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Προδημοτική τάξη  



 Τα παιδιά  με τη βοήθεια εικόνων  διατύπωσαν τον  
λειτουργικό ορισμό της  έννοιας  Υδροηλεκτρική  ενέργεια.  

 Πειραματίστηκαν με το νερό και παρατήρησαν  την μετατροπή 
της δυναμικής ενέργειας του νερού σε κινητική ενέργεια.  

 

 Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια (Υ/Ε) είναι η ενέργεια η οποία 
στηρίζεται στην εκμετάλλευση και τη μετατροπή της 
δυναμικής ενέργειας του νερού των λιμνών και της κινητικής 
ενέργειας του νερού των ποταμών σε ηλεκτρική ενέργεια. Η 
μετατροπή αυτή γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, 
μέσω της πτερωτής του στροβίλου, έχουμε την μετατροπή της 
κινητικής ενέργειας του νερού σε μηχανική ενέργεια με την 
μορφή περιστροφής του άξονα της πτερωτής και στο δεύτερο 
στάδιο, μέσω της γεννήτριας, επιτυγχάνουμε τη μετατροπή 
της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική.  

 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  



Πείραμα με νερόμυλο   
  

Τα παιδιά αρχικά παρατήρησαν την 
την μετατροπή της δυναμικής 

ενέργειας του νερού σε κινητική 
ενέργεια. Στη συνέχεια διατύπωσαν  

τις δικές τους υποθέσεις!!!    

 



Διεξαγωγή Πειράματος 

Τα παιδιά χρησιμοποίησαν τις λεπτές 
κινητικές τους δεξιότητες και 

κατασκεύασαν τους δικούς τους 
νερόμυλους.  



Προβλέψεις  

Τα παιδιά διατύπωσαν τις προβλέψεις 
τους και ζωγράφισαν την πιθανή  φορά 

της  πτερωτής του νερόμυλου.  
Χρησιμοποίησαν  βελάκια για να 

δείξουν τη φορά της .    



Εκπαιδευτικά παιχνίδια με 
περιβαλλοντικές έννοιες. 

 Τα παιδιά ονόμασαν τις 
μορφές ενέργειας και 
εντόπισαν τις 
κατάλληλες εικόνες. Στη 
συνέχεια  προσπάθησαν 
να γράψουν ή να 
αντιγράψουν τα 
ονόματα τους.   

 



Διεξαγωγή πειράματος από τα 
παιδιά!!!  





Πειραματισμός  



1. Επανέλαβαν πείραμα για να επιβεβαιώσουν τις 
προβλέψεις τους  
 
2. Ακολούθησαν οδηγίες πειράματος  
  
3. Χρησιμοποίησαν κατάλληλα τα υλικά τους  
  
4. Τεκμηρίωσαν τους ισχυρισμούς τους  με κατάλληλο 
λεξιλόγιο  
 
5. Επεξήγησαν τις παρατηρήσεις και γενίκευσαν θεωρίες. 
 

Τα παιδιά έπαιξαν παιχνίδια με  
επιστημονική μέθοδο αφού: 

 



Κορύφωση   του Project 
Ενέργεια  



Tα παιδιά έπαιξαν αρκετά παιχνίδια σχετικά με το 
θέμα ενέργεια , διατύπωσαν περιβαλλοντικές έννοιες, 
γνώρισαν αρκετές πηγές και μορφές  ενέργειας, 
προβληματίστηκαν για τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα που προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη 
χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  και 
ενημέρωσαν το κοινό για τρόπους εξοικονόμησής της.  

Ακολουθούν οι  προετοιμασίες των παιδιών για την 
εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού.  

 

Ενημέρωση κοινού  
 



 Τα παιδιά  ετοίμασαν 
ενημερωτικό βιβλιαράκι  (5 
σελίδες)  το οποίο δόθηκε 
στους φοιτητές και στα 
γραφεία της 
Πανεπιστημιούπολης . Στο 
βιβλιαράκι  αναγράφονται 
πληροφορίες, ζωγραφιές  και  
προτεινόμενοι τρόποι 
εξοικονόμησης  της 
ενέργειας. 

