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Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 
1. Παρατήρηση και αναγνώριση ειδών πανίδας και χλωρίδας.
2. Κατανόηση πλέγματος τροφικών σχέσεων. 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Στις όχθες του ποταμού (πεδίο). 

ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Μολύβια, κιάλια, φωτογραφικές μηχανές. 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 
Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο  ομάδες π.χ. ΠΟΥΛΙΑ και ΦΥΤΑ.
Κάθε ομάδα, με την επίβλεψη των μελών της Π.Ο. του ΚΠΕ, 
θα κινηθεί κατά μήκος συγκεκριμένης παρόχθιας διαδρομής, 
όπου παρατηρείται αυξημένη βιοποικιλότητα.
Με τη βοήθεια κλειδών αναγνώρισης ταυτοποιεί και καταγράφει τα 
είδη που συναντά. Συγχρόνως  μελετά και συζητά τις σχέσεις αλληλεξά-
ρτησης μεταξύ των ειδών αυτών. 
Οι μαθητές κατανοούν τις τροφικές σχέσεις και τις καταγράφουν στο 
αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Μετά την εργασία πεδίου οι μαθητές επιστρέ-
φουν στο κέντρο όπου γίνεται συζήτηση και αξιολόγηση.  Συγκεντρώνεται το υλι-
κό για την ανατροφοδότηση (φύλλα έργου, φωτογραφίες).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Κύριος σκοπός της εργασίας είναι οι μαθητές να γνωρίσουν είδη πανίδας και χλωρί-
δας και να κατανοήσουν τη στενή αλληλεξάρτηση όλων των οργανισμών του πεδί-
ου εργασίας τους και κατ’ επέκταση όλων των οργανισμών του πλανήτη μας.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ:   
Οι μαθητές, πριν επισκεφθούν το κέντρο, μελετούν το υλικό που διανέμεται από το 
ΚΠΕ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευ-
τικό. Επιπλέον τους παρέχεται η δυνατότητα  να υποβάλουν ερωτήσεις, να διατυ-
πώσουν απορίες και να λάβουν απαντήσεις  μέσω του διαδικτύου.
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Νερόκοτα
Έχει σώμα μαύ-
ρο με μια έντο-
νη λευκή γραμ-
μή στα πλευρά. 
Ξεχωρίζει από το 
κόκκινο μέτω-
πο και το ράμ-
φος της που εί-

ναι κόκκινο με κίτρινη άκρη. Τα πόδια 
της είναι πράσινα.
              
Φαλαρίδα

Είναι κυρίως 
μαύρη,  εκτός 
από μία μετωπι-
αία λευκή ασπί-
δα (φάλαρο). Το 
ράμφος της εί-
ναι άσπρο και τα 
πόδια της πράσι-
να. Τα μάτια της 

έχουν χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα. 

Νεροκοτσέλα

Ξεχωρίζει από 
το μακρύ, 
κόκκινο 
ράμφος της. 
Τα πάνω μέρος 
του σώματός 
της είναι 

λαδόπράσινο με μαύρα στίγματα. Το 
πρόσωπο, ο λάρυγγας και το στήθος 
είναι γριζογάλανα. Στα πλευρά της έχει 
ασπρόμαυρες ραβδώσεις.

Κότσυφας
Είναι μεσαίου 
μεγέθους πουλί 
με κατάμαυρο 
χρώμα. Το 
ράμφος του 
είναι κίτρινο. 
Γύρω από τα 
μάτια του έχει 
κίτρινο δακτύλιο. 

Κελαηδάει πολύ όμορφα.

Κιτρινοσουσουράδα
Το στήθος, ο λάρυγ-
γας και η ράχη της εί-
ναι κίτρινα. Οι φτε-
ρούγες είναι καστα-
νόγκριζες, όπως και η 
μακριά της ουρά. Το 
κεφάλι και το ράμφος 
είναι γκρίζα. 

Πάνω από τα μάτια έχει λευκή γραμμή.

