ερευνήτριας όπως αυτά καταγράφηκαν μετά την ολοκλήρωση όλων των 

δραστηριοτήτων της 1ης ενότητας (1η μέρα & 2η μέρα). Συγκεκριμένα μετά την 
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προβολή σχετικών βίντεο, την ενασχόληση των παιδιών με ψηφιακές εφαρμογές, τη 

διατύπωση υποθέσεων και προβλέψεων και τη συμμετοχή τους σε ανακαλυπτικές 

πειραματικές διαδικασίες για την πήξη και τήξη, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά α) 

εντόπισαν με άνεση τη στερεή και την υγρή μορφή του νερού, β) συσχέτισαν την 

αλλαγή στη θερμοκρασία με τις μεταβολές από υγρό σε στερεό και από στερεό σε υγρό 

και  γ) χρησιμοποίησαν στις απαντήσεις τους την νέα ορολογία (π.χ. υψηλή/χαμηλή 

θερμοκρασία, αέριο, υγρό, στερεό). 

Τα παραπάνω ευρήματα της έρευνας  για την πήξη και την τήξη 

διαφοροποιούνται, ως προς την εναλλακτική ιδέα ότι τα παιδιά αγνοούν ή δεν 

αναφέρουν τους παράγοντες μεταβολής της φυσικής κατάστασης του νερού, καθώς 

σύμφωνα με τον Ραβάνη (1999) δυσκολεύονται να συνδέσουν τη μεταβολή με την 

ανταλλαγή θερμότητα ανάμεσα στο νερό και το περιβάλλον.  

Ωστόσο η παραπάνω εναλλακτική ιδέα εντοπίστηκε στα ευρήματα του τεστ 

προελέγχου που αφορούσε το φαινόμενο της εξάτμισης (3η ερώτηση). Από τις 

απαντήσεις των παιδιών για την εξάτμιση όλα τα παιδιά απάντησαν λανθασμένα (11 

λάθος και 2 δεν ξέρω) ευρήματα που συμφωνούν και με αυτά άλλων ερευνών (Βαϊτση  

κ. συν.,   1993, ·  Χατζηνικήτα κ. συν., 1996 · Ravani & Bagakis, 1998), όπου 

υποστηρίζεται, ότι λίγα παιδιά όταν τους ζητάτε να κάνουν προβλέψεις για το τι θα 

συμβεί στο νερό αν θερμανθεί θα αναφέρουν το βρασμό, την εξάτμιση ή τη μείωση της 

ποσότητας του νερού. Αυτό φάνηκε και στις απαντήσεις τους στην 1η 

δραστηριότητα/Ενότητα 1(1η μέρα) στην ερώτηση «Τι παθαίνει το νερό όταν η 

θερμοκρασία ανέβει;» όπου ανέφεραν όσα τους είναι γνωστά από την εμπειρία τους 

όπως π.χ. Ζεσταίνεται. /Βγάζει φουσκάλες./ Καίει./ Έχει καπνό./ Βράζει.  

Από τα ευρήματα των φύλλων παρατήρησης και του ημερολογίου της 

ερευνήτριας διαπιστώθηκε ότι ήταν πιο πολύπλοκο για τα παιδιά αυτής της ηλικίας, να 

εξηγήσουν τη συσχέτιση υψηλής θερμοκρασίας με τη μεταβολή από υγρό σε αέριο, 

δυσκολεύονταν να το αντιληφθούν και αυτό διαφάνηκε στις απαντήσεις τους κατά τη 

διατύπωση προβλέψεων πριν τη συμμετοχή τους σε μια ανακαλυπτική πειραματική 

διαδικασία εξάτμισης. Ωστόσο η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στην πειραματική 

διαδικασία και η βοήθεια της εκπαιδευτικού όπου επεξηγούσε και ενθάρρυνε τα παιδιά 

να εστιάσουν στους μετασχηματισμούς του νερού κατά τη διάρκεια του πειράματος, 

καθώς και η χρήσης της απαιτούμενης ορολογίας, βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν 

το φαινόμενο της εξάτμισης. Στο τεστ μεταελέγχου υπήρξε αξιοσημείωτη μεταβολή, 

καθώς οχτώ (8) παιδιά ανέφεραν στις απαντήσεις τους, είτε το φαινόμενο (εξάτμιση), 



72 
 

είτε τη μεταβολή στη φυσική κατάσταση (αέριο) με αναφορά στον παράγοντα 

μεταβολής της φυσικής κατάστασης και υπήρξαν και πέντε (5) σωστές απαντήσεις που 

ανέφεραν το φαινόμενο χωρίς ωστόσο να αναφέρουν τον παράγοντα μεταβολής. Από 

τις απαντήσεις των παιδιών δεν εντοπίστηκε συμφωνία με την εναλλακτική άποψη που 

υποστηρίζουν οι Bar & Galili (1994), ότι δηλαδή τα παιδιά κάτω των 7 ετών θεωρούν 

ότι το νερό εξαφανίζεται, ωστόσο τα ευρήματα συμφωνούν με τα αποτελέσματα της 

έρευνας των Συμεωνίδου κ.ά (2016), καθώς και στη δική τους έρευνα τα παιδιά δεν 

πίστευαν ότι το νερό εξαφανίζεται.  

Ως προς το σύνολο των μεταβολών στις φυσικές καταστάσεις του νερού και τη 

συσχέτιση τους με τον παράγοντα της θερμοκρασίας φάνηκε ότι κατανόησαν τα παιδιά 

και από τα αποτελέσματα στην 7η ερώτηση-δραστηριότητα, όπου παρουσιάζονταν 

τέσσερις (4) εικόνες με τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης του νερού και δίπλα σε 

κάθε εικόνα υπήρχε εικονιστική αναπαράσταση της υψηλής θερμοκρασίας-ζέστη με το 

σύμβολο του ήλιου και της χαμηλής θερμοκρασίας-κρύο με το σύμβολο της 

χιονονιφάδας για να κυκλώσουν τα παιδιά. Ενώ στο τεστ προελέγχου μόνο εφτά  (7) 

παιδιά επέλεξαν το σωστό σύμβολο θερμοκρασίας, ώστε να επεξηγήσουν τη μεταβολή 

στη φυσική κατάσταση του νερού στην αντίστοιχη εικόνα,  στο τεστ μεταελέγχου 

υπήρξε σημαντική βελτίωση, καθώς τα δώδεκα (12) παιδιά απάντησαν σωστά και μόνο 

ένα (1) μπερδεύτηκε στην εικόνα με τη μεταβολή από υγρό σε στερεό. Τέλος στα 

παραπάνω θετικά ευρήματα προστίθενται και τα αποτελέσματα του φύλλου 

παρατήρησης και του ημερολόγιου της ερευνήτριας της Ενότητας 3 της ΔΜΑ, στην 

οποία έγινε η συνολική αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, καθώς όλα τα 

παιδιά συμπλήρωσαν επιτυχώς την ψηφιακή εφαρμογή του εννοιολογικού χάρτη, 

συσχετίζοντας εικόνες με φυσικές καταστάσεις του νερού με δύο θερμόμετρα που 

έδειχναν υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία αντίστοιχα. 

Συνοψίζοντας ως προς τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα της Ενότητας 

1 της ΔΜΑ τα παιδιά α) κατανόησαν τις φυσικές καταστάσεις του νερού μέσα από την 

ποικιλία, τη πολυμεσικότητα και την ομαλή και σταδιακή διαδοχή  των 

δραστηριοτήτων και β) συνέδεσαν τις μεταβολές στη φυσική κατάσταση του νερού με 

καταστάσεις της καθημερινής ζωής και με φυσικά φαινόμενα αξιοποιώντας τόσο στο 

διαδραστικό βιβλίο όσο και στις ψηφιακές εφαρμογές. Επιπλέον η συζήτηση που 

γινόταν, είτε για την αποσαφήνιση όρων που δεν ήταν κατανοητοί, είτε για διόρθωση 

λαθών, καθώς και το παιχνίδι με το θερμόμετρο με τις φράσεις βοήθησαν να 

αντιληφθούν το ρόλο της αλλαγής της θερμοκρασίας ως παράγοντας μεταβολής της 
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φυσικής κατάστασης του νερού. Η πειραματική διαδικασία στην οποία ενεπλάκησαν 

τα παιδιά στη συνέχεια συμπλήρωσε, ενίσχυσε τις προηγούμενες γνώσεις, έκανε τη 

δράση πιο βιωματική και έδωσε στα παιδιά ενεργό ρόλο στη διαδικασία της μάθησής 

τους. 

2ος  κύριος στόχος: Κατανόηση της διαδοχής των φαινομένων του κύκλου 

του νερού 

Ως προς το στόχο που αφορούσε την κατανόηση της διαδοχής των φαινομένων 

του κύκλου του νερού, έπρεπε αρχικά να διερευνηθούν οι ιδέες των παιδιών, 

αναφορικά με την προέλευση της βροχής, τη σύσταση των σύννεφων και τη διατήρηση 

του νερού στη γη.  

Τα ευρήματα στο τεστ προελέγχου ως προς την προέλευση της βροχής (4η 

ερώτηση) και τη σύσταση των σύννεφων (5η ερώτηση) συμφωνούν εν μέρει με τα 

αποτελέσματα των Bar, (1989) και Miner, (1992) που υποστηρίζουν ότι α) τα παιδιά 

κατανοούν ότι η βροχή έρχεται από τον ουρανό, β) τα σύννεφα είναι στερεά φτιαγμένα 

από βαμβάκι ή πέτρα και γ) δεν συσχετίζουν τη βροχή με τα σύννεφα. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των παιδιών για τη βροχή στο τεστ προελέγχου έξι (6) απαντήσεις 

ανέφεραν ‘’τον ουρανό,’’ έξι (6) ‘’τα σύννεφα’’ και μία (1) απάντηση ανέφερε το Θεό. 

Ως προς τις απαντήσεις για τη σύσταση των σύννεφων στο τεστ προελέγχου όλα τα 

παιδιά (13) απάντησαν κάποιο διαφορετικό στοιχείο σύστασης, από την αποδεκτή 

απάντηση που ήταν το νερό ή ο υδρατμός, (π.χ. από βαμβάκι, από καπνό, από 

πούπουλα, από χιόνι, από σκόνη, από καπνό, από τον αέρα, από νεράκι και βαμβάκι). 

Η εικόνα των ευρημάτων άλλαξε μετά την εφαρμογή της ΔΜΑ, και αφού προηγήθηκαν 

οι δραστηριότητες της Ενότητας 1 για την κατανόησης των μεταβολών της  φυσικής 

κατάστασης του νερού σε σχέση με τον παράγοντα θερμοκρασία, οι οποίες βοήθησαν 

τα παιδιά στη συνέχεια να αντιληφθούν τη σύσταση των σύννεφων και την προέλευση 

της βροχής. Έτσι στο τεστ μεταελέγχου όλα τα παιδιά (13) απάντησαν σωστά 

αναφέροντας τα σωστά στοιχεία για τη σύσταση των σύννεφων και για την προέλευση 

της βροχής δίνοντας ως απάντηση τα σύννεφα. 

Για τη διατήρηση του νερού στη γη (6η Ερώτηση) που σχετίζεται με τον κύκλο 

του νερού, στο τεστ προελέγχου όλα τα παιδιά απάντησαν λανθασμένα. Μετά την 

εφαρμογή της ΔΜΑ και τις δραστηριότητες της Ενότητας 2 για τον κύκλο του νερού, 

στο τεστ μεταελέγχου όλα τα παιδιά (13)  απάντησαν σωστά, αναφέροντας ως αιτίες 

διατήρησης του νερού στη γη φαινόμενα από τον κύκλο του νερού. 
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Στα αποτελέσματα της 8ης Ερώτησης-δραστηριότητας που αναφέρονταν στην 

αναγνώριση και διαδοχή των φαινομένων του κύκλου του νερού, ενώ στο τεστ 

προελέγχου από το σύνολο των δεκατριών (13) παιδιών μόνο τα έξι (6) παιδιά 

εντόπισαν και αντιστοίχισαν σωστά τα φαινόμενα του κύκλου του νερού που 

περιγράφονταν στα κείμενα, στο τεστ μεταελέγχου, όλα τα παιδιά αναγνώρισαν τα 

φαινόμενα και τοποθέτησαν τις εικόνες σε σωστή διαδοχή. Επιπλέον στις περιγραφές 

τους όλα τα παιδιά ανέφεραν τα φαινόμενα της εξάτμισης, της συμπύκνωσης και της 

υγροποίησης και οχτώ (8) παιδιά ανέφεραν και την απορροή. 

 Στα παραπάνω θετικά ευρήματα προστίθενται και τα ευρήματα του φύλλου 

παρατήρησης και του ημερολόγιου της ερευνήτριας για την Ενότητα 2 από τη 4η 

δραστηριότητα, όπου τα παιδιά μέσω ψηφιακής εφαρμογής έπρεπε να ακούσουν 

ηχογραφημένα κείμενα που αντιστοιχούσαν σε εικόνες από τον κύκλο του νερού και 

με τη μέθοδο σύρε και απόθεσε να βάλουν σε διαδοχή τα φαινόμενα. Η απόδοση τους 

στη δραστηριότητα ήταν πολύ καλή και επιπλέον χειρίστηκαν την εφαρμογή με άνεση 

αλληλεπιδρώντας αρκετές φορές με αυτήν. 

Σημαντικά συμπεράσματα απορρέουν από το φύλλο παρατήρησης και το 

ημερολόγιο για την Ενότητα 3 που αφορούσε την αξιολόγηση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. Τα παιδιά μπόρεσαν με την αξιοποίηση της ρομποτικής να 

προγραμματίσουν αποτελεσματικά το επιδαπέδιο ρομπότ για να κινηθεί πάνω στη 

τετραγωνισμένη πίστα που απεικόνιζε οπτικά το μοντέλο του κύκλο του νερού, 

αναπαριστώντας τη διαδοχή των φαινομένων. Από τα δεκατρία (13) παιδιά τα δώδεκα 

(12) αναγνώρισαν και περιέγραψαν τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της διαδρομής του 

ρομπότ πάνω στο μοντέλο του κύκλου του νερού.   

Τέλος ιδιαίτερα θετικά ήταν τα ευρήματα από τα ιχνογραφήματα των παιδιών  

όπου σύμφωνα με τις αναφορές του φύλλου παρατήρησης και του ημερολόγιου της 

ερευνήτριας, όλα τα παιδιά συμπεριέλαβαν στα ιχνογραφήματά τους α) τον ήλιο, τη 

θάλασσα και το βουνό, β) αποτύπωσαν το φαινόμενο της εξάτμισης με βελάκια που 

αναδύονταν από τη θάλασσα και ανέβαιναν στον ουρανό, γ) ζωγράφισαν τη 

συμπύκνωση με τη δημιουργία σύννεφων και δ) έδειξαν την υγροποίηση με τη μορφή 

σύννεφων που ρίχνουν βροχή πίσω στη γη. Ως προς την απορροή εννέα (9) παιδιά την 

αποτύπωσαν με βελάκια που ακολουθούσαν την πορεία της βροχής πίσω στη γη.  

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω η πλειονότητα των παιδιών κατανόησε τα 

φαινόμενα και τη διαδοχή τους στον κύκλο του νερού. Τα ευρήματα φαίνεται να 

συμφωνούν και με την έρευνα της Χρηστίδου κ.συν (2003), όπου ένας σημαντικός 
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αριθμός παιδιών μετά από τη διδακτική παρέμβαση κατάφερε να κατασκευάσει πιο 

σύνθετα και αποδεκτά νοητικά μοντέλα για τον κύκλο του νερού. 

Δευτερεύοντες μαθησιακοί στόχοι 

Ως προς την καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού τα παιδιά ήρθαν σε επαφή 

με ποικίλα ψηφιακά μέσα που ενίσχυσαν τις μαθησιακές τους εμπειρίες. Η 

πολυτροπικότητα στην παρουσίαση των πληροφοριών βοήθησε στην κατανόηση των 

επιστημονικών εννοιών και έκανε τη διδασκαλία πιο ενδιαφέρουσα. Τα παιδιά 

εξοικειώθηκαν στη διαχείριση των ψηφιακών εφαρμογών και στη χρήση των φορητών 

συσκευών. Η ευκολία στη χρήση της φορητής συσκευής έδωσε ανεξαρτησία στα 

παιδιά και εμπλούτισε τις ψηφιακές τους γνώσεις, ως προς την εκτέλεση κάποιων 

εντολών. Οι ψηφιακές εφαρμογές αξιοποιήθηκαν ως κίνητρα μάθησης, ως μέσα 

παρουσίασης πληροφοριών, εργαλεία διερεύνησης των προϋπάρχουσων γνώσεων των 

παιδιών, εμπέδωσης γνώσεων, ως εναλλακτική μορφή αξιολόγησης και συμπλήρωσαν 

και ενίσχυσαν την κατανόηση των φαινομένων του κύκλου του νερού. Κατά τη 

διάρκεια της ενασχόλησης με τις εφαρμογές, η άμεση και παιγνιώδης ανατροφοδότηση 

που λάμβαναν τα παιδιά κάθε φορά που τα κατάφερναν, τα ενθουσίαζε και η 

δυνατότητα επανάληψης της άσκησης τα βοηθούσε να εντοπίσουν τα λάθη τους και να 

έχουν αυτονομία και ανεξαρτησία πάνω στη μάθησή τους. Η απόδοση τους στις 

δραστηριότητες με τις ψηφιακές εφαρμογές ήταν στο μεγαλύτερο βαθμό ικανοποιητική 

και τα παιδιά εκδήλωναν έντονα την επιθυμία τους να αλληλοεπιδράσουν ξανά και 

ξανά με την εφαρμογή της διαδρομής με τα βέλη κατεύθυνσης, όσο και στον 

προγραμματισμό του ρομπότ για να κινηθεί στην τετραγωνισμένη πίστα. 