Βιβλιαράκι ενημέρωσης για την 
ενέργεια  



 



 



 



Τα παιδιά ενημέρωσαν το κοινό και μέσω 
ραδιοφωνικής εκπομπής. Αυτός ο τρόπος βοήθησε τα 
παιδιά : 

 

Να ανακαλέσουν στη  μνήμη τους παλιές πληροφορίες  

Να μάθουν πώς να φροντίζουν το περιβάλλον και να 
αναγνωρίζουν πληροφορίες . 

Να προτείνουν λύσεις για την σπατάλη ενέργειας  

Να διατυπώσουν προβλέψεις και ερωτήσεις 

Να εκφράσουν τις ιδέες τους και να ανταλλάξουν παρατηρήσεις  

Να χρησιμοποιήσουν  λεξιλόγιο  με περιβαλλοντικές έννοιες.  

Να συνεργαστούν και να ενταχθούν σε ομάδες 

 

 

Ραδιοφωνική εκπομπή  



Προετοιμασία για ραδιοφωνική 
εκπομπή  





Ραδιοφωνική εκπομπή  



Ραδιοφωνική εκπομπή  



Οικολογικός Κώδικας  







  



ΤΜΗΜΑ 4-5 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΑΞΗ 



Μήνας Μάρτιος! Ένας μήνας γεμάτος «ΕΝΕΡΓΕΙΑ». 



Μιλήσαμε για την εξοικονόμηση ενέργειας και 
δημιουργήσαμε τον δικό μας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ», 



  τον οποίον και εικονογραφήσαμε. 



Επιπρόσθετα, προτείναμε τρόπους εξοικονόμησης της 
ενέργειας και τους καταγράψαμε, 



 τους εικονογραφήσαμε 





και τους μοιράσαμε στο προσωπικό … 



και στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, 



στα πλαίσια δράσης μας για την ενημέρωση για την ενέργεια 



ΤΜΗΜΑ 3 - 4  
ΜΠΛΕ ΤΑΞΗ  

 



"Οι Φίλοι της γης" 
μας 

παρουσιάσουν 
πληροφορίες για 

την 
εξοικονόμηση 
της ενέργειας 
αλλά και ένα 

σύνολο 
πληροφοριών 

που αφορούν την 
ενέργεια.  

 



ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γνωρίζουμε 
την 

υδροηλεκτρι
κή ενέργεια  



Σειροθετούμε 
τα στάδια 

μεταφοράς 
του νερού και 

την 
μετατροπή τη 
ενέργειας του 
σε ηλεκτρική.  





Ρίχνουμε 
νεράκι και 
γυρίζουμε 

το 
νερόμυλο 

μας. 





Με πολυστερίνη και 
κουτάλια 

δημιουργούμε τους 
δικούς μας 

νερόμυλους. 

Αναγνωρίζουμε την 
ενέργεια και 

αντιγράφουμε την 
αντίστοιχη λέξη. 



Επίσκεψη στην Πανεπιστημιούπολη και 

ενημέρωση του κοινού.  





Τα παιδιά ήρθαν σε 

πρώτη επαφή με 

την υδροηλεκτρική 

ενέργεια παίζοντας 

στο υδροδοχείο. 

Χρησιμοποίησαν 

κουβαδάκια και 

σωλήνες και 

πειραματίστηκαν 

μετακινώντας το 

νερό στο εσωτερικό 

τους. 
 

ΚΙΤΡΙΝΗ ΤΑΞΗ (2-3) 
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 



Επιπρόσθετα 

παρατήρησαν τις 

σταγόνες, όπως και 

την ροή του νερού 

που έπεφτε από τις 

σχισμές του 

μπουκαλιού μέσα στο 

υδροδοχείο! 
 