Λευκοσουσουράδα
Έχει λευκό 
στήθος και 
κοιλιά. Μαύ-
ρος είναι ο 
λαιμός, το 
κεφάλι και ο 
σβέρκος της. 
Η ράχη της 
είναι γκρίζα 

και η ουρά της μαύρη και μακριά.

Αλκυόνη
Είναι ένα πολύ μικρό 
πουλί στο μέγεθος πε-
ρίπου του σπουργι-
τιού με μεγάλο κεφάλι 
και ράμφος. Το πάνω 
μέρος του κεφαλιού 
είναι πράσινο - μπλε 
και η ράχη γαλάζια. 
Το ράμφος του είναι 

σκούρο μπλε–μαύρο, το στήθος του 
έντονο πορτοκαλί-κόκκινο, όπως και τα 
πόδια του.

Κοκκινολαίμης
Εχει πολύ μικρό 
μέγεθος και 
κοντό λαιμό. 
Ξεχωρίζει από το 
πορτοκαλοκόκκινο  
στήθος και 
πρόσωπο. Το 
κεφάλι, ο σβέρκος 
και η ράχη έχουν 

χρώμα λαδοκάστανο. Η ουρά του είναι 
σκούρα καστανή.
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Λεύκα
Είναι φυλλοβόλο δέντρο, 
με κορμό μεγάλο και 
φλοιό γκρίζο. Οι πάνω 
επιφάνειες των φύλλων 
είναι πράσινες ενώ οι 
κάτω επιφάνειες λευκές, 
γεγονός που δίνει την 
αίσθηση του λευκού 
δένδρου. Ανθίζει το 
Μάρτιο.

Φτελιά η πεδινή
Προτιμά εδάφη γόνιμα 
και υγρά, πλούσια σε 
θρεπτικά στοιχεία. 
Τα φύλλα του είναι 
σκούρα πράσινα με 
λεία και γυαλιστερή 
την πάνω επιφάνεια και 
χνουδωτή την κάτω. Τα 
άνθη εμφανίζονται τον 
Μάρτιο, πριν από τα 
φύλλα.

Λευκή Ιτιά
Είναι φυλλοβόλο 
δέντρο, με κορμό 
που έχει λευκές 
αποχρώσεις.  Σε αυτό 
οφείλει και το όνομά 
της. Βρίσκεται κυρίως 
κοντά σε ποτάμια, 
χείμαρρους ή ρυάκια. 
Έχει φύλλα στενά. 

Ιπποκαστανιά 
Είναι φυλλοβόλο 
δέντρο μέτριου 
μεγέθους. Ανθίζει το 
Μάιο. Φυτρώνει μόνο 
σε εδάφη πλούσια με 
θρεπτικά συστατικά 
και  αρκετή υγρασία  
Τα φύλλα του είναι 
πολύ σχιστά Οι καρποί 
του είναι σκεπασμένοι 

με φλοιό πράσινο. Όταν ωριμάσουν 
δίνουν ένα είδος κάστανου.

Πλάτανος
Είναι δέντρο φυλλο-
βόλο. Ο φλοιός του 
δέντρου είναι λεπι-
δώδης, τα φύλλα εί-
ναι μεγάλα, με βαθύ 
σχίσιμο. Ο καρπός εί-
ναι μικρός, σφαιρικός, 
σκληρός και τριχωτός.
Βρίσκεται σε ποτα-

μούς, πηγές, αφού προτιμά υγρά εδά-
φη.

Ευκάλυπτος 
Είναι μεγάλο δέντρο με   
λείο κορμό. Τα φύλλα 
είναι γυαλιστερά, ανοι-
χτόχρωμα, χωρίς μί-
σχο και κρέμονται από 
το δέντρο. Έχει ξερό 
φλοιό που μαδάει βγά-
ζοντας μακριές ταινίες 
αφήνοντας τον κορμό 
λείο και το χρώμα του 
σταχτί λευκό.