Σχετικά με την καλλιέργεια δεξιοτήτων του νου (παρατήρηση, πρόβλεψη, 

αιτιολόγηση, συσχέτιση και σύνθεση πληροφοριών, ερμηνεία δεδομένων, κριτική 

ικανότητα), τα παιδιά μέσω των πειραμάτων έκαναν προβλέψεις, τις δοκίμασαν, 

παρατήρησαν τα αποτελέσματα των δοκιμών τους, παρουσίασαν τα αποτελέσματα 

στην ομάδα. Στη μετάβαση μεταξύ των δραστηριοτήτων της ΔΜΑ, υπήρχε μια 

ακολουθία στη οικοδόμηση και πρόσκτηση των νέων εννοιών, η ομαλή διαδοχή στη 

μετάβαση παρείχε στα παιδιά τη δυνατότητα να επαναλάβουν, όσα είχαν ήδη μάθει, να 

ανακαλέσουν πληροφορίες και να τις εντάξουν στα νέα νοητικά σχήματα που 

δημιουργούσαν.  

Στα παιδιά παρουσιάστηκαν τόσο ψηφιακά μοντέλα του κύκλου του νερού 

(βίντεο), όσο και οπτικά μοντέλα (εικόνες και τετραγωνισμένη πίστα). Όλα τα παιδιά 

είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις εικόνες για να αναπαραστήσουν το 
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οπτικό μοντέλο του κύκλου του νερού, να περιγράψουν τη διαδοχή των φαινομένων με 

τη χρήση της κατάλληλης ορολογίας και να κατανοήσουν τη συνέχεια της κυκλικής 

κίνησης του νερού. Με τον ίδιο σκεπτικό αξιοποιήθηκε και ο προγραμματισμός του 

επιδαπέδιου ρομπότ για να κινηθεί στην τετραγωνισμένη πίστα που παρουσίαζε οπτικά 

τον κύκλο του νερού. Από την απόδοσή τους φάνηκε ότι τα παιδιά κατανόησαν τη 

λειτουργία του μοντέλου. Οι κάποιες λανθασμένες επιλογές των παιδιών λειτούργησαν 

ως η κατάλληλη διδακτική στιγμή για συζήτηση, αναφορικά με τυχόν παρανοήσεις ως 

προς την αλληλουχία και τους παράγοντες δημιουργίας των φαινομένων. Επιπρόσθετα, 

η αποτύπωση του μοντέλου στα ιχνογραφήματα ήταν ιδιαίτερα επιτυχής και 

επιβεβαίωσε την κατανόηση της διαδοχής των φαινομένων του κύκλου του νερού, από 

την πλειονότητα των παιδιών 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

5.1 Συζήτηση-προοπτικές για μελλοντική έρευνα 

Η αποτελεσματικότητα της ΔΜΑ με τη χρήση των Ψηφιακών Τεχνολογιών και 

της Ρομποτικής για τη διδασκαλία του κύκλου του νερού σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, αξιολογήθηκε από την επίτευξη των κύριων και δευτερευόντων μαθησιακών 

στόχων, όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση των ευρημάτων από α) τα τεστ 

προελέγχου και μεταελέγχου, β) τα φύλλα παρατήρησης, και γ) το ημερολόγιο της 

ερευνήτριας. 

Αναφορικά με τους κύριους μαθησιακούς στόχους της έρευνας, διαπιστώθηκε 

ότι τα παιδιά, ύστερα από την εφαρμογή της ΔΜΑ, κατανόησαν  α) τις μεταβολές της 

φυσικής κατάστασης του νερού σε σχέση με τις αλλαγές στη θερμοκρασία, και β) τη 

διαδοχή των φαινομένων του κύκλου του νερού. Ως προς τους δευτερεύοντες 

μαθησιακούς στόχους καλλιεργήθηκαν α) δεξιότητες τεχνολογίας (ψηφιακός 

γραμματισμός) και ρομποτικής (βασικός προγραμματισμός και αλγοριθμικός τρόπος 

σκέψης) και β) δεξιότητες του νου π.χ. παρατήρηση, πρόβλεψη, αιτιολόγηση, 

συσχέτιση και σύνθεση πληροφοριών, ερμηνεία δεδομένων, κριτική ικανότητα 

Την κατανόηση των κύριων στόχων της ΔΜΑ ενίσχυσαν α) η ποικιλία, η 

πολυμεσικότητα, η ομαλή και σταδιακή διαδοχή των δραστηριοτήτων που 

δημιουργούσαν μία γνωστική σκαλωσιά, β) η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, 

μέσω των οποίων γινόταν, είτε διερεύνηση προηγούμενων γνώσεων και παρουσίαση 

νέων γνώσεων, είτε εμπέδωση όσων μάθαιναν τα παιδιά, επιπλέον κινητοποίησαν το 

ενδιαφέρον των παιδιών για το υπό διερεύνηση θέμα και αποτέλεσαν ισχυρά και 

ελκυστικά κίνητρα μάθησης, γ) η συζήτηση μέσω ερωτήσεων που γινόταν, 

αποσαφήνιζε όρους που δεν ήταν κατανοητοί και έδινε την ευκαιρία στα παιδιά να 

εκφράσουν τις ιδέες τους και να αξιοποιηθούν στη μαθησιακή διαδικασία τα λάθη που 

έκαναν, δ) η πειραματική διαδικασία, το παιχνίδι και η δραματοποίηση συμπλήρωσαν, 

ενίσχυσαν τις προηγούμενες γνώσεις, και έκαναν τις δράσεις πιο βιωματικές δίνοντας 

στα παιδιά ενεργό ρόλο στη διαδικασία της μάθησής τους, ε) η αξιοποίηση ψηφιακών 

και οπτικών μοντέλων για τον κύκλο του νερού σε συνδυασμό με τη χρήση της 

ρομποτικής, ενίσχυσαν την κατανόηση της διαδοχής των φαινομένων του κύκλου του 

νερού, και παράλληλα καλλιέργησαν την υπολογιστική σκέψη, στ) επιπρόσθετα, η 

αποτύπωση του κύκλου του νερού στα ιχνογραφήματα ήταν ιδιαίτερα επιτυχής και 
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επιβεβαίωσε ότι η πλειονότητα των παιδιών,  αντιλήφθηκε τη διαδοχή των φαινομένων 

του κύκλου του νερού συνολικά ως μοντέλο. 

Στη συγκεκριμένη ΔΜΑ ο συνδυασμός ψηφιακού και χειραπτικού υλικού 

λειτούργησε θετικά, τόσο στην κατανόηση των μεταβολών της φυσικής κατάστασης 

του νερού σε σχέση με τις αλλαγές στη θερμοκρασία, όσο και στη διαδοχή των 

φαινομένων του κύκλου του νερού. Τα παιδιά αλληλεπίδρασαν με πολλαπλές όψεις 

των επιστημονικών εννοιών και σε διαφορετικά αναπαραστατικά μέσα, καθώς  

σύμφωνα με τη Burnett (2010) αυτή η πολυτροπική προσέγγιση των επιστημονικών 

εννοιών είναι ζητούμενο των σύγχρονων εκπαιδευτικών πλαισίων, καθώς θεωρείται 

ότι υποστηρίζει το συνδυασμό των εγγραμματισμών  (Καλογιαννάκης, 2018).  

Για μελλοντική έρευνα προτείνεται να επεκταθεί η ΔΜΑ σε ένα πιο ευρύ 

μαθησιακό πλαίσιο, όπου τα παιδιά θα εμπλουτίσουν τις γνωστικές του εμπειρίες και 

θα προσεγγίσουν και άλλες όψεις του θέματος, όπως περιβαλλοντικά ζητήματα π.χ. 

μόλυνση, προστασία και ορθολογική διαχείριση του νερού, ώστε να γίνουν μελλοντικά 

υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες. Επιπρόσθετα προτείνεται ο εμπλουτισμός της ΔΜΑ με 

δημιουργία κατασκευών π.χ. για τον κύκλο του νερού, ώστε να καλλιεργηθούν 

δεξιότητες που σχετίζονται με την προσέγγιση steam.  

Χρήσιμο θα ήταν να πραγματοποιηθεί η ΔΜΑ και σε άλλα νηπιαγωγεία στο 

πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμα, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο θα διαφοροποιούνταν 

τα ευρήματα από αυτά της παρούσας έρευνας. 

 

5.2 Περιορισμοί της έρευνας 

Οι περιορισμοί της έρευνας εστιάζονται σε κάποιες δυσκολίες πρακτικής φύσεως 

που υπήρξαν και ίσως προβληματίσουν κατά τη φάση της υλοποίησης της ΔΜΑ. 

Η υλοποίηση της ΔΜΑ έγινε στο ωρολόγιο πρόγραμμα του ολοήμερου και ως εκ 

τούτου υπήρχε η αναμενόμενη κόπωση στα παιδιά. Ευτυχώς η καλή συνεργασία και 

συνεννόηση με τη συνάδελφο του πρωινού, προκειμένου να έχουν ένα έξτρα μικρής 

διάρκειας διάλειμμα πριν την έναρξη του ολοημέρου βοήθησε στην αντιμετώπιση 

αυτού του ζητήματος. Επιπρόσθετα  η χρονική διάρκεια των δραστηριοτήτων ήταν 

τέτοια, ώστε να μην κουράζονται περισσότερο τα παιδιά.  

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης ΔΜΑ με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών 

και ρομποτικής, χρειαζόταν και ο απαιτούμενος τεχνολογικός εξοπλισμός. Από την 

εμπειρία της πιλοτικής εφαρμογής της ΔΜΑ, διαπιστώθηκε ότι έπρεπε να 
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εξασφαλιστούν όχι απαραίτητα για όλα τα παιδιά, φορητές συσκευές, ώστε  να έχουν 

τα παιδιά την απαραίτητη αυτονομία στην εκτέλεση των ψηφιακών δραστηριοτήτων, 

καθώς και την απαιτούμενη καθοδήγηση και βοήθεια από την εκπαιδευτικό.  

H υλοποίηση της δράσης με τη χρήση του επιδαπέδιου ρομπότ bee bot μπορεί να 

θεωρηθεί ότι δεν είναι εφικτή στην πλειονότητα των νηπιαγωγείων, λόγω του υψηλού 

κόστους αγοράς του ρομπότ. Ωστόσο ακόμα και αν δεν διαθέτει το νηπιαγωγείο το 

ρομπότ μπορεί να υλοποιηθεί η δράση προγραμματισμού χωρίς τη χρήση τεχνολογίας 

και το ρόλο του ρομπότ πάνω στη τετραγωνισμένη πίστα που αναπαρίσταται το 

μοντέλο του κύκλου του νερού να τον πάρει ένα παιδί και ένα άλλο παιδί θα το 

καθοδηγεί με τη χρήση εντολών κατεύθυνσης.  

 



80 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ελληνόγλωσσες αναφορές 

 

Βαϊτση, Μ., Παπαγεωργίου, Ε., Μπαγάκης, Γ., Ραβάνης, Κ., & Παπαμιχαήλ, Γ. (1993). Η 

διδακτική αποσταθεροποίηση των αυθόρμητων παραστάσεων παιδιών προσχολικής 

ηλικίας για τα φαινόμενα της τήξης και της εξαέρωσης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 19, 

σελ. 308-338. Ανακτήθηκε από academia.edu 

Bargellini, A. (2000). Από το πρόγραμμα SCIS, στον κονστρουκτιβισμό: Μια Διδακτική 

Εμπειρία Έρευνας στον Τομέα των Επιστημών της Χημείας στο Ιταλικό Δημοτικό 

Σχολείο. Στο Π. Κόκκοτας, Π (επιμ.), Διδακτικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες. 

Σύγχρονοι Προβληματισμοί, σελ. 311-319. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δάρδανος. 

Creswell, J. (2016). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της 

ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας (Ν. Κουβαράκου, μτφ). Αθήνα: Ίων. (έτος έκδοσης 

πρωτοτύπου 2015). 

Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., Wood-Robinson, V. (1998). Οικοδομώντας τις 

έννοιες των φυσικών επιστημών. Μια παγκόσμια σύνοψη των ιδεών των μαθητών. 

Αθήνα: Τυπωθήτω.  

Ζουπίδης, Α. (2012). Διδασκαλία και Μάθηση με τη χρήση μοντέλων Φυσικών Επιστημών 

και Τεχνολογίας: Εφαρμογή στα φαινόμενα της Πλεύσης Βύθισης. (Doctoral 

dissertation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. 

Τμήμα Νηπιαγωγών). https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/28076 

ΙΕΠ (2014). Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (αναθεωρημένη έκδοση). «Νέο Σχολείο 

(Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών». Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής. 

Καλκάνης, Γ. (2021). Η Επιστημονική-Εκπαιδευτική Μέθοδος με Διερεύνηση και Καλές 

Πρακτικές.  Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, 

τομ. 1.αρ.1 σελ. 39-61. 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/RiSTE/issue/view/1632  

Καλογιαννάκης, Μ. (επιμ.) (2017). Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τις Φυσικές 

Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές. 27-29 

Μαΐου 2016. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 

Εκπαίδευσης. 

https://www.academia.edu/9864724/%CE%92%CE%B1%CE%90%CF%84%CF%83%CE%B7_%CE%9C_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%95_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%93_%CE%A1%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%93_1993_%CE%97_%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CF%85%CE%B8%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B1_%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%AE%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_19_308_338
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/28076
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/RiSTE/issue/view/1632


81 
 

Καριώτογλου, Π. (2009). Περιεχόμενο και μέθοδος προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών 

στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική ηλικία. Η Διδακτική των Θετικών Επιστημών 

στην Εκπαίδευση: δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στο Νηπιαγωγείο, το 

Δημοτικό, το Γυμνάσιο, σελ. 109-113. 

Καριώτογλου, Π. (2021). Ο Διδακτικός Μετασχηματισμός Περιεχομένου και η 

Αναγκαιότητα στη Διδακτική Φυσικών Επιστημών: Ζητήματα, Ευρήματα και 

Προτάσεις. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, 1, 

σελ. 39-61.https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/RiSTE/issue/view/1632/489. 

Καριώτογλου, Π., Κουμαράς, Π. (1994). Εκπαιδευτική Τεχνολογία ΙΙ. Θέματα Διδακτικής 

Μεθοδολογίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ 

Κόκκοτας, Π. (2000). Διδακτικές Προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες. Σύγχρονοι 

Προβληματισμοί. Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Κολιόπουλος,  Δ. (2006). Θέματα  διδακτικής  φυσικών  επιστημών:  Η  συγκρότηση  της 

σχολικής γνώσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Μπέλλας, Θ. (2000). Το ιχνογράφημα του παιδιού ως μέσο και αντικείμενο έρευνας στα χέρια 

του εκπαιδευτικού. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Μπιρμπίλη, Μ. (2008). Προς μια παιδαγωγική του διαλόγου: Η σημασία και ο ρόλος των 

ερωτήσεων στην προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg - Γιώργος & Κώστας 

Δαρδάνος. 

Παπαδοπούλου, Π., Αυγητίδου, Σ., Καριώτογλου, Π. (2018). Αξιολόγηση μιας Διδακτικής 

Μαθησιακής Ακολουθίας για παιδιά προσχολικής ηλικίας με θέμα τις μαγνητικές 

αλληλεπιδράσεις. Στο Μ. Καλογιαννάκης (επιμ.), Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στη 

Προσχολική Εκπαίδευση, Προκλήσεις και Προοπτικές σελ. 96-11. Αθήνα: Gutenberg. 

Πλακίτση, Κ., (2008). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική και στην Πρώτη 

Σχολική ηλικία. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

Ραβάνης, Κ. (1999). Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Διδακτική και 

γνωστική προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Ραβάνης, Κ. (2016). Εισαγωγή στη Διδακτική και στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. 

Αθήνα: Νέες Τεχνολογίες. 

Συμεωνίδου, Α., Παπαδοπούλου, Π.,  Καριώτογλου, Π. (2016). Ανάπτυξη, Εφαρμογή και 

Αξιολόγηση Διδακτικής Μαθησιακής Σειράς, για παιδιά Προσχολικής ηλικίας, για τον 

Κύκλο του νερού. Στο Β. Τσελφές (επιμ.), Προσχολική ηλικία: Οι Φυσικές Επιστήμες 

στην εκπαιδευτική σχέση παιδιών και εκπαιδευτικών σελ. 248-64. ΤΕΑΠΗ -ΕΚΠΑ, 

Αθήνα: Α. Πετροπούλου. 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/RiSTE/issue/view/1632/489


82 
 

Τσαλαγιώργου, Ε., & Βαλσαμίδου, Λ. (2018). Ψηφιακά διδακτικά σενάρια με αντικείμενο 

τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: ένα παράδειγμα από την 

ψηφιακή πλατφόρμα «Αίσωπος». Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή 

και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 14(2), 47-61. 

https://doi.org/10.12681/jode.19004 

Τσοβόλας, Σπ., & Κόμης, Β. (2008). Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη 

περίπτωσης με μαθητές δημοτικού. Στο Β. Κόμης (επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου 

Συνέδριου «Διδακτική της Πληροφορικής», Πάτρα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 

Τσουκαλά, Κ. & Χαλκιαδάκη, Ζ. (2015). Εκπαιδευτική ρομποτική στην προσχολική και 

πρώτη σχολική ηλικία. Prime International Journal Practical Research. Φυσικές 

Επιστήμες και εκπαιδευτικό υλικό: προσεγγίζοντας βιολογικές έννοιες στο 

νηπιαγωγείο. Στο Μ. Καλογιαννάκης (επιμ.), Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στη 

Προσχολική Εκπαίδευση, Προκλήσεις και Προοπτικές, σελ. 96-116. Αθήνα: Gutenberg. 

