
 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο project 

«Έτρεχε και τρέχει το νερό …στο 
Βελβεντό» 

 

 



 

 

 

 

Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού 
Κοζάνης ‘Χαρίσιος 
Παπαμάρκου’ 

Διευθυντής σχολείου: 
Αντώνης Μπουκουβάλας  
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: 
Γκίκας Ιωάννης, Μπούτιου Ευαγγελία, 
Γκόγκος Κώστας, Ρόπουτης Δημήτριος  

                          

 

 

 

 

 

 

Συνολικός χρόνος: 
Σχολικό έτος  

Ηλικιακή Ομάδα:  

9-12 ετών 

Θέμα 
Το σχέδιο δράσης με θέμα το νερό στην 
πόλη μας από παλιά μέχρι σήμερα  
 
 

Μαθησιακοί Στόχοι 
Να γνωρίσουν οι μαθητές τη σημασία 
που έχει το νερό για την βιώσιμη 
ανάπτυξη του τόπου μας, μέσα από το 
πέρασμα του χρόνου. 
 

Προετοιμασία 
Συζήτηση με τους μαθητές για τη 
σημασία που έχει το νερό για τη ζωή των 
ανθρώπων. Καταγραφή των προτάσεων 
και κατασκευή αφισών με θέμα το νερό, 
διαχωρισμός μαθητών σε 4 ομάδες. 
Ανάπτυξη συνεργασιών. 



 

 

Περιγραφή 

Βήμα 1  

Προβάλαμε στους μαθητές την ταινία:  « Έτρεχε και τρέχει το νερό… στο Βελβεντό» 
Την ταινία μπορείτε να τη δείτε και στον σύνδεσμο: 

https://www.youtube.com/watch?v=X9uyjMRhoZI 

Συζήτηση πάνω στην ταινία για: 

 Πώς πήρε την ονομασία το Βελβεντό σύμφωνα με τον μύθο. 
 Πλεονεκτήματα του μέρους που χτίστηκε το Βελβεντό. 
 Πώς οι πρόγονοί μας αξιοποίησαν τα νερά των Πιερίων. 
 Πώς σήμερα οι αγρότες μας αξιοποιούν τα νερά. 
 Κατασκευή του αρδευτικού από τους παππούδες μας. 
 Σημασία των νερών σήμερα στην παραγωγή του ροδάκινου. 
 Η σημασία της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου στην ανάπτυξη του τόπου. 
 Τι νέες δυνατότητες υπάρχουν σήμερα για την αξιοποίηση των νερών, τόσο 

των Πιερίων, όσο και της λίμνης. 
 Τι δεν ξέρατε και το μάθατε από την προβολή της ταινίας. 
 Τι σας έκανε εντύπωση από την ταινία. 

      

Βήμα 2  

Πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτικές επισκέψεις στη λίμνη, στο υδραγωγείο, στις 

παλιές βρύσες και πηγές του Βελβεντού και στον παλιό νερόμυλο. Τα παιδιά ήρθαν 

σε επαφή με τη φύση και το πολύτιμο αγαθό της, το νερό. 

Βήμα 3 

Συγκεντρώσαμε παλιές φωτογραφιές με θέμα «το νερό στο Βελβεντό», που είχαν οι 

μαθητές στα σπίτια τους, με σκοπό να πραγματοποιήσουμε μια έκθεση των 

φωτογραφιών. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X9uyjMRhoZI


 

 

 

Βήμα 4 

Κατασκευάσαμε επιτραπέζια παιχνιδια. 

 

  

 

 

 

 

 

Βήμα 5 

Προχωρήσαμε σε συγγραφή και εικονογράφηση παραμυθιού από τους μαθητές 

μας. 

 

Υπόθεση του παραμυθιού: 

Η Ελευθερία και ο Δήμος μεγαλώνουν στο Βελβεντό. Μια μέρα ο παππούς τους 

φέρνει στο σπίτι ένα χέλι που έχει ψαρέψει στη λίμνη. Το χέλι, κάτω από το φως 

του φεγγαριού, παίρνει ανθρώπινη λαλιά και πάει τα παιδιά ένα μακρύ ταξίδι πίσω 

στο χρόνο, με αφορμή το δικό του μικρό ταξίδι στο χώρο. 