Νεροκάλαμο
Οι βλαστοί του είναι όρ-
θιοι, λεπτοί και ξυλώ-
δεις και αναπτύσσονται 
με πολλές υπόγειες  ρί-
ζες. Έχει χαρακτηριστική 
αραιή σχετικά φούντα 
στην κορυφή του. Πολύ 
ανθεκτικό φυτό χαρα-

κτηριστικό των υδροβιοτόπων. 

Ψαθί
Έχει ύψος από 1 μέχρι και 
2,5 μέτρα Τα φύλλα είναι 
στενά και μακριά. Ανθίζει 
από τον Ιούνιο μέχρι τον 
Αύγουστο. Πάνω σε μια 
σκληρή βέργα αναπτύσ-
σεται ένα κομμάτι μήκους 
20 εκατοστών που μοιάζει 
σαν πούρο. Προτιμά στά-
σιμα νερά ή με αργή ροή 

πλούσια σε θρεπτικές ουσίες. 
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Νεροχελώνα
Ζει σε ποικιλία 
βιοτόπων,  από 
ορεινά ρέματα 
μέχρι λίμνες και 
νερόλακκους. 
Η τροφή της 
περιλαμβάνει 

φύκη, έντομα, σκουλήκια μικρά αμφίβια 
και διαφόρους τύπους υδρόβιων φυτών.

Λιμνοβάτραχος
Έχει θαμπό 
καφετί  χρώμα  
και  πρασινωπές 
ραβδώσεις  στο 
πίσω μέρος.  
Συνήθως 
βρίσκεται  

ανάμεσα  στα υδρόβια  φυτά.  
Τρέφεται με σκαθάρια, μύγες, κάμπιες 
πεταλούδας και πολλά άλλα έντομα.  Τον 
χειμώνα πέφτει σε χειμέρια νάρκη στον 
βυθό του ποταμού και ξαναφαίνεται στις 
αρχές της άνοιξης.   

Κυπρίνος
Έχει μεγάλο 
μέγεθος. Το 
χρώμα του 
συνήθως 
είναι σκούρο 
καφεπράσινο 

στην ράχη, καστανωπό, λαδί, ή 
χρυσοκαφέ στα πλευρά, και κιτρινωπό 
στην κοιλιά. Τρέφεται τόσο με φυτικές 
ουσίες όσο και με μικρά ζωύφια του 
βυθού.

Αβραμίς (Λεστιά)
Έχει σχετικό 
μικρό 
μέγεθος. Το 
σώμα του 
είναι πλευρικά 
πεπιεσμένο, 
εξογκωμένο 

στη ράχη. Έχει χρώμα ασημόγκριζο με 
μαύρα πτερύγια.

Ιφικλίδες ποδαλίριος
Είναι μια με-
γάλη όμορ-
φη πεταλού-
δα που πετά 
από τον Φε-
βρουάριο ως 
τον Οκτώ-
βριο. Έχει κί-
τρινα φτερά 

με μαύρες λωρίδες και ουρά με χρώμα-
τα μαύρο και μωβ.

Πιερίδες
Είναι οι συνη-
θισμένες πε-
ταλούδες, με-
σαίου μεγέ-
θους με φτερά 
λευκά ή ανοι-
κτοκίτρινα και 
μαύρα στίγμα-
τα.

Καλοπτέρυγα η παρθένος
Το αρσενι-
κό έχει σκού-
ρο μπλε χρώ-
μα με γαλά-
ζια νεύρα. Το 
θηλυκό είναι 
σκούρο κα-
στανό. Βρί-

σκεται κοντά σε νερά με γρήγορη ροή.

Γαλάζια λιβελούλα
Έχει λε-
πτό γαλά-
ζιο κορ-
μό με μι-
κρούς μαύ-
ρους δα-
κτυλίους. 