Τσουκαλά, Κ. & Χρηστίδου, Β. (2018). Φυσικές Επιστήμες και εκπαιδευτικό υλικό: 

προσεγγίζοντας βιολογικές έννοιες στο νηπιαγωγείο. Στο Μ. Καλογιαννάκης (επιμ.), 

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στη Προσχολική Εκπαίδευση, Προκλήσεις και 

Προοπτικές, σελ. 96-11. Αθήνα: Gutenberg. 

Χαλκιά, Κ. Ο Πολυτροπικός «λόγος» Των Φυσικών Επιστημών Αλληλεπιδράσεις με την 

εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Ανακτήθηκε  19 Απριλίου 2022 (23) Ο 

πολυτροπικός «λόγος» των Φυσικών Επιστημών στο διαδίκτυο | Krystallia Halkia - 

Academia.edu  

Χατζηνικήτα, Β., Κουλαϊδής, Β., & Ραβάνης, Κ. (1996). Ιδέες μαθητών προσχολικής 

ηλικίας για το βρασμό του νερού. Εξερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 2, σελ. 106-

116. Ανακτήθηκε  19 Απριλίου 2022 από academia.edu. 

  

https://doi.org/10.12681/jode.19004
https://www.academia.edu/6139807/%CE%9F_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
https://www.academia.edu/6139807/%CE%9F_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
https://www.academia.edu/6139807/%CE%9F_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
file:///E:/ΔΜΑ/Χατζηνικήτα_Β_Κουλαϊδής_Β_Ραβάνης_Κ_1996_Ιδέες_μαθητών_προσχολικής_και_πρώτης_σχολικής_ηλικίας_για_το_βρασμό_του_νερού_Ερευνώντας_τον_κόσμο_του_παιδιού_2_106_116


83 
 

Ξενόγλωσσες αναφορές 

 

Applefield, J., Huber, R., Moallem, M. (2001). Constructivism in Theory and Practice: 

Toward a Better Understanding. High School Journal, vol. 84. 

Bar, V., & Galili, I. (1994). Stages of children s views about evaporation. International 

Journal  of  Science Education, 1-26. https://doi.org/10.1080/0950069940160205 

Bar, V. (1989). Children s Views about the Water cycle. Science Education, 73(4), 481-

500.  https://doi.org/10.1002/sce.3730730409 

Brown, A.L. (1992). Design Experiments: Theoretical and Methodological Challenges 

in Creating Complex Interventions in Classroom settings Sciences. The Journal 

Of the Learning Sciences, 2(2), 141-178. 

https://doi.org/10.1207/s15327809jls0202_2 

Cook, M. P. (2006). Visual Representations in Science Education: The Influence of 

Prior Knowledge and Cognitive Load Theory on Instructional Design Principles.” 

Science Education 90(6):1073–91.  https://doi.org/10.1002/sce.20164 

Duit, R. (2007). ‘Science Education Research Internationally: Conceptions, Research 

Methods, Domains of Research’, Eurasia Journal of Mathematics, Science and 

Technology Education. https://doi.org/10.12973/ejmste/75369 

Eshach, H. (2006). Science literacy in primary schools and pre-schools (Vol. 1). 

Springer Science & Business Media. 

Gilbert, J. K., Boylter, C., & Rutherford, M. (1998). Models in explanation, Part 1: 

Horses for courses; International Journal of Science Education, 20(1), 83-97. 

https://doi.org/10.1080/0950069980200106 

Gilbert, J., Osberne, R., Fensham, P. (1982). Children's Science and Its Consequences 

for Teaching. Science Education, vol. 66 (4), pp. 623-633. 

https://doi.org/10.1002/sce.3730660412 

Gleick, P. H., 1996: Water resources. In Encyclopedia of Climate and Weather, ed. by 

S. H. Schneider, Oxford University Press, New York, vol. 2, pp.817-

823. https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/o-

ydrologikos-kyklos-water-cycle-greek 

 Kalogiannakis, Μ., Ampartzaki, M., Papadakis, St., & Skaraki, E. (2018). Teaching      

Natural Science Concepts to Young Children with Mobile Devices and Hands-on 

Activities. A Case Study. International Journal of Teaching and Case Studies, 

9(2), 171-183. 

https://doi.org/10.1080/0950069940160205
https://doi.org/10.1002/sce.3730730409
https://doi.org/10.1207/s15327809jls0202_2
https://doi.org/10.1002/sce.20164
https://doi.org/10.12973/ejmste/75369
https://doi.org/10.1080/0950069980200106
https://doi.org/10.1002/sce.3730660412
https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/o-ydrologikos-kyklos-water-cycle-greek
https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/o-ydrologikos-kyklos-water-cycle-greek


84 
 

Kariotoglou, P., Psillos, D., & Tselfes, V. (2003). Modeling the Evolution of Teaching 

– Learning Sequences: from discovery to constructivism, στο Psillos, D. et al 

(eds): Science Education Research in the Knowledge-Based Society, Kluwer 

Academic Publishers. 

Lijnse, P. L. (1994). Developmental research as a way to an empirically-based 

‘’didactical structure’’ of science. Science education, 79(2), 189-199. 

Mayer, R. E. (2002). Multimedia Learning.  Psychology of learning and motivation, 

Vol. 41, pp. 85–139.  

Meheut, M., & Psillos, D. (2004). Teaching-Learning Sequences: aims and tools for 

science education  research.  International  Journal  of  Science  Education,  26,  

515-535. https://doi.org/10.1080/09500690310001614762  

Miner, J. T. (1992). An early childhood study of the water cycle. Unpublished Master 

of Art Thesis. University of Nevada, Law Vegas, NV.  

https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1241&context=rt

ds 

Ravanis, K., & Bagakis, G. (1998). Science Education in kindergarten sociocognitive 

perspective. International Journal of Early Years Education, 6(3), 315-327.   

http://150.140.160.61:8000/static/magazine/international/2020/12/07/Science_e

ducation_in_kindergarten._Sociocognitive_perspective.pdf 

Schwarz, C., Reiser, B. J., Davis, E. A., Kenyon, L., Achér, A., Fortus, D., Shwartz, Y., 

Hug, B. & Krajcik, J. (2009). Developing a learning progression for scientific 

modeling: Making scientific modeling accessible and meaningful for learners. 

Journal of Research in Science Teaching, 46(6), 632-654. 

https://doi.org/10.1002/tea.20311 

Tiberghien, A., Vince, J., Gaidioz, P. (2009) Design‐based Research: Case of a teaching 

sequence on mechanics, International Journal of Science Education, 31:17, 

2275-2314. https://doi.org/10.1080/09500690902874894 

Wong, A., Leahy, W., Marcus, N., &  Sweller, J., (2012). Cognitive Load Theory, the 

Transient Information Effect and e-Learning. Learning and Instruction 

22(6):449–57. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2012.05.004 

  

https://doi.org/10.1080/09500690310001614762
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1241&context=rtds
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1241&context=rtds
http://150.140.160.61:8000/static/magazine/international/2020/12/07/Science_education_in_kindergarten._Sociocognitive_perspective.pdf
http://150.140.160.61:8000/static/magazine/international/2020/12/07/Science_education_in_kindergarten._Sociocognitive_perspective.pdf
https://doi.org/10.1002/tea.20311
https://doi.org/10.1080/09500690902874894
https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2012.05.004


85 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον κύκλο του νερού 

 

Ο κύκλος του νερού γνωστός και ως υδρολογικός κύκλος δεν έχει αρχή, ωστόσο 

διευκολύνει να ξεκινήσει κανείς την παρουσίασή του από τη θάλασσα. Ο ήλιος,  

θερμαίνει το νερό στους ωκεανούς, στις λίμνες, στα ποτάμια και στο έδαφος. Το νερό 

με τη μορφή ατμού εξατμίζεται και ανυψώνεται στον αέρα (εξάτμιση). Οι υδρατμοί 

στην ατμόσφαιρα προέρχονται από τη διαπνοή των φυτών και από την εξάχνωση, των 

πάγων και του χιονιού που γίνονται κατευθείαν υδρατμοί. 

Οι υδρατμοί μέσω ανοδικών ρευμάτων αέρα, ανεβαίνουν στα ανώτερα στρώματα της 

ατμόσφαιρας, όπου η επικρατεί χαμηλή θερμοκρασία. Ένα μέρος των υδρατμών 

συμπυκνώνεται και σχηματίζει τα σύννεφα (συμπύκνωση), γιατί ο αέρας δεν μπορεί 

να συγκρατεί όλη τη μάζα των υδρατμών. Τα σύννεφα μετακινούνται με τον αέρα γύρω 

από τη γη. Τα σύννεφα σχηματίζουν σταγονίδια νερού (υγροποίηση) που μεγαλώνουν, 

συγκρούονται και πέφτουν στη γη ως κατακρημνίσματα, είτε με τη μορφή βροχής, είτε 

με τη μορφή χιονιού. Το χιόνι, όταν συσσωρεύεται σχηματίζει πάγους και παγετώνες 
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που όταν λιώνουν την άνοιξη το νερό που προκύπτει, ρέει σχηματίζοντας την απορροή 

από το λιώσιμο του χιονιού. Στους ωκεανούς, πέφτει απευθείας η μεγαλύτερη 

ποσότητα κατακρημνισμάτων και ένα σημαντικό μέρος από τη στεριά μεταφέρεται 

στους ωκεανούς από τα ποτάμια, ως επιφανειακή απορροή. Ένα μέρος της 

επιφανειακής απορροής καταλήγει στις λίμνες και στα ποτάμια που αποτελούν τις 

κυριότερες αποθήκες γλυκού νερού. Κάποιες ποσότητες από το νερό των 

κατακρημνισμάτων μέσω της διήθησης, διαπερνούν το έδαφος και σχηματίζουν το 

υπόγειο νερό, του οποίου ένα μέρος με τη μορφή πηγών, βρίσκει δίοδο προς τα 

επιφανειακά υδάτινα σώματα (και τους ωκεανούς) ως εκφόρτιση υπόγειου νερού. Ένα 

άλλο μέρος του υπόγειου νερού γεμίζει τους υπόγειους υδροφορείς, στους οποίους 

αποθηκεύονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μεγάλες ποσότητες νερού, που με την 

πάροδο του χρόνου μέρος τους καταλήγει στους ωκεανούς, όπου ο κύκλος του νερού 

συνεχίζει την αέναη κυκλική του πορεία  (Gleick, 1996). 

 

Αναλυτική περιγραφή της Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας 

Ενότητα 1: Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού 

Μαθησιακός στόχος: 

Να κατανοήσουν τις μεταβολές στη φυσική κατάσταση του νερού (στερεό, υγρό, 

αέριο) σε σχέση με τις αλλαγές στη θερμοκρασία. 

1.1 Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού (1η μέρα) 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

• Να γνωρίσουν και να διακρίνουν τις φυσικές καταστάσεις του νερού. 

• Να συνδέσουν τις μεταβολές στη φυσική κατάσταση του νερού με καταστάσεις 

της καθημερινής ζωής και με φυσικά φαινόμενα. 

• Να αντιληφθούν το ρόλο της αλλαγής της θερμοκρασίας ως παράγοντας 

μεταβολής της φυσικής κατάστασης του νερού. 

Διδακτικές τεχνικές: κούκλα παρέμβασης, συζήτηση, ψηφιακές εφαρμογές, 

παιχνίδι. 

Υλικά: Η/Υ, βιντεοπροβολέας , αυτοσχέδια χάρτινα θερμόμετρα, συνδετήρες. 

Χρονική διάρκεια :2 διδακτικές ώρες. 

1η δραστηριότητα: Εφαρμογή διαδραστικού βιβλίου για τις φυσικές 

καταστάσεις του νερού. 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1121428
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Η εκπαιδευτικός με τη χρήση βιντεοπροβολέα  προβάλλει ένα διαδραστικό 

βιβλίο, το οποίο παρουσιάζει πληροφορίες για την αξιοποίηση του νερού στην 

καθημερινότητα και τις αλλαγές στη φυσική του κατάσταση. Στις διαδραστικές 

εφαρμογές του βιβλίου εμφανίζεται η κούκλα της παρέμβασης ο ερευνητής Σταγόνης, 

ο οποίος δίνει πληροφορίες και αναθέτει σύντομες διαδραστικές αποστολές. 

Συγκεκριμένα ο ερευνητής αναφέρει α) πώς χρησιμοποιεί το νερό στην 

καθημερινότητά του, β) πού υπάρχει νερό στη φύση και ποιες είναι οι μορφές του νερού 

(υγρό, στερεό, αέριο) και γ) πώς οι αλλαγές στη θερμοκρασία επηρεάζουν τη φυσική 

κατάσταση του νερού. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση του διαδραστικού βιβλίου 

και ενδεικτικές ερωτήσεις για συζήτηση. 

1. Εισαγωγή στο θέμα ‘’Ο ερευνητής Σταγόνης και το νερό στην καθημερινότητά 

μας’’: Στο πρώτο βίντεο η κούκλα-ερευνητής συστήνεται και παροτρύνει τα 

παιδιά να ξεφυλλίσουν ένα ebook με ηχογραφημένη αφήγηση και εικόνες που 

προβάλλουν την καθημερινότητά του σε σχέση με όσα του αρέσει να κάνει με 

το νερό. Στο τέλος του ebook ζητά από τα παιδιά να πουν και τις δικές τους 

εμπειρίες. Μετά το τέλος της προβολής ακολουθεί συζήτηση. Αρχικά η 

εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά με ερωτήσεις να ανακαλέσουν 

πληροφορίες, αναφορικά με όσα είδαν και στη συνέχεια να απαντήσουν στο 

ερώτημα του ερευνητή. Η εκπαιδευτικός καταγράφει τις απαντήσεις των 

παιδιών. 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 

Ποιο ήταν το όνομα του ερευνητή;/Τι κάνει ένας ερευνητής;/ Ποιο θέμα θα 

ερευνήσουμε;/ Τι γνωρίζετε για το θέμα-νερό;/Πώς χρησιμοποιείτε το νερό στην 

καθημερινότητά σας; ή Τι κάνετε με το νερό; Πού αλλού χρησιμοποιούμε το νερό; 

2. Το νερό στη φύση: Στο δεύτερο βίντεο η κούκλα-ερευνητής θέτει ένα ερώτημα 

σχετικά με το πού υπάρχει νερό στη φύση και παροτρύνει τα παιδιά να 

παρακολουθήσουν ένα βίντεο. Μετά το τέλος της προβολής ακολουθεί 

συζήτηση. Αρχικά η εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά με ερωτήσεις να 

ανακαλέσουν πληροφορίες αναφορικά με όσα είδαν και στη συνέχεια να 

απαντήσουν στο ερώτημα του ερευνητή.Η εκπαιδευτικός καταγράφει τις 

απαντήσεις των παιδιών. 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 

Τι παρακολουθήσαμε στο βίντεο;/Πώς πέφτει το νερό από τα σύννεφα;/Πού 

κυλούσε ασταμάτητα το νερό;/Σε ποιο μέρος της φύσης το νερό είναι αλμυρό;/ Τι 
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έπαθε το νερό στη βουνοκορφή;/ Ποιο μέρος της φύσης συγκεντρώνει νερό σαν μια 

λεκάνη;/ Κάτω από τη γη υπάρχει νερό;/ Πού κρύβεται το νερό;/  Πού το νερό είναι 

πάγος;/Πού υπάρχει νερό στη φύση; ή Θυμάστε κάποια μέρη που υπήρχε νερό;  

3. Αποστολή: Στις εικόνες υπάρχει νερό. Σωστό ή Λάθος: Τα παιδιά πρέπει μέσω 

διαδραστικής εφαρμογής να εντοπίσουν αν υπάρχει νερό σε κάποιες εικόνες και 

να επιλέξουν σωστό ή λάθος πχ βλέπουν μια  εικόνα με παγόβουνο η πρόταση 

λέει ‘’Στο παγόβουνο υπάρχει νερό. Σωστό ή Λάθος’’ 

4. Οι φυσικές καταστάσεις του νερού: Στο βίντεο ο ερευνητής δίνει 

πληροφορίεςγια τις αλλαγές στη μορφή του νερού στη φύση. Μετά το τέλος της 

προβολής ακολουθεί συζήτηση. Αρχικά η εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά 

με ερωτήσεις να ανακαλέσουν πληροφορίες αναφορικά με όσα είδαν και στη 

συνέχεια να απαντήσουν στο ερώτημα του ερευνητή. 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 

Τι σημαίνει αλλάζει μορφές;/ Ποιες μορφές αλλάζει το νερό;/Σε ποιο σημείο στο 

βίντεο ήταν πάγος δηλαδή είχε στερεή μορφή το νερό;/ Σε ποιο μέρος της φύσης το 

νερό είχε αέρια μορφή; 

5. Αλλαγές στη θερμοκρασία ‘’ζέστη’’: Τα παιδιά ακούν ένα ηχογραφημένο 

μήνυμα από τον ερευνητή, παρακολουθούν τα βίντεο και παρατηρούν τις 

εικόνες. Ακολουθεί συζήτηση και η εκπαιδευτικός καταγράφει τις απαντήσεις 

των παιδιών. 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 

Τι επηρεάζει το νερό και αλλάζει μορφές;/ Τι νιώθουμε όταν η θερμοκρασία 

ανεβαίνει; Ζέστη ή κρύο;/ Τι παθαίνει το νερό όταν η θερμοκρασία ανέβει; 

6. Αλλαγές στη θερμοκρασία ‘’κρύο’’: Τα παιδιά ακούν ένα ηχογραφημένο 

μήνυμα από τον ερευνητή, παρακολουθούν ένα βίντεο και παρατηρούν τις 

εικόνες. Ακολουθεί συζήτηση και η εκπαιδευτικός καταγράφει τις απαντήσεις 

των παιδιών 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 

Τι νιώθουμε όταν η θερμοκρασία κατεβαίνει; Ζέστη ή κρύο;  

Τι παθαίνει το νερό όταν η θερμοκρασία κατέβει; 

7. Αποστολή: Βρες τη σωστή αλλαγή στη φυσική κατάσταση του νερού: Τα 

παιδιά παρατηρούν ένα θερμόμετρο και πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο 

εικόνες αυτή που δείχνει τη σωστή αλλαγή στη φυσική κατάσταση του νερού. 
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2η δραστηριότητα: Εφαρμογή αντιστοίχισης εικόνων με τις φυσικές 

καταστάσεις του νερού. 