Αφού 

παρατήρησαν 

σχετικές εικόνες 

με το νερό και την 

θάλασσα, 

δημιούργησαν 

τον δικό τους 

βυθό. Κόλλησαν 

μπλε γκοφρέ για 

να φτιάξουν τον 

βυθό και έπειτα 

κόλλησαν 

ψαράκια! 



Παρατήρησαν τον 

βυθό που 

έφτιαξαν, 

ονόμασαν τα 

ψαράκια και 

καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα ότι 

χρειάζονται νερό 

για να 

κολυμπήσουν! 



ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΑΞΗ ΒΡΕΦΩΝ  
  

Η μέρα Οικολογικής Εξερεύνησης είναι ένας θεσμός 
ο οποίος συνεχίζεται και αυτή τη χρονιά στο 

σχολείο μας και έχει σκοπό την δημιουργία μιας 
οικολογικής συνείδησης όσο αφορά το περιβάλλον 

μας και τα στοιχεία που το περικλύουν.  

 

Κάθε Τετάρτη στο σχολείο πραγματοποιούνται 
δράσεις και δραστηριότητες ανάλογα με το θέμα 

με το οποίο ασχολούμαστε. Τα βρέφη συμμετέχουν 
και αυτά ενεργά σε αυτό τον  θεσμό και φαίνεται 

να το απολαμβάνουν αφάνταστα!  

 

Απολαύστε τους μικρούς μας εξερευνητές!! 



Θέμα μας : Η Υδροηλεκτρική ενέργεια 

…Αρχικά 

παρατηρήσα

με το νερό 

που έβγαινε 

από τη 

τρυπημένη 

μπουκάλα. 

Την 

κουνήσαμε 

χρησιμοποι

ώντας τους 

πλαστικούς 

σωλήνες 

μας.  



..στη συνέχεια… 

…Πειραματιστήκαμε με το νερό που τόσο πολύ λατρεύουμε!! Το 
αγγίξαμε με τα χεράκια μας και  «πλατσουρίσαμε» μέσα σε αυτό!!!  



Έπειτα πήραμε τους πλαστικούς σωλήνες και τοποθετώντας τους μέσα στο 

νερό, ανακαλύψαμε πολλούς τρόπους για παιγνίδι και πειραματισμό!!! 





Με τη δική μας αυτοσχέδια λιμνούλα, γνωρίσαμε τους μικρούς μας φίλους, τα ψαράκια…  



Τοποθετώντα
ς τα ψαράκια 
στη λιμνούλα 
τους, 
γεμίσαμε 
ενθουσιασμό 
και έκπληξη 
καθώς 
«ανακαλύψαμ
ε» τον τρόπο 
να μένουν 
στην 
αυτοσχέδια 
λιμνούλα.  



Πράσινη Τάξη Βρεφών  

Αυτό τον μήνα τα βρέφη 
συμμετείχαν με μεγάλο 

ενθουσιασμό στις οικολογικές 
μέρες. Έπαιξαν απλά παιχνίδια 

που έχουν σχέση με την ενέργεια 
και την υδροενέργεια! Το 

απόλαυσαν πολύ! 



Τα βρέφη πειραματίστηκαν με το νερό και τους σωλήνες!! Το 
άγγιξαν με τα χεράκια τους και πλατσούρισαν  με τους  σωλήνες! 



 Στην συνέχεια οι νηπιαγωγοί έβαλαν νερό στην μπουκάλα 
και τα βρέφη πειραματιστήκαν με τον νερό στο υδροδοχείο 

αλλά και με το νερό που έτρεχε από την μπουκάλα!  



Ο Σεβαστιανός , η Βικτώρια και ο Αλέξανδρος πειραματίστηκαν με τους 
ανεμόμυλους και τα ψαράκια !! Τα κόλλησαν στην εικόνα με την 

θάλασσα! 





Τα βρέφη προσπάθησαν να μετακινήσουν τα ποτηράκια με 
διάφορους τρόπους, με τα χεράκια τους και  προσπαθώντας να 

φυσήξουν! 