Τα φτερά της είναι διάφανα. Προτιμά 
νερά στάσιμα ή με αργή ροή.
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ΟΝΟΜΑ ΦΥΤΟΥ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΠΟΥΛΙΟΥ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΨΑΡΙΟΥ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΑΜΦΙΒΙΟΥ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΕΝΤΟΜΟΥ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ
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1.     Τροφικές σχέσεις

Στο παρακάτω σχήμα συνδέστε με βελάκια τα διάφορα είδη που ζουν στην περιοχή 
του ποταμού σύμφωνα με τη σχέση ποιο είδος τρώει ποιο. 
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Αν παρατηρήσατε και άλλα είδη βάλτε τα με κύκλους στο παραπάνω σχήμα και 
προσθέστε με την ίδια λογική τα βελάκια.

Τα νερά του ποταμού μολύνονται και τα υδρόβια φυτά εξαφανίζονται. Ποια από 
τα παραπάνω είδη πιστεύετε ότι θα επηρεάζονταν;

Την άνοιξη στο ποτάμι ήρθε για να αναζητήσει την τροφή του ένας πελαργός. 
Ποια από τα παραπάνω είδη θα αντιμετώπιζαν πρόβλημα;

!
!
!
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών 
του νερού στο ποτάμι.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Οι όχθες του ποταμού. 
ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Κουτί χημικών μετρήσεων, θερμόμετρα, 
πεχαμετρικά χαρτιά.

ΟΔΗΓΙΕΣ 
Κάθε ομάδα μαθητών συγκεντρώνεται στο σημείο, όπου θα 
γίνουν οι μετρήσεις και ενημερώνεται για αυτές από τα μέλη 
της παιδαγωγικής ομάδας. Δημιουργούνται υποομάδες που 
αναλαμβάνουν να μετρήσουν μια συγκεκριμένη παράμετρο 
του νερού. Ένας μαθητής από κάθε ομάδα καταγράφει τις 
μετρήσεις. Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση και αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων. 
Οι μαθητές επιχειρούν να εντοπίσουν τους παράγοντες 
που αλλοιώνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού.

Οι παράμετροι που θα μετρηθούν είναι:
• Θερμοκρασία νερού.
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος.
• PH του νερού.
• Ολική σκληρότητα νερού.
• Περιεκτικότητα του νερού σε φωσφορικά άλατα.
• Περιεκτικότητα του νερού σε νιτρικά άλατα.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Κύριος σκοπός της εργασίας είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τις παραμέτρους που 
καθορίζουν την ποιότητα των νερών του ποταμού και να ευαισθητοποιηθούν στο 
θέμα της πρόληψης της ρύπανσης. Ακόμη, είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουν βασικές 

έννοιες της φυσικής και της χημείας και να πειραματιστούν πάνω σε αυτές.
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         ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τον κύκλο της ζωής όλων των 

οργανισμών που ζουν στο νερό. Με την αύξηση της θερμοκρασίας 
ελαττώνεται η ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό.

   ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Επηρεάζει τη ζωή των φυτών και των ζώων που ζουν γύρω από το ποτάμι.

      PH (ΠΕ ΧΑ) ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Δείχνει πόσο όξινο ή αλκαλικό είναι το νερό του ποταμού και οι 

διακυμάνσεις του επηρεάζουν την υδρόβια ζωή. 
Για την επιβίωση των περισσότερων οργανισμών το ph 

πρέπει να είναι μεταξύ 6,5 - 8,5.

                  ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ
Η αυξημένη παρουσία τους είναι αποτέλεσμα μόλυνσης 

των νερών και συνήθως αυξάνει την ποσότητα των 
φυτικών οργανισμών στα νερά, 

σε βάρος των ζωικών (ευτροφισμός).

                  ΟΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Μετράει την ποσότητα των διαλυμένων αλάτων ασβεστίου

 και μαγνησίου στο νερό. 
Όταν η τιμή της είναι μεγαλύτερη από 500 mg/l 

το νερό χαρακτηρίζεται σαν σκληρό και είναι ακατάλληλο για χρήση, 
ενώ επηρεάζει και τη ζωή των υδρόβιων οργανισμών.