Τα παιδιά αντιστοιχίζουν εικόνες του νερού στις τρεις φυσικές καταστάσεις του 

(υγρή, αέρια και στερεή μορφή). Εικόνες εφαρμογής: ποτήρι με νερό-νερό, ποτήρι με 

παγάκια-παγόβουνο και σκεύος με νερό που εξατμίζεται-σύννεφο. 

3η δραστηριότητα: Παιχνίδι ‘’Το θερμόμετρο τρελάθηκε’’ 

Η εκπαιδευτικός μοιράζει σε μια 

τυχαία ομάδα παιδιών πέντε θερμόμετρα 

από χαρτόνι με αριθμητικές ενδείξεις 

πάνω και κάτω του μηδενός και τα 

αντίστοιχα χρώματα κόκκινο για πάνω 

από το μηδέν και μπλε για κάτω από το 

μηδέν. Πάνω σε κάθε θερμόμετρο υπάρχει και ένας συνδετήρας για να 

ανεβοκατεβαίνει στην θερμοκρασία.  

Η εκπαιδευτικός διατυπώνει σύντομες προτάσεις με περιστατικά τα οποία 

αναφέρονται σε αυξομειώσεις της θερμοκρασίας. Ανάλογα το περιστατικό τα παιδιά 

ανεβοκατεβάζουν το συνδετήρα τους πάνω στο θερμόμετρο και χρησιμοποιούν τις 

κατάλληλες λέξεις πολύ κρύο, πολλή ζέστη, χαμηλή θερμοκρασία, υψηλή 

θερμοκρασία για να συμπληρώσουν τη φράση και αναπαριστούν με κίνηση. 

Ενδεικτικές προτάσεις 

Χθες στο μπάνιο, άνοιξα τη βρύση και κόντεψα να καώ, η θερμοκρασία του 

νερού ήταν… 

Έξω χιονίζει, η θερμοκρασία είναι… 

Η θερμοκρασία μέσα στην κατάψυξη είναι … 

Το νερό βράζει στην κατσαρόλα, η θερμοκρασία του είναι... 

Το καλοκαίρι κάνει ζέστη, η θερμοκρασία είναι … 

Στο βόρειο πόλο η θερμοκρασία είναι… 

Ο μπαμπάς άνοιξε το καλοριφέρ, γιατί η θερμοκρασία ήταν … 

Η μαμά μου λέει να μην αγγίζω το φούρνο όταν είναι αναμμένος, γιατί η 

θερμοκρασία είναι… 

Οι πολικές αρκούδες ζουν σε μέρη με θερμοκρασία… 

Στην έρημο η θερμοκρασία είναι… 

Προέκταση δράσης: Η εκπαιδευτικόςενθαρρύνει τα παιδιά να φτιάξουν και τις 

δικές τους προτάσεις. 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120394
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Αξιολόγηση: Αξιολόγηση ημερήσιων δραστηριοτήτων με τη χρήση φύλλου 

αξιολόγησης με σύμβολα συναισθημάτων π.χ μου άρεσε, δεν μου άρεσε, με 

δυσκόλεψε. 

1.2 Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού (2η μέρα)  

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

• Να κατανοήσουν τις μεταβολές στη φυσική κατάσταση του νερού. 

• Να αντιληφθούν το ρόλο της αλλαγής της θερμοκρασίας ως παράγοντας 

μεταβολής της φυσικής κατάστασης του νερού. 

Διδακτικές τεχνικές: κούκλα της παρέμβασης, συζήτηση, επίλυση 

προβλήματος, πειράματα, εργασία σε ομάδες, ψηφιακές εφαρμογές.  

Υλικά: Η/Υ, βιντεοπροβολέας, φωτογραφική μηχανή, διαφανή πλαστικά 

ποτήρια, δοχείο πυρέξ, εστία θέρμανσης, θερμόμετρο. 

Χρονική διάρκεια : 2 διδακτικές ώρες. 

1η δραστηριότητα: Γρίφοι και πειράματα 

Εφαρμογή διαδραστικής εικόνας με γρίφους. 

Τα παιδιά παρακολουθούν 3 βίντεο από τον ερευνητή Σταγόνη. Τα βίντεο είναι 

ενσωματωμένα σε μια διαδραστική εικόνα. 

Σε κάθε βίντεο ο ερευνητής Σταγόνης αφηγείται ένα περιστατικό από την 

καθημερινότητα που καταλήγει σε ένα γρίφο προς επίλυση. Στο πρώτο βίντεο ο 

ερευνητής Σταγόνης αφηγείται μια ιστορία σχετικά με την πήξη του νερού. ‘’Το 

Σαββατοκύριακο πήγα μια εκδρομή στα χιόνια. Το βράδυ έμεινα σε ένα καταφύγιο. 

Έξω έκανε πάρα πολύ κρύο, η θερμοκρασία είχε πέσει κάτω από το μηδέν. Ευτυχώς 

είχα σκεπαστεί με ένα πολύ ζεστό πάπλωμα. Κάποια στιγμή το βράδυ όμως δίψασα, 

έψαξα να βρω το μπουκάλι με το νερό μου αλλά δεν ήταν πουθενά, τότε θυμήθηκα ότι 

το είχα ξεχάσει έξω. Με τέτοιο κρύο ούτε που σκέφτηκα να βγω, οπότε 

ξανακοιμήθηκα. Την άλλη μέρα το πρωί που βγήκα έξω, βρήκα το μπουκάλι μου όμως 

το νερό κάτι είχε πάθει…τι;;; ‘’  

Στο δεύτερο βίντεο ο ερευνητής αφηγείται ένα περιστατικό που αναφέρεται στην 

τήξη του νερού. ‘’ Χθες το απόγευμα έγινε διακοπή ρεύματος που κράτησε αρκετή 

ώρα, το ψυγείο δεν λειτουργούσε. Όταν ήρθε το ρεύμα πήγα να πάρω παγάκια από την 

κατάψυξη για να βάλω στο χυμό μου. Όμως τα παγάκια κάτι είχαν πάθει… τι;  

Στο τρίτο βίντεο ο ερευνητής αφηγείται ένα περιστατικό που αναφέρεται στην 

εξάτμιση του νερού. ‘’ Το αγαπημένο μου φαγητό παιδιά είναι τα μακαρόνια. Σήμερα 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1121411
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το πρωί έβαλα λίγο νερό στην κατσαρόλα για να μαγειρέψω. Την ώρα που το νερό 

άρχισε να βράζει, χτύπησε το τηλέφωνο και έτρεξα στο σαλόνι. Μίλησα αρκετή ώρα 

στο τηλέφωνο και όταν επέστρεψα στην κουζίνα, είχε συμβεί κάτι περίεργο το νερό 

στην κατσαρόλα έλειπε …..τι είχε συμβεί στο νερό;  

Μετά την προβολή του κάθε βίντεο η εκπαιδευτικός καταγράφει τις απαντήσεις 

των παιδιών αναφορικά με τους γρίφους και στη συνέχεια  ακολουθούν 3 πειράματα 

με στόχο την επαλήθευση ή όχι των απαντήσεων των παιδιών. 

Πειράματα: Τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις ομάδες: Κάθε ομάδα θα ασχοληθεί με 

ένα φαινόμενο (πήξη, τήξη, εξάτμιση και υγροποίηση). Η εκπαιδευτικός σε κάθε 

ομάδα παροτρύνει τα παιδιά να προβλέψουν τι θα συμβεί στο νερό και καταγράφει 

τις απαντήσεις των παιδιών.  

• Η πρώτη ομάδα φωτογραφίζει ένα διαφανές πλαστικό ποτήρι με λίγο 

νερό και το τοποθετεί στην κατάψυξη, επιπλέον παίρνει ένα θερμόμετρο, 

παρατηρεί και καταγράφει τη θερμοκρασία στο χώρο και στη συνέχεια 

βάζει το θερμόμετρο για λίγο στην κατάψυξη και καταγράφει την αλλαγή 

στη θερμοκρασία. Η εκπαιδευτικός καταγράφει προβλέψεις των παιδιών: 

Τι νομίζετε ότι θα συμβεί στο νερό;/ Νομίζετε ότι θα αλλάξει η 

θερμοκρασία στο θερμόμετρο τώρα που θα μπει στην κατάψυξη; Τι θα 

συμβεί; 

• Η δεύτερη ομάδα βγάζει παγάκια από την κατάψυξη, τα τοποθετεί σε ένα 

πιάτο και τα φωτογραφίζει. Βγάζει μια δεύτερη φωτογραφία την ώρα που 

λιώνουν και μια τρίτη όταν έχουν λιώσει. Η εκπαιδευτικός καταγράφει 

προβλέψεις των παιδιών: Τι νομίζετε ότι θα συμβεί στα παγάκια; 

• Η τρίτη ομάδα βάζει ένα δοχείο με μικρή ποσότητα νερού σε εστία 

θέρμανσης. Η εκπαιδευτικός επικεντρώνει την προσοχή των παιδιών στις 

πρώτες φυσαλίδες και τους ζητά να τις φωτογραφίσουν. Στη συνέχεια 

ζητά από τα παιδιά να εστιάσουν ο καθένας σε μια φυσαλίδα και να την 

παρατηρήσουν. Έπειτα τα παιδιά εστιάζουν στους υδρατμούς και 

φωτογραφίζουν. Σε επόμενη φάση του πειράματος η εκπαιδευτικό 

τοποθετεί ένα καπάκι πάνω από το σκεύος, όπου τα παιδιά παρατηρούν 

την υγροποίηση και φωτογραφίζουν. Τέλος αφήνουν το νερό να 

εξατμιστεί τελείως από το σκεύος.Η εκπαιδευτικός καταγράφει 
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προβλέψεις των παιδιών: Τι νομίζετε ότι θα συμβεί στο νερό τώρα που το 

έβαλα στη φωτιά;/ Τι θα συμβεί τώρα που θα βάλω το καπάκι; 

Η κάθε ομάδα στην ολομέλεια θα περιγράψει το πείραμά και τα αποτελέσματα  

μέσω των φωτογραφιών που έχουν τραβήξει και με τη βοήθεια ερωτήσεων. 

Ακολουθούν ενδεικτικές ερωτήσεις που μπορεί να κάνει η εκπαιδευτικός μετά το 

τέλος των πειραμάτων σε κάθε ομάδα. 

Ενδεικτικές ερωτήσεις για το φαινόμενο της πήξης: 

1. Τι έπαθε το νερό στην κατάψυξη;  

2. Γιατί στην κατάψυξη το νερό έγινε πάγος;  

3. Πότε το νερό ήταν σε υγρή μορφή; 

4. Πότε το νερό ήταν σε στερεή κατάσταση; 

5. Πώς το νερό αλλάζει από υγρή σε στερεή κατάσταση;  

Ενδεικτικές ερωτήσεις για το φαινόμενο της τήξης:  

1. Τι έπαθαν τα παγάκια;  

2. Τα παγάκια όταν βγήκαν από την κατάψυξη ήταν σε στερεή ή υγρή μορφή; 

3. Όταν έλιωσαν τα παγάκια τι μορφή πήραν;  

4. Γιατί έλιωσαν; 

5. Πότε αλλάζουν μορφή τα παγάκια; 

Ενδεικτικές ερωτήσεις για τα φαινόμενα  της εξάτμισης και της υγροποίησης: 

1. Πώς νομίζετε ότι δημιουργείται το συννεφάκι; 

2. Πού πήγε το συννεφάκι; 

3. Γιατί στο καπάκι ο υδρατμός έγινε πάλι σταγόνες νερού; 

4. Αν δεν έχω καπάκι, πού πηγαίνει το νερό που εξατμίζεται; 

5. Πού πήγε το νερό από το σκεύος;  

 

2η δραστηριότητα: Εφαρμογή επιλογής εικόνων με το νερό σε στερεή μορφή. 

Τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν μόνο εκείνες τις εικόνες στις οποίες το νερό 

έχει στερεή μορφή, π.χ. παγόβουνο, παγάκι, νερό σε ποτήρι, λίμνη, χιονάνθρωπος. 

3η δραστηριότητα: Εφαρμογή επιλογής εικόνων με το νερό σε αέρια μορφή.  

Τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν μόνο εκείνες τις εικόνες στις οποίες το νερό 

έχει αέρια μορφή, π.χ. σύννεφο, θερμοπίδακας, εξάτμιση από κατσαρόλα, λίμνη 

παγωμένη, κατάψυξη, ποτάμι. 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120355
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1162828
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Αξιολόγηση: Αξιολόγηση ημερήσιων δραστηριοτήτων με τη χρήση φύλλου 

αξιολόγησης με σύμβολα συναισθημάτων π.χ μου άρεσε, δεν μου άρεσε, με 

δυσκόλεψε.   

Ενότητα 2: Ο κύκλος του νερού 

Μαθησιακοί στόχοι: 

• Να συνδέσουν το φαινόμενο της εξάτμισης με τη δημιουργία των σύννεφων και 

στη συνέχεια να κατανοήσουν την προέλευση της βροχής και του χιονιού.  

• Να κατανοήσουν τη διαδοχή των φαινομένων του κύκλου του νερού συνολικά 

ως μοντέλο. 

2.1  Ο κύκλος του νερού  (1η μέρα)  

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

Να κατανοήσουν με διάφορα διδακτικά μέσα τον κύκλο του νερού, τη μετάβαση 

του νερού από την υγρή κατάσταση στην αέρια και στη συνέχεια πάλι στην υγρή ή και 

τη στερεή.  

Διδακτικές τεχνικές: κούκλα παρέμβασης, παραμύθι, συζήτηση, ψηφιακές 

εφαρμογές. 

Υλικά: Η/Υ, βιντεοπροβολέας. 

Χρονική διάρκεια : 1 διδακτική ώρα. 

1η δραστηριότητα: Εφαρμογή διαδραστικής παρουσίασης της ιστορίας ‘’Ο 

χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει’’ 

Τα παιδιά παρακολουθούν μια διαδραστική παρουσίαση ενός παραμυθιού. Το 

παραμύθι περιγράφει την περιπέτεια ενός χιονάνθρωπου, που δεν ήθελε να λιώσει: Ο 

χιονάνθρωπος μετά την προτροπή ενός αετού ξεκινάει ένα ταξίδι προς τον βορρά. Κατά 

τη διάρκεια του ταξιδιού θα περάσει από μια πολιτεία και εκεί θα συναντήσει κάποια 

παιδιά και ένα λεωφορείο που θα τον συμβουλέψουν να πάει στο λιμάνι και από εκεί 

να βρει καράβι να τον πάει στον βορρά. Στο λιμάνι θα μπει σε μια βαρκούλα αλλά 

δυστυχώς θα ναυαγήσει και θα βρεθεί στο βυθό. Στο βυθό αφού του επιτεθεί ένας 

καρχαρίας, θα λιώσει και θα γίνει νερό. Μετά από μήνες αυτό το νερό θα βρεθεί σε μια 

παραλία και τα κύματα θα το ρίξουν σε μια λακκούβα στα βράχια. Ο ήλιος θα ζεστάνει 

το νερό στη λακκούβα, το νερό θα εξατμιστεί και θα γίνει σύννεφο. Ο αέρας θα σπρώξει 

το σύννεφο πάνω από ένα βουνό, όπου θα παγώσει και θα πέσει σαν χιόνι στη κορφή. 

Κάποιοι περαστικοί ορειβάτες θα φτιάξουν με το χιόνι χιονάνθρωπο και έτσι θα 

ολοκληρωθεί το ταξίδι του χιονάνθρωπου που δεν ήθελε να λιώσει. 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120862
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Μετά το τέλος της παρουσίασης τα παιδιά απαντούν σε ερωτήσεις σωστού 

/λάθους. 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

Ο χιονάνθρωπος ήθελε να πάει στο βορρά γιατί είχε ζέστη. Σωστό ή λάθος. 

Ο χιονάνθρωπος στο βυθό της θάλασσας έλιωσε. Σωστό ή λάθος. 

Ο χιονάνθρωπος στη λακκούβα είχε στερεή μορφή. Σωστό ή λάθος. 

Όταν ο ήλιος ζέστανε το νερό εκείνο εξατμίστηκε. Σωστό ή λάθος. 

Οι υδρατμοί στον ουρανό σχημάτισαν σύννεφο. Σωστό ή λάθος. 

Όταν το σύννεφο έφτασε πάνω από το βουνό χιόνισε. Σωστό ή λάθος. 

 

2η δραστηριότητα: Εφαρμογή επιλογής εικόνων με τα μέρη που δεν λιώνει ο 

χιονάνθρωπος. 

Τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν μόνο εκείνες τις εικόνες με τα μέρη στα οποία 

αν βρεθεί ο χιονάνθρωπος δε θα λιώσει, π.χ παγόβουνο, έρημος, θάλασσα, κατάψυξη. 

Αξιολόγηση: Αξιολόγηση ημερήσιων δραστηριοτήτων με τη χρήση φύλλου 

αξιολόγησης με σύμβολα συναισθημάτων π.χ μου άρεσε, δεν μου άρεσε, με 

δυσκόλεψε.   

2.2 Ο κύκλος του νερού (2η μέρα)   

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

• Να περιγράφουν τα φαινόμενα του κύκλου του νερού. 

• Να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού συνολικά ως μοντέλο.  

Διδακτικές τεχνικές: κούκλα παρέμβασης, συζήτηση, ποίημα, δραματοποίηση, 

κάρτες με εικόνες, ψηφιακές εφαρμογές. 