Όλο το παραμύθι μπορείτε να το διαβάσετε στη σελίδα μας: 

https://gikas-daskalos.blogspot.gr/2011/04/blog-post_30.html 

 

Παζλ «η λίμνη 

μας» 

Ο γύρος της 

λίμνης 

https://gikas-daskalos.blogspot.gr/2011/04/blog-post_30.html


 

 

Βήμα 6 

Φτιάξαμε διάφορες σχετικές κατασκευές 

 Η λίμνη μας και η γέφυρα 

 Παραδοσιακό πηγάδι με άχρηστα κουτιά 

 

Μακέτα με πλαστελίνη και χόρτα. Παλιό χωμάτινο αυλάκι, με το οποίο πότιζαν οι 

παππούδες μας τα χωράφια τους. 

 Η αποβάθρα στη λίμνη με άχρηστα κουτιά. 

 Η λίμνη μας. Κολλάζ με φύλλα γλασσέ.  

 Το ποτάμι μας Ο Αλιάκμονας, με πλαστελίνη  

 

Βήμα 7 

Δημιουργήσαμε τραγούδι: «Το τραγούδι της λίμνης».  

Το τραγούδι μας μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο:  

https://gikas-daskalos.blogspot.gr/2011/04/blog-post_26.html 

https://gikas-daskalos.blogspot.gr/2011/04/blog-post_26.html


 

 

Βήμα 8 

Δημιουργήσαμε ταινία, την οποία επεξεργάστηκαν οι μαθητές μας 

ΤΑΙΝΙΑ: «Η λίμνη μας από ψηλά» 

Την ταινία μπορείτε να τη δείτε στον σύνδεσμο: 

https://gikas-daskalos.blogspot.gr/2011/06/blog-post_21.html 

Βήμα 9 

Παραμύθι-Βιβλίο και DVD. Η ιστορία ενός ποταμού που συνάντησε το φράγμα, 

έγινε λίμνη και το μόνο που ζητάει από εμάς είναι να την προσέχουμε, για όλα αυτά 

που μας προσφέρει. 

Το παραμυθάκι μας μπορείτε να το διαβάσετε στη σελίδα μας: 

https://gikas-daskalos.blogspot.gr/2011/04/blog-post_7744.html 

Βήμα 10 

Οι μαθητές μας υλοποίησαν συνεντεύξεις με διάφορες προσωπικότητες της περιοχής μας: 

Συνέντευξη τον πρόεδρο του συνεταιρισμού ΑΣΕΠΟΠ, για τη σημασία του νερού στην 

αγροτική παραγωγή. Συνέντευξη με ερασιτέχνη ψαρά. Συνέντευξη με τους υπεύθυνους του 

ΤΟΕΒ, που διαχειρίζονται σήμερα τα νερά στο Βελβεντό. Συνέντευξη με τους υπεύθυνους 

του ΚΠΕ Βελβεντού για την καθαρότητα των νερών του Βελβεντού. Συνέντευξη των 

παγκόσμιων πρωταθλητών ιστιοπλοΐας αδερφών Γκουντούλα 

Βήμα 11 

Συγκεντρώσαμε βελβεντινά τραγούδια σχετικά με το νερό καθώς και παλιές βελβεντινές 

λέξεις με θέμα το νερό στο Βελβεντό. 

Αποτελέσματα 

Παρουσιάσαμε όλη την εργασία μας στο πνευματική κέντρο Βελβεντού, για όλους 

τους κατοίκους της πόλης μας.  

https://www.youtube.com/watch?v=LWtel8MIAvU 

 

https://gikas-daskalos.blogspot.gr/2011/06/blog-post_21.html
https://gikas-daskalos.blogspot.gr/2011/04/blog-post_7744.html
https://www.youtube.com/watch?v=LWtel8MIAvU