Υλικά: Η/Υ, βιντεοπροβολέας, μπλε πανί, καρτέλες με εικόνες (ήλιος, μεγάλο 

θερμόμετρο-συνδετήρα, υδρατμοί, σύννεφα, αέρας,  γκρι σύννεφα με σταγόνες), 

λωρίδες χαρτόνι κάνσον, κάρτες με εικόνες, χαρτόνι σε σχήμα κύκλου. 

Χρονική διάρκεια : 2 διδακτικές ώρες. 

1η δραστηριότητα: Προβολή βίντεο για τον κύκλο του νερού 

Τα παιδιά παρακολουθούν βίντεο με τον κύκλο του νερού και τις αλλαγές στη 

φυσική του κατάσταση. Μετά το τέλος της προβολής ακολουθεί συζήτηση, με την  

εκπαιδευτικό να παροτρύνει τα παιδιά με ερωτήσεις να ανακαλέσουν πληροφορίες 

αναφορικά με όσα είδαν. Η εκπαιδευτικός καταγράφει τις απαντήσεις των παιδιών. 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120373
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120373
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1123864
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Τι σας έκανε εντύπωση στο βίντεο που παρακολουθήσατε;/ Γνωρίζατε κάτι από 

όσα είδατε στο βίντεο;/ Τι παθαίνει το νερό όταν ζεσταθεί πολύ;/ Πως ζεσταίνεται το 

νερό στη φύση;/ Όταν το νερό ζεσταθεί τι δημιουργεί;/ Οι υδρατμοί τι δημιουργούν 

στον ουρανό;/ Πότε ξεκινάει η βροχή; 

Η εκπαιδευτικός επαναλαμβάνει όσα είδαν χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες 

φράσεις π.χ 

• Ο ήλιος ζεσταίνει το νερό που υπάρχει στη φύση.  

• Το νερό εξατμίζεται και οι υδρατμοί ανεβαίνουν στον ουρανό. Αυτό το 

φαινόμενο το λέμε εξάτμιση. 

• Οι υδρατμοί σχηματίζουν τα σύννεφα. Τα σύννεφα ταξιδεύουν με τον αέρα και 

μαζεύουν υδρατμούς από τη γη. Αυτό το φαινόμενο το λέμε συμπύκνωση. 

• Όταν στα σύννεφα μαζευτούν πολλοί υδρατμοί και πέσει η θερμοκρασία και 

κρυώσουν τότε αλλάζουν μορφή οι υδρατμοί και γίνονται νερό. Αυτό το 

φαινόμενο το λέμε υγροποίηση. 

• Η θερμοκρασία ψηλά στον ουρανό είναι πιο χαμηλή από τη θερμοκρασία κάτω 

στη γη. 

• Από τα σύννεφα ανάλογα τη θερμοκρασία πέφτει βροχή ή χιόνι στη γη. 

• Το νερό επιστρέφει με τη μορφή βροχής ή χιονιού στη γη, στα φυτά, στα 

ποτάμια, στις θάλασσες και συνεχίζει ο κύκλος του νερού. Αυτό το φαινόμενο 

το λέμε απορροή. 

 

2η δραστηριότητα: Δραματοποίηση ποιήματος για τον κύκλο του νερού 

Η εκπαιδευτικός απαγγέλει ένα ποίημα και ρωτά τα παιδιά για ποιο θέμα μιλάνε 

οι στίχοι. Στη συνέχεια ενθαρρύνει τα παιδιά να δραματοποιήσουν το ποίημα. 

Ο ήλιος ζεσταίνει το νερό στη γη, 

το νερό υδρατμοί γίνεται που στον ουρανό θα εξατμιστεί. 

 

Στον ουρανό οι υδρατμοί, σύννεφα σχηματίζουν. 

Με τον αέρα ταξιδεύουν, κι από τη γη υδρατμούς μαζεύουν. 

 

Στα σύννεφα μαζεύονται υδρατμοί πολλοί.  

Όταν αυτοί κρυώσουν αλλάζουνε μορφή, σαν χιόνι ή βροχή θα πέσουνε στη γη. 
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Από τα σύννεφα πέφτει βροχή και χιόνι στη γη,  

κι ο κύκλος του νερού συνεχίζει από την αρχή. 

Η εκπαιδευτικός έχει ζωγραφίσει τους 

ρόλους (ήλιος, μεγάλο θερμόμετρο-συνδετήρα, 

μπλε πανί, υδρατμοί, σύννεφα, αέρας,  γκρι 

σύννεφα με σταγόνες,), σε χαρτάκια και το κάθε 

παιδί επιλέγει τυχαία το ρόλο του. Κάθε παιδί  

φοράει στο κεφάλι ένα αυτοσχέδιο τωνκαπέλο 

ενδεικτικό του ρόλου του. Τα παιδιά  

αναπαριστούν τον κύκλο του νερού, καθώς η εκπαιδευτικός απαγγείλει το ποίημα. 

 

3η δραστηριότητα: Τα φαινόμενα σε κύκλο: Τοποθέτηση εικόνων με τα 

φαινόμενα του κύκλου του νερού σε κυκλική διαδοχή. 

Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει εικόνες του μοντέλου 

του κύκλου του νερού που απεικονίζουν τα φαινόμενα 

(εξάτμιση, συμπύκνωση, υγροποίηση, απορροή). Τα παιδιά 

καλούνται να τοποθετήσουν τις εικόνες σε ένα πίνακα σε 

σχήμα κύκλου. Κατά τη διαδικασία το κάθε παιδί 

περιγράφει τις εικόνες και ονομάζει το φαινόμενο. 

 

4η δραστηριότητα: Εφαρμογή τοποθέτησης των φαινομένων του κύκλου του 

νερού σε χρονική διαδοχή. 

Τα παιδιά καλούνται να βάλουν σε χρονική διαδοχή εικόνες με τα φαινόμενα του 

κύκλου του νερού. Οι εικόνες αναπαριστούν α) την εξάτμιση, β) τη συμπύκνωση γ) 

την υγροποίηση και δ)απορροή. 

Αξιολόγηση: Αξιολόγηση ημερήσιων δραστηριοτήτων με τη χρήση της κούκλας 

της τάξης και τη χρήση φύλλου αξιολόγησης με σύμβολα συναισθημάτων π.χ μου 

άρεσε, δεν μου άρεσε, με δυσκόλεψε.   

Ενότητα 3 : Αξιολόγηση μαθησιακών στόχων 

Αξιολόγηση μαθησιακών στόχων 

• Να μπορούν να συσχετίσουν τις αλλαγές στη θερμοκρασία με τις μεταβολές 

στη φυσική κατάσταση του νερού (στερεό, υγρό, αέριο). 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120403
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120403
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• Να μπορούν να αναγνωρίσουν τη διαδοχή των φαινομένων του κύκλου του 

νερού πάνω σε ένα μοντέλο του κύκλου του νερού. 

Χρονική διάρκεια : 2 διδακτικές ώρες. 

Διδακτικές τεχνικές: εννοιολογικός χάρτης, ρομποτική, ιχνογράφημα. 

Υλικά: Η/Υ, βιντεοπροβολέας, BeeBot, τετραγωνισμένη πίστα-πλέγμα ο κύκλος 

του νερού. 

1η δραστηριότητα: Εννοιολογικός χάρτης 

Με τη χρήση εφαρμογής εννοιολογικής χαρτογράφησης τα παιδιά με τη χρήση 

εικόνων συσχετίζουν τη θερμοκρασία με τις αλλαγές στη φυσική κατάσταση του 

νερού. 

2η δραστηριότητα: Η BeeBot κινείται 

πάνω σε μοντέλο του κύκλου του νερού 

Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει 

τετραγωνισμένη πίστα που απεικονίζει τον κύκλο 

του νερού και παροτρύνει τα παιδιά να 

προγραμματίσουν τη bee-bot, προκειμένου να 

κάνει και αυτή τον κύκλο του νερού. Τα παιδιά 

επιλέγουν τα βέλη κατεύθυνσης, φτιάχνουν τον 

κώδικα της διαδρομής και προγραμματίζουν το ρομπότ. Κατά την διάρκεια της 

διαδρομής τα παιδιά ενθαρρύνονται να περιγράφουν τα φαινόμενα του κύκλου του 

νερού. 

 

3η δραστηριότητα: Ιχνογράφημα ‘’Ζωγραφίζω τον κύκλο του νερού’’ 

Τα παιδιά ζωγραφίζουν τον κύκλο του νερού. 

 

Αξιολόγηση: Αξιολόγηση ημερήσιων δραστηριοτήτων με τη χρήση της κούκλας 

της τάξης και τη χρήση φύλλου αξιολόγησης με σύμβολα συναισθημάτων π.χ μου 

άρεσε, δεν μου άρεσε, με δυσκόλεψε.   

 

 

 

 

  

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120403
https://docs.google.com/presentation/d/1Ycqu8pfHGnGBucCSfzN27qYlXtlo6vjycPw5JP53Y7E/edit?usp=sharing
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Αν μείνει ένας χιονάνθρωπος πολλή ώρα στον ήλιο τι θα του συμβεί; Γιατί; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Αν αφήσουμε ένα δοχείο με λίγο νερό έξω στην παγωνιά, τι θα συμβεί στο νερό; Γιατί; 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

… 

 

3. Αν αφήσουμε ένα δοχείο με λίγο νερό έξω στον ήλιο για πολλές μέρες, τι θα συμβεί στο νερό; 

Γιατί; 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. Μήπως ξέρεις από πού έρχεται η βροχή; 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

5. Τα σύννεφα από τι είναι φτιαγμένα; 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

6. Γιατί το νερό στις θάλασσες, στις λίμνες και στα ποτάμια, δεν τελειώνει ποτέ; 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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7. Πώς αλλάζει μορφή το νερό; Κύκλωσε τη σωστή εικόνα (Εικονιστική αναπαράσταση 

συμβόλων: ήλιος σημαίνει πολλή ζέστη-υψηλή θερμοκρασία και χιονονιφάδα σημαίνει πολύ 

κρύο-χαμηλή θερμοκρασία). 
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8. Κάθε κείμενο περιγράφει ένα φαινόμενο από τον κύκλο του νερού. Άκου προσεκτικά και 

αντιστοίχισε με την εικόνα που δείχνει το φαινόμενο.  

 

 

 

Στον ουρανό οι υδρατμοί  
σύννεφα σχηματίζουν. 
Με τον αέρα ταξιδεύουν, κι από τη 
γη υδρατμούς μαζεύουν. 
Συμπύκνωση 

 

Ο ήλιος ζεσταίνει το νερό στη γη, 
το νερό υδρατμοί γίνεται που στον 
ουρανό θα εξατμιστεί. Εξάτμιση 

Από τα σύννεφα πέφτει βροχή 
και χιόνι στη γη,  
κι ο κύκλος του νερού συνεχίζει 
από την αρχή.  
Απορροή 

Στα σύννεφα μαζεύονται 
υδρατμοί πολλοί, όταν αυτοί 
κρυώσουν αλλάζουνε μορφή, 
σαν χιόνι ή βροχή θα πέσουνε 
στη γη. 
Υγροποίηση 
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ΤΕΣΤ ΜΕΤΑΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1. Αν μείνει ένας χιονάνθρωπος πολλή ώρα στον ήλιο τι θα του συμβεί; Γιατί; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Αν αφήσουμε ένα δοχείο με λίγο νερό έξω στην παγωνιά, τι θα συμβεί στο νερό; Γιατί; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

3. Αν αφήσουμε ένα δοχείο με λίγο νερό έξω στον ήλιο για πολλές μέρες, τι θα συμβεί 

στο νερό; Γιατί; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

4. Μήπως ξέρεις από πού έρχεται η βροχή; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

5. Τα σύννεφα από τι είναι φτιαγμένα; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Γιατί το νερό στις θάλασσες, στις λίμνες και στα ποτάμια, δεν τελειώνει ποτέ; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 
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7. Πώς αλλάζει μορφή το νερό; Κύκλωσε τη σωστή εικόνα (Εικονιστική αναπαράσταση 

συμβόλων: ήλιος σημαίνει πολλή ζέστη-υψηλή θερμοκρασία και χιονονιφάδα σημαίνει πολύ 

κρύο-χαμηλή θερμοκρασία). 
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8. Βάλε τις εικόνες που αναπαριστούν τα φαινόμενα από τον κύκλο του νερού σε  

σειρά  και περιέγραψε τον κύκλο του νερού. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή του κύκλου του νερού  
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ-ΜΕΤΑΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΣΤ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΣΤ ΜΕΤΑΕΛΕΓΧΟΥ 

1η Αν μείνει ένας 

χιονάνθρωπος πολλή ώρα 

στον ήλιο τι θα του συμβεί; 

Γιατί; 

Π1: Θα λιώσει κυρία, επειδή ο ήλιος τους 

χιονάνθρωπους τους λιώνει, γιατί είναι ζεστός και 

καυτερός. 

Π2: Θα λιώσει μάλλον, γιατί είναι φτιαγμένος από 

χιόνι και έχει ζέστη με τον ήλιο. 

Π3: Θα λιώσει, γιατί είναι από χιόνι και έχει ζέστη. 

Π4: Θα λιώσει, γιατί ο ήλιος είναι ζεστός και τον 

ζεσταίνει. 

Π5: Θα λιώσει, γιατί έχει ζέστη. 

Π6: Θα λιώσει, θα γίνει νερό έχει ζέστη. 

Π7: Θα λιώσει, γιατί ο ήλιος βγάζει ζέστη.  

Π8: Θα λιώσει, γιατί έχει ζέστη και τον ζεσταίνει. 

Π1: Θα λιώσει, γιατί ο ήλιος βγάζει υψηλή θερμοκρασία 

είναι ζεματιστός 

Π2: Θα λιώσει, γιατί είναι από χιόνι, η θερμοκρασία είναι 

υψηλή και θα γίνει υγρό. 

Π3: Θα λιώσει, γιατί κάνει ζέστη έχει υψηλή θερμοκρασία. 

Π4: Θα λιώσει, γιατί ο ήλιος ζεσταίνει το χιόνι και εκείνο 

λιώνει το χιόνι είναι νερό σε στερεή μορφή. 

Π5: Θα λιώσει, γιατί έχει ζέστη, υψηλή θερμοκρασία. 

Π6: Θα λιώσει, γιατί θα είναι υψηλή η θερμοκρασία. 

Π7: Θα λιώσει, γιατί είναι υψηλή η θερμοκρασία στον ήλιο. 

Π8: Θα λιώσει, γιατί ό ήλιος έχει υψηλή θερμοκρασία και 

οι χιονάνθρωποι θέλουν χαμηλή θερμοκρασία. 
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Π9: Θα λιώσει, γιατί έχει πολύ ήλιο. 

Π10: Θα λιώσει, επειδή έχει ζέστη είναι από χιόνι 

και το χιόνι λιώνει. 

Π11: Θα γίνει νερό κρύο, γιατί ο ήλιος βγάζει 

ζέστη. 

Π12: Θα λιώσει έχει ζέστη. 

 

Π13:Θα λιώσει, γιατί έχει ήλιο που τον ζεσταίνει. 

Π9: Θα λιώσει, γιατί έχει ο ήλιος υψηλή θερμοκρασία. 

Π10: Θα λιώσει, επειδή η θερμοκρασία είναι υψηλή στον 

ήλιο. 

Π11: Θα γίνει νερό θα λιώσει, γιατί έχει ζέστη, ο ήλιος 

καίει. 

Π12: Θα λιώσει, γιατί έχει ήλιο. 

Π13: Θα λιώσει, επειδή κάνει πολλή ζέστη η θερμοκρασία 

είναι υψηλή. 

2η Αν αφήσουμε ένα δοχείο 

με λίγο νερό έξω στην 

παγωνιά, τι θα συμβεί στο 

νερό; Γιατί; 

Π1: Θα παγώσει, γιατί θα είναι κρύο. 

Π2: Θα γίνει πάγος, γιατί κάνει πολύ κρύο. 

Π3: Θα παγώσει, γιατί είναι κρύο έξω. 

 

 

Π4: Θα παγώσει, γιατί κάνει κρύο. 

Π1: Θα γίνει στερεό, γιατί έξω έχει κρύο, έχει χαμηλή 

θερμοκρασία 

Π2: Το νερό θα παγώσει, από υγρό θα γίνει στερεό, γιατί η 

θερμοκρασία είναι χαμηλή. 

Π3: Θα παγώσει, γιατί είναι χαμηλή η θερμοκρασία. 

Π4: Θα γίνει στερεό, γιατί θα αλλάξει μορφή, γιατί η 

παγωνιά έχει χαμηλή θερμοκρασία. 



106 
 

 

Π5: Θα παγώσει, γιατί κάνει κρύο. 

Π6: Θα γίνει πάγος, γιατί κάνει κρύο. 

Π7: Θα γίνει πάγος, γιατί έχει κρύο. 

Π8: Θα γίνει πάγος, γιατί θα κάνει πάρα πολύ κρύο. 

 

Π9: Θα παγώσει, επειδή κάνει κρύο, το νερό 

παγώνει. 

 

Π10: Θα παγώσει, επειδή έχει κρύο, θα γίνει 

παγάκι. 

 

Π11: Θα παγώσει, γιατί είναι κρύο. 

 

Π5: Θα παγώσει, γιατί  η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. 

Π6: Θα παγώσει, γιατί θα έχει χαμηλή θερμοκρασία. 

Π7: Θα γίνει πάγος, γιατί είναι χαμηλή η θερμοκρασία. 

Π8: Θα γίνει στερεό, θα αλλάξει μορφή, θα γίνει παγάκι, 

γιατί η θερμοκρασία είναι χαμηλή. 

Π9: Θα παγώσει, γιατί έχει κρύο δηλαδή η θερμοκρασία 

είναι χαμηλή. 

Π10: Θα γίνει στερεό το νερό, επειδή η θερμοκρασία είναι 

χαμηλή. 

Π11: Θα παγώσει, γιατί κάνει πολύ κρύο, έχει χαμηλή 

θερμοκρασία. 

Π12: Θα παγώσει, θα γίνει παγάκι, γιατί έχει χαμηλή 

θερμοκρασία. 

Π13: Θα γίνει στερεό έχει πολύ χαμηλή θερμοκρασία και 

κάνει πολύ κρύο. 
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Π12: Θα κρυώσει, θα γίνει παγάκι. 

 

Π13: Θα παγώσει, επειδή έχει κρύο. 

3η Αν αφήσουμε ένα δοχείο 

με λίγο νερό έξω στον ήλιο 

για πολλές μέρες, τι θα 

συμβεί στο νερό; Γιατί; 

Π1: Θα ζεσταθεί πολύ. 

 

Π2: Θα βρωμίσει. 

Π3: Θα γίνει ζεστό νερό, γιατί έχει ήλιο και κάνει 

ζέστη. 

 

Π4: Θα γίνει πολύ ζεστό. 

 

Π5: Θα ζεσταθεί. 

Π1: Θα γίνει αέριο, γιατί όπως είπαμε και στο 

χιονάνθρωπο, ο ήλιος είναι ζεστός βγάζει υψηλή θερμοκρασία. 

Π2: Θα γίνει αέριο, θα εξατμιστεί ψηλά στον ουρανό 

Π3: Θα εξατμιστεί, γιατί είναι υψηλή η θερμοκρασία ο 

ήλιος βγάζει ζέστη. 

Π4: Θα γίνει αέρι, θα αλλάξει μορφή, η θερμοκρασία στον 

ήλιο είναι υψηλή. 

Π5: Θα εξατμιστεί, αλλάζει μορφή από υγρό σε αέριο. 

Π6: Θα γίνει αέριο, γιατί έχει υψηλή θερμοκρασία. 

Π7: Θα γίνει αέριο, γιατί η θερμοκρασία είναι υψηλή  
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Π6: Θα γίνει ζεστό. 

Π7: Θα ζεσταθεί. 

Π8: Θα γίνει ζεστό, άμα έχει ήλιο. 

 

Π9: Θα χαλάσει, θα είναι ζεστό. 

Π10: Θα ζεσταθεί. 

Π11: Θα γίνει ζεστό το νερό. 

Π12: Δεν ξέρω 

Π13: Δεν ξέρω 

 

Π8: Θα εξατμιστεί και θα γίνει ατμός, γιατί έξω στον ήλιο 

έχει υψηλή θερμοκρασία, επειδή ο ήλιος είναι ζεστός. 

Π9: Θα εξατμιστεί. 

Π10: Θα εξατμιστεί, γιατί έχει ζέστη δηλαδή υψηλή 

θερμοκρασία.  

Π11: Θα γίνει εξάτμιση. 

Π12: Θα εξατμιστεί. 

Π13: θα γίνει αέριο, γιατί έχει υψηλή θερμοκρασία. 

4η Μήπως ξέρεις από πού 

έρχεται η βροχή; 

Π1: Έρχεται από τον ουρανό, γιατί πέφτει από πάνω 

μας. 

Π2: Από τα σύννεφα. 

Π1: Από τα σύννεφα στον ουρανό. 

Π2: Από τα σύννεφα. 

Π3: Από τα σύννεφα. 
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Π3: Ουρανό 

Π4: Από τα σύννεφα στον ουρανό. 

Π5: Από τον ουρανό. 

Π6: Από το Θεό. 

Π7: Από τον ουρανό. 

Π8: Από τον ουρανό. 

Π9: Από τον ουρανό. 

Π10: Από τα σύννεφα. 

Π11: Από τα σύννεφα. 

Π12: Από τα σύννεφα. 

Π13: Από τα σύννεφα. 

 

Π4: Από τα σύννεφα στον ουρανό, το γκρι σύννεφο. 

Π5: Από τα σύννεφα. 

Π6: Από τα σύννεφα. 

Π7: Από τα σύννεφα 

Π8: Έρχεται από τα σύννεφα. 

Π9: Από τα σύννεφα στον ουρανό. 

Π10: Από τα σύννεφα στον ουρανό. 

Π11: Από τα σύννεφα. 

 

Π12: Από το σύννεφο στον ουρανό. 

Π13: Από τα σύννεφα. 

 

 Π1: Δεν ξέρω ,μήπως από βαμβάκι. Π1: Από νερό που έχει αλλάξει μορφή και είναι αέριο. 
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5η Τα σύννεφα από τι είναι 

φτιαγμένα; 

Π2: Από χιόνι νομίζω. 

Π3: Από σκόνη. 

Π4: Από αέρα. 

Π5: Από καπνό. 

Π6: Από βαμβάκι. 

Π7: Από τον αέρα. 

Π8: Από πούπουλα, μοιάζουν με το μαλλί της γριάς. 

Π9: Από βαμβάκι. 

Π10: Από σκόνη. 

Π11: Από χιόνι. 

Π12: Από βαμβάκι. 

Π13: Από νεράκι και βαμβάκι. 

 

Π2: Από νερό, από υδρατμούς. 

Π3: Από αέριο νερό, από υδρατμούς, νερό που έχει γίνει 

αέριο. 

Π4: Από υδρατμούς. 

Π5: Από νερό που έχει αλλάξει μορφή και έχει αέρια 

μορφή. 

Π6: Από υδρατμούς, νερό που είναι αέριο. 

Π7: Είναι αέριο, από υδρατμούς. 

Π8: Είναι φτιαγμένα από νερό σε μορφή αέριο. 

Π9: Από νερό που έχει γίνει αέριο. 

Π10: Από υδρατμούς. 

Π11: Από νερό αέριο. 

Π12: Από νερό που έχει εξατμιστεί. 

Π13: Από νερό που έχει γίνει αέριο. 
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6η Γιατί το νερό στις 

θάλασσες, στις λίμνες και 

στα ποτάμια, δεν τελειώνει 

ποτέ; 

Π1: Γιατί έχουν πολύ νερό και το νερό είναι παντού. 

Π2: Γιατί είναι πολύ νερό μέσα εκεί. 

 

Π3: Γιατί είναι πολύ γεμάτη η λίμνη και η θάλασσα 

δεν τελειώνει. 

Π4: Γιατί έτσι το έκανε ο Θεός. 

 

Π5: Δεν έχει τρύπα να φύγει. 

 

Π6: Είναι πολύ το νερό εκεί. 

Π7: Δεν τελειώνει, γιατί είναι πολύ πολύ γεμάτο. 

 

Π8: Γιατί είναι πάρα πολύ η θάλασσα είναι 

τεράστια. 

Π1: Γιατί η βροχή τα ξαναγεμίζει, Γίνεται ο κύκλος του 

νερού. 

Π2: Γιατί βρέχει και ξαναγεμίζει η θάλασσα, γίνεται ο 

κύκλος του νερού. 

Π3: Γιατί γεμίζει από τις σταγόνες της βροχής. 

 

Π4: Γιατί βρέχει και γεμίζουν από τον κύκλο του νερού, 

κάνει κύκλο το νερό. 

Π5: Επειδή γίνεται ο κύκλος του νερού, η βροχή γεμίζει τη 

θάλασσα 

Π6: Γιατί γεμίζει από τη βροχή. 

Π7: Γιατί βρέχει και γεμίζουν από τον κύκλο του νερού. 

Π8: Γιατί γίνεται ο κύκλος του νερού, δηλαδή βρέχει και 

γεμίζουν τη θάλασσα, τις λίμνες και τα ποτάμια. 

Π9: Βρέχει από τα σύννεφα και γεμίζει η θάλασσα. 
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Π9: Είναι πολύ το νερό στη θάλασσα. 

Π10: Γιατί έχει πολύ νερό. 

Π11: Είναι μεγάλη η θάλασσα. 

 

Π12: Έχει πολύ νερό η θάλασσα. 

Π13: Γιατί έχει η θάλασσα πολύ νερό, δεν έχει 

τρύπες να φύγει. 

Π10: Επειδή γεμίζει με τη βροχή, γίνεται απορροή. 

Π11: Επειδή γεμίζει το ποτάμι τη θάλασσα που γεμίζει από 

τη βροχή. 

Π12: Γιατί γεμίζει από τη βροχή. 

Π13: Γιατί γεμίζει με τη βροχή. 

7η Πώς αλλάζει μορφή το 

νερό; Κύκλωσε τη σωστή 

εικόνα (Εικονιστική 

αναπαράσταση συμβόλων: 

ήλιος σημαίνει πολλή 

ζέστη-υψηλή θερμοκρασία 

και χιονονιφάδα σημαίνει 

Π1: 4/4 

Π2: 4/4 

Π3: 4/4 

Π4: 4/4 

Π5: 3/4 

Π1: 4/4 

Π2: 4/4 

Π3: 4/4 

Π4: 4/4 

Π5: 4/4 
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πολύ κρύο-χαμηλή 

θερμοκρασία). 

Π6: 3/4 

Π7: 3/4 

Π8: 4/4 

Π9: 4/4 

Π10: 4/4 

Π11: 3/4 

Π12: 2/4  

Π13: 3/4 

Π6: 4/4 

Π7: 4/4 

Π8: 4/4 

Π9: 4/4 

Π10: 4/4 

Π11: 4/4 

Π12: 3/4  

Π13: 4/4 

8η Κάθε κείμενο 

περιγράφει ένα φαινόμενο 

από τον κύκλο του νερού. 

Άκου προσεκτικά και 

αντιστοίχισε με την εικόνα 

που δείχνει το φαινόμενο 

Π1: 4/4 

Π2: 2/4 

Π3: 4/4 

Π4: 4/4 

Π5: 2/4  
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Π6: 2/4 

Π7: 2/4 

Π8: 4/4 

Π9: 4/4 

Π10: 4/4 

Π11: 2/4 

Π12: 1/4 

Π13: 2/4 

8η Βάλε τις εικόνες που 

αναπαριστούν τα 

φαινόμενα από τον κύκλο 

του νερού σε σειρά  και 

περιέγραψε τον κύκλο του 

νερού. 

 

 Π1: 4/4  

Π2: 4/4  

Π3: 4/4 

Π4: 4/4  

Π5: 4/4  
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Π6: 4/4  

Π7: 4/4  

Π8: 4/4 

Π9: 4/4 

Π10: 4/4 

Π11: 4/4 

Π12: 4/4  

Π13: 4/4 
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ΦΥΛΛΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Ενότητα 1 

 

Οι τρεις φυσικές 

καταστάσεις του 

νερού (1η μέρα)  

    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

4/4/2022 

 

-Να γνωρίσουν και να 

διακρίνουν τις φυσικές καταστάσεις 

του νερού. 

 

-Να συνδέσουν τις μεταβολές 

στη φυσική κατάσταση του νερού με 

καταστάσεις της καθημερινής ζωής 

και με φυσικά φαινόμενα. 

 

-Να αντιληφθούν το ρόλο της 

αλλαγής της θερμοκρασίας ως 

παράγοντας μεταβολής της φυσικής 

κατάστασης του νερού.  

κούκλα 

παρέμβασης, 

συζήτηση, 

ψηφιακές 

εφαρμογές, 

παιχνίδι 

 

13 παιδιά  

14:00-14:40 

15:00-15:40 

1η 

δραστηριότητα: 

Εφαρμογή 

διαδραστικού βιβλίου: 

(ολομέλεια) 

- Το νερό στην 

καθημερινότητά μας. 

 

-Το νερό στη φύση. 

Τι γνωρίζετε για το θέμα-νερό;/Πώς 

χρησιμοποιείτε το νερό στην καθημερινότητά σας; 

Απαντήσεις: Πίνουμε νερό./Είναι υγρό./Το νερό 

είναι στη θάλασσα./Στο νερό κολυμπάμε. /Κάνουμε 

μπάνιο./Βουρτσίζουμε δόντια./Πίνουμε όταν διψάμε./Το 

νερό είναι υγεία./ Έχει αλάτι./Ποτίζουνε τα φυτά. 

Πού υπάρχει νερό στη φύση; 

Απαντήσεις: Στο ποτάμι./Στη θάλασσα./ Στη 

λίμνη έχει νερό./Στον καταρράκτη./ Στο σύννεφο που 

φέρνει βροχή./Πάνω στο βουνό/ Στο παγόβουνο./Στις 

πηγές./Κάτω από τη γη./ Στη βουνοκορφή./Στο Βόρειο 

πόλο. 

Παρατήρησε τις εικόνες, στις εικόνες υπάρχει 

νερό. Σωστό ή Λάθος 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1121428
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1121428
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-Ψηφιακό παιχνίδι. 

 

 

-Διαδραστικό 

βίντεο  για τις αλλαγές 

στη μορφή του νερού στη 

φύση.  

 

 

 

-Αλλαγές στη 

θερμοκρασία (ζέστη) 

Όλα τα παιδιά εντόπισαν τα μέρη που υπήρχε 

νερό. 

 

Ποιες μορφές αλλάζει το νερό; 

Απαντήσεις: Γίνεται παγάκι./Γίνεται 

σύννεφο./Γίνεται βροχή./Είναι νερό./Λιώνει./ Γίνεται 

χιόνι./ 

 

Τι παθαίνει το νερό όταν η θερμοκρασία ανέβει; 

Απαντήσεις: Ζεσταίνεται./Βγάζει 

φουσκάλες./Καίει./Έχει καπνό./ Βράζει. 

 

Τι παθαίνει το νερό όταν η θερμοκρασία 

κατέβει; 
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-Αλλαγές στη 

θερμοκρασία (κρύο) 

 

 

-Ψηφιακή 

εφαρμογή: Βρες τη σωστή 

αλλαγή στη φυσική 

κατάσταση του νερού. 

(ατομική εργασία) 

 

 

 

2η δραστηριότητα: 

Εφαρμογή αντιστοίχισης 

Απαντήσεις: Κρυώνει./Γίνεται πάγος/ Γίνεται 

στερεό./Κρυώνει και γίνεται πάγος/ Παγώνει./Γίνεται 

παγάκι. 

Βρες τη σωστή αλλαγή στη φυσική κατάσταση 

του νερού. 

Στη δράση συμμετείχαν όλα τα παιδιά. 

Χωρίστηκαν σε 2 ομάδες των 6 και 7 παιδιών 

δουλεύοντας ατομικά με τάμπλετ.  Από τα 13 παιδιά τα 

4 προνήπια δυσκολεύτηκαν στην αρχή, αλλά με τις 

συχνές επαναλήψεις στο τάμπλετ έβρισκαν την 

απάντηση. 

 

Αντιστοίχιση εικόνων με τις φυσικές 

καταστάσεις του νερού. Στη δράση συμμετείχαν όλα τα 

παιδιά. Χωρίστηκαν σε 2 ομάδες για να δουλέψουν με τα 

εφτά τάμπλετ. Οι ομάδες δεν δούλεψαν ταυτόχρονα. 

Χρειάστηκε χρόνος για να συζητήσουμε κάποια 

διαδικαστικά, αναφορικά με τη χρήση των συσκευών, 

δόθηκαν οι οδηγίες της άσκησης και τα παιδιά 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120394
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εικόνων με τις φυσικές 

καταστάσεις του νερού 

(ατομική εργασία) 

 

 

 

 

 

 

 

3η δραστηριότητα: 

Παιχνίδι ‘’Το 

θερμόμετρο τρελάθηκε’’ 

Ακρόαση προτάσεων και 

αυξομείωση 

χρησιμοποίησαν την εφαρμογή αρκετές φορές.  Δεν 

δυσκολεύτηκαν στο σύρσιμο-απόθεση εικόνων 3 παιδιά 

έκαναν λάθος την αντιστοίχιση αέριας μορφής του νερού 

με σύννεφο. 

 

Το θερμόμετρο τρελάθηκε. 

Συμμετείχαν όλα τα παιδιά σε ομάδα των 5 

παιδιών, με μεγάλο ενθουσιασμό. Δεν δυσκολεύτηκαν 

να χειριστούν το αυτοσχέδιο θερμόμετρο και να 

αυξομειώσουν τη θερμοκρασία με βάση τις προτάσεις 

που άκουγαν. 

 

 

 

 

 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120394
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120394
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θερμοκρασίας σε 

αυτοσχέδιο χάρτινο 

θερμόμετρο. (ατομική 

εργασία) 

 

Αξιολόγηση από 

παιδιά(ατομική εργασία) 

 

Στα φύλλα αξιολόγησης των δράσεων όλα τα 

παιδιά ανέφεραν ότι τους άρεσαν οι δράσεις. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Ενότητα 1 

Οι τρεις 

φυσικές 

καταστάσεις του 

νερού (2η μέρα)  

    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

5/4/2022 

-Να κατανοήσουν τις 

μεταβολές στη φυσική κατάσταση του 

νερού. 

-Να αντιληφθούν το ρόλο της 

αλλαγής της θερμοκρασίας ως 

παράγοντας μεταβολής της φυσικής 

κατάστασης του νερού. 

 

κούκλα 

παρέμβασης, 

συζήτηση, 

επίλυση 

προβλήματος, 

πειράματα, 

εργασία σε 

ομάδες, 

ψηφιακές 

εφαρμογές. 

13 παιδιά  

14:00-14:40 

15:00-15:40 

1η δραστηριότητα: 

Γρίφοι και πειράματα 

 

Εφαρμογή διαδραστικής 

εικόνας με γρίφους.  

(ολομέλεια) 

 

 

 

Τα παιδιά ακούν βιντεοσκοπημένους γρίφους από 

την κούκλα της παρέμβασης 

1ος γρίφος (πήξη)-υποθέσεις παιδιών:  Το νερό 

πάγωσε έξω στο κρύο./ Είχε κρύο και έγινε πάγος./ 

Πάγωσε. Η θερμοκρασία ήταν χαμηλή και πάγωσε./ Το 

νερό έγινε στερεό. 

2ος γρίφος (τήξη)-υποθέσεις παιδιών: Έλιωσαν, 

είχε ζέστη./ Έγιναν υγρό, επειδή είχε υψηλή 

θερμοκρασία./Άλλαξαν μορφή, έλιωσαν. Είχε υψηλή 

θερμοκρασία έξω από το ψυγείο. 

3ος γρίφος (εξάτμιση)-υποθέσεις παιδιών: Είχε 

βράσει το νερό./ Είχε γίνει αέριο./ Εξαφανίστηκε./ Είχε 

γίνει καπνός./ Δεν το έβλεπε γιατί είχε γίνει αέριο. 

 

Πείραμα πήξη-προβλέψεις παιδιών: Θα 

παγώσει./Θα γίνει παγάκι./ Θα γίνει στερεό, είναι πολύ 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1121411
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1121411
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-Πειράματα 

(εργασία σε ομάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χαμηλή η θερμοκρασία./ Το θερμόμετρο θα κατέβει./ Θα 

πάει κάτω από το μηδέν το θερμόμετρο.  

Μετά το πείραμα: Το νερό πάγωσε./Έγινε παγάκι./ 

Έγινε στερεό./ Το θερμόμετρο κατέβηκε./ Η θερμοκρασία 

κατέβηκε./ Η κατάψυξη τα παγώνει όλα. 

 

Πείραμα τήξη-προβλέψεις παιδιών: Θα λιώσουν./ 

Θα γίνουν νερό./ Θα αλλάξει μορφή το νερό, θα γίνει 

υγρό./ Η θερμοκρασία είναι υψηλή. 

Μετά το πείραμα: Τα παγάκια έλιωσαν έξω από την 

κατάψυξη έχει ζέστη. Η θερμοκρασία άλλαξε, ανέβηκε γι 

αυτό έλιωσαν./ Τα παγάκια ξαναέγιναν υγρό νερό/. Το 

παγάκι είναι νερό που έγινε υγρό. 

Πείραμα εξάτμιση-προβλέψεις παιδιών: Θα 

ζεσταθεί./ Θα βγάλει καπνό./ Θα έχει φουσκάλες./ θα 

βράσει./ Έχει υψηλή θερμοκρασία./  Θα γίνει αέριο. 

Μετά το πείραμα: Έγινε αέριο./ Άλλαξε μορφή το 

νερό έγινε αέριο./ Έγινε ατμός σαν το καπνό./ Η ζέστη του 
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άλλαξε μορφή το έκανε αέριο./ Είχε υψηλή θερμοκρασία 

γι αυτό άλλαξε μορφή. 

Πού πήγε το νερό από το σκεύος; 

Απαντήσεις: Ανέβηκε ψηλά./ Στον ουρανό./ 

Εξαφανίστηκε./ Έγινε αέριο./Άλλαξε μορφή. 

 

Χωρίστηκαν σε 2 ομάδες για να δουλέψουν με τα 

εφτά τάμπλετ. Οι ομάδες δεν δούλεψαν ταυτόχρονα. Τα 

παιδιά χρησιμοποίησαν την εφαρμογή αρκετές φορές. 

Εντόπιζαν με άνεση τις εικόνες που το νερό ήταν σε στερεή 

μορφή. 

 

 

Είχαν εξοικειωθεί με τη χρήση του τάμπλετ. 

Εντόπιζαν με άνεση τις εικόνες που το νερό ήταν σε αέρια 

μορφή. 



124 
 

 

 

2η δραστηριότητα:  

Εφαρμογή επιλογής 

εικόνων με το νερό σε 

στερεή μορφή. 

(ατομική εργασία) 

 

3η δραστηριότητα: 

Εφαρμογή επιλογής 

εικόνων με το νερό σε 

αέρια μορφή. 

 (ατομική εργασία) 

 

 

Στα φύλλα αξιολόγησης των δράσεων, από το 

σύνολο των 13 παιδιών 2 παιδιά  ανέφεραν ότι τους άρεσαν 

όλες οι δράσεις, αλλά δυσκολεύτηκαν στα πειράματα και 

στις δραστηριότητες με το ταμπλετ. 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120355
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120355
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120355
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1162828
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1162828
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1162828
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Αξιολόγηση από παιδιά 

(ατομική εργασία) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
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Ενότητα 2 

 Ο κύκλος του 

νερού (2η μέρα)                                                                                                                                                                 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

7/04/2022 

 

- Να περιγράφουν τα 

φαινόμενα του κύκλου του 

νερού. 

- Να κατανοήσουν τη 

διαδοχή των φαινομένων του 

κύκλου του νερού συνολικά ως 

μοντέλο. 

. 

κούκλα 

παρέμβασης, 

συζήτηση, ποίημα, 

δραματοποίηση, 

κάρτες με εικόνες, 

ψηφιακές 

εφαρμογές. 

12 παιδιά  

14:00-14:40 

15:00-15:40 

 

1η δραστηριότητα: 

Προβολή 

βίντεο για τον κύκλο 

του νερού  

(ολομέλεια) 

 

 

 

 

 

Τα παιδιά παρακολούθησαν από το 

βιντεοπροβολέα το βίντεο στο οποίο 

περιγράφεται ο κύκλος του νερού. Μετά το 

τέλος της παρουσίασης απάντησαν σε 

ερωτήσεις. 

Τι σας έκανε εντύπωση στο βίντεο 

που είδατε; 

Απαντήσεις: Πώς γίνεται η βροχή./ 

Οι υδρατμοί που φτιάχνουν σύννεφα./Ο 

ήλιος ζεσταίνει το νερό και εκείνο 

εξατμίζεται./Οι υδρατμοί ανεβαίνουν στον 

ουρανό, φτιάχνουν σύννεφα./ οι υδρατμοί 

αλλάζουν μορφή από αέριο γίνονται 

βροχή, δηλαδή υγρό. 

Τι παθαίνει το νερό όταν ζεσταθεί 

πολύ; 

Απαντήσεις: Εξατμίζεται./ Αλλάζει 

μορφή γίνεται αέριο./ Γίνεται αέριο./ 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1123864
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1123864
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1123864
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2η δραστηριότητα: 

Δραματοποίηση 

Γίνεται υδρατμοί./ Βράζει και γίνεται 

υδρατμοί. 

Οι υδρατμοί τι δημιουργούν στον 

ουρανό; 

Απαντήσεις: ‘’Σύννεφα’’ 

απάντησαν όλα τα παιδιά. 

Πότε ξεκινάει η βροχή; 

Απαντήσεις: Όταν κρυώσουν οι 

υδρατμοί./Όταν τα σύννεφα μαζέψουν 

πολλούς υδρατμούς και εκείνοι 

κρυώσουν./ Όταν είναι τέρμα χαμηλή η 

θερμοκρασία./ Όταν κάνει κρύο./ Όταν 

γίνονται γκρι τα σύννεφα 

 

 

Στη δράση συμμετείχαν όλα τα 

παιδιά (12) χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες 
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ποιήματος για τον 

κύκλο του νερού 

(εργασία σε 

ομάδες) 

 

 

 

 

3η δραστηριότητα: 

Τοποθέτηση εικόνων 

με τα φαινόμενα του 

κύκλου του νερού σε 

κυκλική διαδοχή. 

(ατομική 

εργασία στην 

ολομέλεια)  

ανάλογα το ρόλο τους στην 

δραματοποίηση. Η δράση τα ενθουσίασε 

με αποτέλεσμα να επαναληφθεί άλλη μία 

φορά. Μέσω της βιωματικής δράσης 

αντιλήφθηκαν καλύτερα τη διαδοχή των 

φαινομένων και μετά το τέλος της δράσης 

τα αναπαράστησαν με κινήσεις και 

λεκτικά, συνδέοντας κίνηση με φαινόμενο. 

 

Συμμετείχαν όλα τα παιδιά (12). 

Δέκα (10) παιδιά αναγνώρισαν, ονόμασαν 

και τοποθέτησαν τα φαινόμενα στον κύκλο 

και 2 παιδιά μπέρδεψαν τις εικόνες που 

αφορούσαν την υγροποίηση και την 

απορροή. 
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4η δραστηριότητα: 

Εφαρμογή 

τοποθέτησης των 

φαινομένων του 

κύκλου του νερού σε 

χρονική διαδοχή. 

(ατομική 

εργασία) 

 

Αξιολόγηση από 

παιδιά (ατομική 

εργασία) 

 

Στη δράση συμμετείχαν όλα τα 

παιδιά. Χωρίστηκαν σε 2 ομάδες των 6 

παιδιών, δουλεύοντας ατομικά με τάμπλετ. 

Η απόδοση τους στη δραστηριότητα ήταν 

πολύ καλή,  καθώς φάνηκε ότι είχαν 

κατανοήσει τη διαδοχή των φαινομένων. 

Επιπλέον χειρίστηκαν τη εφαρμογή με 

άνεση αλληλεπιδρώντας αρκετές φορές με 

αυτήν. 

 

Στα φύλλα αξιολόγησης των 

δράσεων,  το σύνολο των 12 παιδιών, 

ανέφερε ότι τους άρεσαν όλες οι δράσεις. 

2 παιδιά κατέγραψαν ότι επιπλέον 

δυσκολεύτηκαν στη δραστηριότητα με τη 

χρονική διαδοχή των φαινομένων στην 

ψηφιακή εφαρμογή και επιπρόσθετα το 1 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120403
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120403
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120403
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120403
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120403
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1120403
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από τα 2 δυσκολεύτηκε και στην 

τοποθέτηση των καρτών στον κύκλο. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Ενότητα 3 

Αξιολόγηση 

μαθησιακών 

στόχων                                                                                                                                                                   

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

8/04/2022 

- Να συσχετίσουν τις 

αλλαγές στη θερμοκρασία με τις 

μεταβολές στη φυσική 

κατάσταση του νερού (στερεό, 

υγρό, αέριο). 

-Να μπορούν να 

αναγνωρίσουν τη διαδοχή των 

φαινομένων του κύκλου του 

νερού πάνω σε ένα μοντέλο του 

κύκλου του νερού. 

εννοιολογικός 

χάρτης, ρομποτική, 

ιχνογράφημα 

13 παιδιά  

14:00-14:40 

15:00-15:40 

1η δραστηριότητα: 

Εννοιολογικός 

χάρτης 

(ολομέλεια και 

ατομική εργασία) 

 

 

 

Στη δράση συμμετείχαν όλα τα παιδιά.  

Η εκπαιδευτικός στην ολομέλεια έδειξε τη 

δραστηριότητα και στη συνέχεια τα παιδιά  

χωρίστηκαν σε 2 ομάδες των 6 παιδιών, 

δουλεύοντας ατομικά με τάμπλετ.  

Η απόδοση τους στη δραστηριότητα ήταν 

πολύ καλή και φάνηκε ότι είχαν κατανοήσει τη 

συσχέτιση της θερμοκρασίας με τις μεταβολές στις 

μορφές του νερού. 

Επιπλέον χειρίστηκαν την εφαρμογή με 

άνεση αλληλεπιδρώντας αρκετές φορές με αυτήν. 

 

Συμμετείχαν όλα τα παιδιά (13) και 

χωρίστηκαν σε δυάδες. Τα παιδιά ήταν 

https://docs.google.com/presentation/d/1Ycqu8pfHGnGBucCSfzN27qYlXtlo6vjycPw5JP53Y7E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Ycqu8pfHGnGBucCSfzN27qYlXtlo6vjycPw5JP53Y7E/edit?usp=sharing
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2η δραστηριότητα: 

Η BeeBot 

κινείται πάνω σε 

μοντέλο του κύκλου 

του νερού 

(εργασία σε 

ομάδες) 

 

 

 

 

 

εξοικειωμένα με τον προγραμματισμό του ρομπότ 

και την κωδικοποίηση. Απέδωσαν ικανοποιητικά 

α) τη διαδικασία κωδικοποίησης της διαδρομής με 

βέλη κατεύθυνσης, 

 β) τον προγραμματισμό του ρομπότ για να 

κινηθεί στην τετραγωνισμένη πίστα και 

 γ) τα 12 παιδιά από τα 13 αναγνώρισαν και 

περιέγραψαν τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της 

διαδρομής του ρομπότ πάνω στο μοντέλο του 

κύκλου του νερού.   

 

Συμμετείχαν όλα τα παιδιά (13). Όλα τα 

παιδιά συμπεριέλαβαν στα ιχνογραφήματα τους: 

 α) τον ήλιο, τη θάλασσα και το βουνό, 

 β) αποτύπωσαν το φαινόμενο της εξάτμισης 

με βελάκια που αναδύονταν από τη θάλασσα και 

ανέβαιναν στον ουρανό,  



134 
 

 

 

 

 

3η δραστηριότητα:  

Ιχνογράφημα 

‘’Ζωγραφίζω τον 

κύκλο του νερού’’ 

(ατομική 

εργασία) 

 

 

 

 

γ) ζωγράφισαν τη συμπύκνωση με τη 

δημιουργία σύννεφων,  

δ) έδειξαν την υγροποίηση με τη μορφή 

σύννεφων που ρίχνουν βροχή και  

ε) την απορροή την αποτύπωσαν με βελάκια 

που ακολουθούσαν την πορεία της βροχής πίσω 

στη γη 9 από τα 13 παιδιά. 

 

Στα φύλλα αξιολόγησης των δράσεων,  το 

σύνολο των 13 παιδιών, ανέφερε ότι τους άρεσαν 

όλες οι δράσεις. 
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Αξιολόγηση από 

παιδιά (ατομική 

εργασία) 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ 

 

Η υλοποίηση της ΔΜΑ έγινε στο πλαίσιο του ολοήμερου προγράμματος ως εκ 

τούτου τα παιδιά ήταν κουρασμένα. Σε συνεννόηση με την εκπαιδευτικό του πρωινού 

για τις μέρες που θα υλοποιείτο η ΔΜΑ, αποφασίστηκε τα παιδιά να τρώνε λίγο 

νωρίτερα και να κάνουν και ένα σύντομο διάλειμμα, προκειμένου να αποφορτιστούν, 

αυτή η διαφοροποίηση στο πρόγραμμα βοήθησε πάρα πολύ. Κάθε μέρα οι δράσεις 

υλοποιούνταν τα χρονικά διαστήματα 14:00-14:40 και 15:00-15:40 με το απαραίτητο 

διάλειμμα.  

Ενότητα 1: Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού (1η μέρα) 

Στην πρώτη δραστηριότητα έγινε προβολή του διαδραστικού βιβλίου. Η 

παρουσία της κούκλας που απηύθυνε το λόγο στα παιδιά και τους ζήτησε να 

ερευνήσουν από κοινού το θέμα κινητοποίησε το ενδιαφέρον των παιδιών και κράτησε 

αμείωτη την προσοχή τους καθ όλη τη διάρκεια της προβολής. Τα παιδιά συμμετείχαν 

πολύ ενεργά στις ερωτήσεις του ερευνητή και είχαν τη διάθεση να μοιραστούν 

πληροφορίες μαζί του για όσα τους ρωτούσε. Αναφορικά με τα ζητούμενα του 

διαδραστικού βιβλίου τα παιδιά ήξεραν αρκετά για την καθημερινή χρήση και την αξία 

του νερού. Μετά την προβολή του βίντεο για τα μέρη που υπάρχει νερό στη φύση, 

εντόπισαν τα περισσότερα και πιο οικεία μέρη όπως λίμνη, θάλασσα, ποτάμι και 

ανέφεραν ελάχιστα το σύννεφο και το παγόβουνο παρόλο που τα είχαν δει στο βίντεο 

που είχε προηγηθεί. Στο ψηφιακό παιχνίδι που ακολούθησε όλα τα παιδιά εντόπισαν 

τα μέρη που υπάρχει νερό με άνεση. Αναφορικά με το διαδραστικό βίντεο που 

ακολούθησε για τις αλλαγές στη μορφή του νερού οι απαντήσεις των παιδιών 

περιορίστηκαν στη στερεά μορφή την πιο οικεία το παγάκι και την υγρή που την 

αποκαλούσαν νερό. ένα παιδί ανέφερε το σύννεφο με την έννοια της βροχής που ρίχνει 

και ένα άλλο το χιόνι. Στην παρουσίαση των βίντεο για τη σύνδεση των αλλαγών στη 

θερμοκρασία με τις μεταβολές στη φυσική κατάσταση του νερού, τα παιδιά γνώριζαν 

τη χρήση του θερμόμετρου, και την έννοια της θερμοκρασίας συνδέοντας τη με τις 

εμπειρίες τους από τις ασθένειες π.χ. τον πυρετό ή την αναφορά στην αλλαγή της 

θερμοκρασίας στη διαδοχή των εποχών. Ως προς τις μεταβολές στη φυσική κατάσταση 

του νερού σε συσχετισμό με τη θερμοκρασία χρειάστηκε να επιμείνω στη σωστή χρήση 

των όρων στερεό υγρό και αέριο φέρνοντας αρκετά παραδείγματα προκειμένου να 

αποσαφηνίσουν τις έννοιες. Στην ψηφιακή εφαρμογή στην οποία έπρεπε να επιλέξουν 
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τη σωστή θερμοκρασία για κάθε μεταβολή 4 προνήπια δυσκολεύτηκαν στην αρχή, 

αλλά με τις συχνές επαναλήψεις στη φορητή συσκευή έβρισκαν την απάντηση. 

Στη 2η δραστηριότητα με την αντιστοίχιση εικόνων που έδειχναν τις φυσικές 

καταστάσεις του νερού η μόνη δυσκολία που παρουσιάστηκε ήταν να καταλάβουν τι 

ζητούσε η άσκηση. Η επίδοση των περισσοτέρων ήταν καλή πέρα 3 παιδιών που 

επέλεξαν λάθος την αέρια μορφή αλλά με τις συχνές επαναλήψεις κατανόησαν το 

συσχετισμό. 

Η 3η δραστηριότητα ήταν πιο παιγνιώδη και είχε στοιχεία δράσης και 

ανακάλυψης, καθώς τα παιδιά έπρεπε ακούγοντας κάποιες φράσεις με περιστατικά 

οικεία ή και όχι να αυξομειώσουν τη θερμοκρασία σε ένα αυτοσχέδιο χάρτινο 

θερμόμετρο χρησιμοποιώντας ένα συνδετήρα. Μέσω του παιχνιδιού έγινε σύνδεση με 

βιώματα των παιδιών. Συμμετείχαν όλα τα παιδιά σε ομάδα των 5 παιδιών, με μεγάλο 

ενθουσιασμό. Δεν δυσκολεύτηκαν να χειριστούν το αυτοσχέδιο θερμόμετρο και να 

αυξομειώσουν τη θερμοκρασία με βάση τις προτάσεις που άκουγαν. 

Στα φύλλα αξιολόγησης των δράσεων όλα τα παιδιά ανέφεραν ότι τους άρεσαν 

οι δράσεις.  

Ως προς τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα της πρώτης μέρας τα παιδιά 

μπόρεσαν α) να γνωρίσουν και να διακρίνουν τις φυσικές καταστάσεις του νερού μέσα 

από την ποικιλία, τη πολυμεσικότητα και τη συνέχεια των δραστηριοτήτων που 

περιείχε το διαδραστικό βιβλίο  και β) να συνδέσουν τις μεταβολές στη φυσική 

κατάσταση του νερού με καταστάσεις της καθημερινής ζωής και με φυσικά φαινόμενα 

παρατηρώντας αντίστοιχες εικόνες που υπήρχαν τόσο στο διαδραστικό βιβλίο όσο και 

στη ψηφιακή εφαρμογή της αντιστοίχισης. Επιπλέον η συζήτηση που γινόταν είτε για 

την αποσαφήνιση όρων που δεν ήταν κατανοητοί, είτε για διόρθωση λαθών, καθώς και 

το παιχνίδι με το θερμόμετρο με τις φράσεις βοήθησαν να αντιληφθούν το ρόλο της 

αλλαγής της θερμοκρασίας ως παράγοντας μεταβολής της φυσικής κατάστασης του 

νερού. 

Ενότητα 1: Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού (2η μέρα) 

Τη δεύτερη μέρα συνεχίσαμε με δράσεις πιο βιωματικές που ενθάρρυναν και 

καλλιέργησαν δεξιότητες της επιστημονικής σκέψης, όπως η παρατήρηση, η 

πρόβλεψη, η συσχέτιση και σύνθεση πληροφοριών, η ερμηνεία δεδομένων και η 

ανάκληση προηγούμενων μαθησιακών εμπειριών για κατανόηση δεδομένων. 
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Τα παιδιά ήταν πολύ ενθουσιασμένα που θα συνέχιζαν την έρευνα και θα 

ξαναέβλεπαν τον ερευνητή Σταγόνη. Στη σύντομη επανάληψη που έγινε τα 

περισσότερα παιδιά θυμόντουσαν όσα είχαμε κάνει. 

Στην πρώτη δραστηριότητα τα παιδιά άκουσαν βιντεοσκοπημένους γρίφους από 

την κούκλα της παρέμβασης με περιστατικά που θα μπορούσαν να είναι οικεία στα 

παιδιά και αφορούσαν τα φαινόμενα της τήξης, πήξης και της εξάτμισης. Τα παιδιά 

έκαναν προβλέψεις και στη συνέχεια τις επαλήθευσαν μέσω πειραματικών 

διαδικασιών δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά. Η όλη διαδικασία καθώς ήταν 

βιωματική και ανακαλυπτική κινητοποίησε το ενδιαφέρον των παιδιών εστίασε την 

προσοχή τους και προήγαγε δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Στη διατύπωση 

των απαντήσεων τους τα περισσότερα παιδιά ιδιαίτερα τα νήπια, κατά τη φάση 

ερωτήσεων χρησιμοποιούσαν περισσότερο τη νέα ορολογία που είχαν μάθει και 

μπήκαν στη διαδικασία  να ερμηνεύσουν όποτε του ζητήθηκε την αιτιώδη σχέση 

μεταξύ της θερμοκρασίας και των μεταβολών της φυσικής κατάστασης του νερού. 

Στη δεύτερη δραστηριότητα χωρίστηκαν σε 2 ομάδες για να δουλέψουν με τις 

φορητές συσκευές. Οι ομάδες δεν δούλεψαν ταυτόχρονα. Τα παιδιά χρησιμοποίησαν 

την εφαρμογή αρκετές φορές και εντόπιζαν με άνεση τις εικόνες που το νερό ήταν σε 

στερεή μορφή. 

Στην τρίτη δραστηριότητα είχαν εξοικειωθεί με τη χρήση των συσκευών και κατά 

τον εντοπισμό των εικόνων που το νερό ήταν σε αέρια μορφή προβληματίστηκαν λίγο 

περισσότερο. 

Στα φύλλα αξιολόγησης των δράσεων, από το σύνολο των 13 παιδιών 2 παιδιά  

ανέφεραν ότι τους άρεσαν όλες οι δράσεις, αλλά δυσκολεύτηκαν στα πειράματα και 

στις δραστηριότητες με τις φορητές συσκευές. 

Ως προς τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα της δεύτερης μέρας τα 

παιδιά μπόρεσαν α) να κατανοήσουν πιο πολύ τις μεταβολές στη φυσική κατάσταση 

του νερού και β) να αντιληφθούν το ρόλο της αλλαγής της θερμοκρασίας ως 

παράγοντας μεταβολής της φυσικής κατάστασης του νερού, καθώς η πειραματική 

διαδικασία στην οποία ενεπλάκησαν τα παιδιά συμπλήρωσε, ενίσχυσε τις 

προηγούμενες γνώσεις, έκανε τη δράση πιο βιωματική και στα παιδιά ενεργό ρόλο στη 

διαδικασία της μάθησης τους. 

Ενότητα 2: Ο κύκλος του νερού (1η μέρα) 

Την τρίτη μέρα ασχοληθήκαμε με την ενότητα 2 που αφορούσε τον κύκλο του 

νερού με στόχο α) να συνδέσουν το φαινόμενο της εξάτμισης με τη δημιουργία των 
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σύννεφων και στη συνέχεια να κατανοήσουν την προέλευση της βροχής και του χιονιού 

και β) να κατανοήσουν τη διαδοχή των φαινομένων του κύκλου του νερού. Καθώς 

είχαν αποσαφηνίσει σε μεγάλο βαθμό τις τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού και την 

συσχέτιση του παράγοντα θερμοκρασία στις μεταβολές, ήρθε ομαλά και με συνέχεια η 

επαφή των παιδιών με τα φαινόμενα του κύκλου του νερού.  

Με τη πρώτη δραστηριότητα το διαδραστικό παραμύθι του χιονάνθρωπου που 

δεν ήθελε να λιώσει έγινε επανάληψη των προηγούμενων γνώσεων και σύνδεση με τις 

νέες πληροφορίες. Οι μεταβολές στη φυσική κατάσταση του χιονάνθρωπού και η 

μεταφορά των φαινομένων στο φυσικό τους περιβάλλον διευκόλυνε τη σύνδεση με τα 

φαινόμενα του κύκλου του νερού. Τα παιδιά μετά την προβολή του παραμυθιού 

απάντησαν σε ερωτήσεις σωστού/λάθους αναφορικά με όσα είχαν παρακολουθήσει. 

Χωρίστηκαν σε 2 ομάδες των 6 παιδιών δουλεύοντας ατομικά με τις φορητές συσκευές. 

Η απόδοση τους στη δραστηριότητα ήταν πολύ καλή, καθώς φάνηκε ότι είχαν 

κατανοήσει τα ζητούμενα των ερωτήσεων. Επιπλέον χειρίστηκαν τη εφαρμογή με 

άνεση αλληλοεπιδρώντας αρκετές φορές με αυτήν. 

Στη δεύτερη δραστηριότητα έπρεπε με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής να βρουν 

τις εικόνες με τα μέρη που δε θα έλιωνε ο χιονάνθρωπος Στη δράση συμμετείχαν όλα 

τα παιδιά σε 2 ομάδες των 6 παιδιών δουλεύοντας ατομικά. Από τα 12 παιδιά τα 10 

εντόπισαν εύστοχα τις εικόνες. 

Στα φύλλα αξιολόγησης των δράσεων,  το σύνολο των 12 παιδιών, ανέφερε ότι 

τους άρεσαν όλες οι δράσεις, αλλά 2 παιδιά κατέγραψαν ότι δυσκολεύτηκαν στις 

ερωτήσεις Σωστού/Λάθους στη διαδραστική παρουσίαση του παραμυθιού. 

Ως προς τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα της Ενότητας 2 τα παιδιά 

α)μπόρεσαν να συνδέσουν το φαινόμενο της εξάτμισης με τη δημιουργία των 

σύννεφων και στη συνέχεια να κατανοήσουν την προέλευση της βροχής και του χιονιού 

και β) να κατανοήσουν τη διαδοχή των φαινομένων του κύκλου του νερού μέσα από 

την ιστορία που παρακολούθησαν. 

Ενότητα 2: Ο κύκλος του νερού (2η μέρα) 

Την τέταρτη μέρα τα παιδιά παρακολούθησαν από βίντεο στο οποίο 

περιγραφόταν ο κύκλος του νερού. Μετά το τέλος της παρουσίασης απάντησαν σε 

ερωτήσεις σχετικά με το ‘’Τι παθαίνει το νερό όταν ζεσταθεί πολύ; / Οι υδρατμοί τι 

δημιουργούν στον ουρανό;/Πότε ξεκινάει η βροχή; Τα περισσότερα παιδιά με τη χρήση 

της νέας ορολογίας μπόρεσαν να απαντήσουν στα ερωτήματα κατανοώντας τη 

σύσταση των σύννεφων και την προέλευση της βροχής.  
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Στη δεύτερη δραστηριότητα δραματοποίησαν τον κύκλο του νερού με αφορμή 

ένα ποίημα της εκπαιδευτικού. Στη δράση συμμετείχαν όλα τα παιδιά (12) και 

χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες ανάλογα το ρόλο τους στην δραματοποίηση. Η δράση 

τα ενθουσίασε με αποτέλεσμα να επαναληφθεί άλλη μία φορά. Μέσω της βιωματικής 

δράσης αντιλήφθηκαν καλύτερα τη διαδοχή των φαινομένων και μετά το τέλος της 

δράσης τα αναπαράστησαν με κινήσεις και λεκτικά, συνδέοντας κίνηση με φαινόμενο.  

Στη τρίτη δραστηριότητα τοποθέτησαν κάρτες με τα φαινόμενα (εξάτμιση, 

συμπύκνωση, υγροποίηση, απορροή)  σε διαδοχή πάνω σε ένα κύκλο, δημιουργώντας 

ένα οπτικό μοντέλο του κύκλου του νερού μέσω της δράσης κατανόησαν τη συνέχεια 

της κυκλικής κίνησης του νερού και εξοικειώθηκαν λεκτικά με τη νέα ορολογία μέσα 

από την περιγραφή. Οι κάποιες λανθασμένες επιλογές των παιδιών λειτούργησαν ως η 

κατάλληλη διδακτική στιγμή για συζήτηση, αναφορικά με τυχόν παρανοήσεις ως προς 

την αλληλουχία και τους παράγοντες δημιουργίας των φαινομένων. Συμμετείχαν όλα 

τα παιδιά (12) και δέκα (10) παιδιά αναγνώρισαν, ονόμασαν και τοποθέτησαν τα 

φαινόμενα στον κύκλο και 2 παιδιά μπέρδεψαν τις εικόνες που αφορούσαν την 

υγροποίηση και την απορροή. 

Στην τέταρτη δραστηριότητα ο στόχος ήταν ο ίδιος με τη προηγούμενη  δράση, 

καθώς έπρεπε να ακούσουν ηχογραφημένα κείμενα που αντιστοιχούσαν σε εικόνες από 

τον κύκλο του νερού και με τη μέθοδο σύρε και απόθεσε να βάλουν σε διαδοχή τα 

φαινόμενα. Ωστόσο η χρήση της φορητής συσκευής, που λειτούργησε ως κίνητρο και 

εναλλακτική μορφή αξιολόγησης, η άμεση και παιγνιώδης ανατροφοδότηση που 

έπαιρναν κάθε φορά που τα κατάφερναν, η δυνατότητα επανάληψης της άσκησης που 

έδινε στα παιδιά αυτονομία και ανεξαρτησία πάνω στη μάθηση τους, συμπλήρωσαν 

και ενίσχυσαν την κατανόηση των φαινομένων του κύκλου του νερού. Η απόδοση τους 

στη δραστηριότητα ήταν πολύ καλή και επιπλέον χειρίστηκαν τη εφαρμογή με άνεση 

αλληλεπιδρώντας αρκετές φορές με αυτήν. 

Στα φύλλα αξιολόγησης των δράσεων, το σύνολο των δώδεκα (12) παιδιών, 

ανέφερε ότι τους άρεσαν όλες οι δράσεις και δύο (2) παιδιά κατέγραψαν ότι επιπλέον 

δυσκολεύτηκαν στη δραστηριότητα με τη χρονική διαδοχή των φαινομένων στην 

ψηφιακή εφαρμογή και επιπρόσθετα το ένα (1) δυσκολεύτηκε και στην τοποθέτηση 

των καρτών στον κύκλο. 

Ενότητα 3: Αξιολόγηση των μαθησιακών στόχων 

Στόχος των δραστηριοτήτων της 3ης ενότητας ήταν η αξιολόγηση των 

μαθησιακών στόχων, δηλαδή να αξιολογηθεί κατά πόσο τα παιδιά μπορούν α) να 
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συσχετίσουν τις αλλαγές στη θερμοκρασία με τις μεταβολές στη φυσική κατάσταση 

του νερού (στερεό, υγρό, αέριο) και β) να αναγνωρίσουν τη διαδοχή των φαινομένων 

του κύκλου του νερού πάνω σε ένα μοντέλο του κύκλου του νερού. 

Στην πρώτη δραστηριότητα αξιολόγησης τα παιδιά μέσω ενός εννοιολογικού 

χάρτη κλήθηκαν να συσχετίσουν εικόνες με φυσικές καταστάσεις του νερού με δύο 

θερμόμετρα που έδειχναν αντίστοιχα υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία. Στη δράση 

συμμετείχαν όλα τα παιδιά. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 2 ομάδες των 6 παιδιών, 

δουλεύοντας ατομικά με φορητές συσκευές. Η απόδοση τους στη δραστηριότητα ήταν 

πολύ καλή και φάνηκε ότι είχαν κατανοήσει τη συσχέτιση της θερμοκρασίας με τις 

μεταβολές στις μορφές του νερού. Επιπλέον χειρίστηκαν την εφαρμογή με άνεση 

αλληλεπιδρώντας αρκετές φορές με αυτήν. 

Στη δεύτερη δραστηριότητα αξιολόγησης αξιοποιήθηκε το επιδαπέδιο ρομπότ 

bee bot. Πάνω σε τετραγωνισμένη πίστα που απεικόνιζε οπτικά ένα μοντέλο του κύκλο 

του νερού τα παιδιά κλήθηκαν να προγραμματίσουν τη bee-bot, προκειμένου να 

κινηθεί σύμφωνα με τη διαδοχή των φαινομένων του κύκλου του νερού. Τα παιδιά 

συνεργάστηκαν σε δυάδες, επέλεξαν τα βέλη κατεύθυνσης, έφτιαξαν τον κώδικα της 

διαδρομής και προγραμμάτισαν το ρομπότ. Κατά την διάρκεια της διαδρομής τα παιδιά 

ενθαρρύνονταν να περιγράφουν τα φαινόμενα του κύκλου του νερού. Τα παιδιά ήταν 

εξοικειωμένα με τον προγραμματισμό του ρομπότ και την κωδικοποίηση, από 

προηγούμενες συμμετοχές τους σε ανάλογες δραστηριότητες. Η συμμετοχή των 

παιδιών ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης λόγω του ρομπότ και της διαδικασίας 

προγραμματισμού που άρεσε πολύ στα παιδιά. Η απόδοση των περισσοτέρων παιδιών 

ήταν ικανοποιητική, α) στη διαδικασία κωδικοποίησης της διαδρομής με βέλη 

κατεύθυνσης, β) στον προγραμματισμό του ρομπότ για να κινηθεί στην 

τετραγωνισμένη πίστα. Από τα δεκατρία (13) παιδιά τα δώδεκα (12) αναγνώρισαν και 

περιέγραψαν τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της διαδρομής του ρομπότ πάνω στο 

μοντέλο του κύκλου του νερού.  

Στην τρίτη δραστηριότητα εργάστηκαν ατομικά και απέδωσαν σε ιχνογράφημα 

τον κύκλο του νερού. Συμμετείχαν και τα δεκατρία (13) παιδιά και όλα τα παιδιά 

συμπεριέλαβαν στα ιχνογραφήματα τους α) τον ήλιο, τη θάλασσα και το βουνό, β) 

αποτύπωσαν το φαινόμενο της εξάτμισης με βελάκια που αναδύονταν από τη θάλασσα 

και ανέβαιναν στον ουρανό, γ) ζωγράφισαν τη συμπύκνωση με τη δημιουργία 

σύννεφων και δ) έδειξαν την υγροποίηση με τη μορφή σύννεφων που ρίχνουν βροχή 

πίσω στη γη. Ως προς την απορροή την αποτύπωσαν με βελάκια που ακολουθούσαν 
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την πορεία της βροχής πίσω στη γη εννέα (9) παιδιά. Σύμφωνα με τα παραπάνω η 

πλειονότητα των παιδιών κατανόησε τα φαινόμενα και τη διαδοχή τους στον κύκλο 

του νερού.  

Στα φύλλα αξιολόγησης των δράσεων, το σύνολο των δεκατριών (13) παιδιών, 

ανέφερε ότι τους άρεσαν όλες οι δράσεις. 
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ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 
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