1η μέτρηση 2η μέτρηση 3η μέτρηση 4η μέτρηση

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

Πίνακας για τον υπολογισμό των θερμοκρασιών

   
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΕΡΑ

   
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΕΡΟΥ
   PH    ΝΙΤΡΙΚΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

Πίνακας για την καταγραφή των παραμέτρων
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Οι εξερευνητές των γεφυριών

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Το ποτάμι. 

ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Στυλό και πλοηγοί (GPS).

Διατρέχοντας το κομμάτι του Ληθαίου που διασχίζει την πόλη των Τρικάλων συνα-
ντάμε 13 γέφυρες. Τα ονόματά τους, με κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο είναι:

1. Τρικάλων– Καλαμπάκας
2. Κουτσομυλίων
3. Τρικκαίογλου
4. Βουβής
5. Γούρνας
6. Οι πεζογέφυρες Αχίλλειον
7. Κεντρική

 

   Με τη βοήθεια του παραπάνω σχεδίου, σημειώστε στο φύλλο εργασίας που ακο-
λουθεί, το όνομα και τις γεωγραφικές συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος, γεωγρα-

φικό πλάτος)  και το υψόμετρο για κάθε γέφυρα που συναντάτε στο ποτάμι.

8. Κιτριλάκη
9. Γέφυρα ΚΤΕΛ
10. Γκίκα
11. Πεζογέφυρα Αγίου Κων/νου
12. Νέα γέφυρα Αγίου Κων/νου
13. Τρικάλων -Καρδίτσας
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Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Σύγκριση γεφυριών

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Oι όχθες του ποταμού (πεδίο). 

   

   Κάθε γεφύρι έχει τη δική του θέση και ιστορία στο ποτάμι. Παρακάτω απεικονί-
ζονται δύο από τις σπουδαιότερες γέφυρες του Ληθαίου. Γράψτε στο λευκό πλαίσιο 
το όνομά τους και αντιστοιχίστε τις με την περιγραφή που ακολουθεί, συμπληρώνο-
ντας τον σωστό αριθμό στο πλαίσιο αριστερά. Συζητήστε με την ομάδα σας τις κα-
τασκευαστικές ομοιότητες ή διαφορές  που εμφανίζουν οι δύο γέφυρες.
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1. Η κεντρική πεζογέφυρα αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη και είναι η μο-
ναδική σιδερένια που απέμεινε στο Ληθαίο. Παλιότερα ήταν ένα μικρό ξύλινο γεφυ-
ράκι. Οι Άγγλοι προσπάθησαν να την ανατινάξουν αλλά δεν τα κατάφεραν.

2. Η γέφυρα Τρικκαίογλου είναι τσιμεντένια και κατασκευάστηκε το 1975. Παλιό-
τερα ήταν πέτρινη με έξι τόξα. Καταστράφηκε από την πλημμύρα το 1907, ενώ το 
1973 έσπασε στη μέση από το βάρος διερχόμενου φορτηγού.

Η «Μαρούγκενα» του χθές και η «Κιτριλάκη» του σήμερα.

   Παρατηρήστε τις φωτογραφίες με το ίδιο γεφύρι, όπως ήταν παλιότερα και όπως 
είναι στις μέρες μας. Περιγράψτε τα και επιχειρήστε να τα συγκρίνετε:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
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Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Καταγραφή σκουπιδιών

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού,
Γυμνασίου και Λυκείου.
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Στις όχθες του ποταμού (πεδίο). 

Περιδιαβαίνοντας τις όχθες του Ληθαίου, 
ίσως συναντήσατε πεταμένα αντικείμενα και σκουπίδια, 
που αλλοιώνουν αισθητικά την εικόνα του τοπίου. 
Επιχειρήστε να κάνετε μια καταγραφή των σκουπιδιών 
στις παρακάτω κατηγορίες.

Χαρτιά

Πλαστικά

Μέταλλα

Γυαλιά

Υφάσματα

Μπαταρίες

   Άλλα
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

   Ποια από αυτά είναι ανακυκλώσιμα;
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Επιλέξτε μια παροιμία της ομάδας σας και περιγράψτε το νόημά της.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Παροιμίες

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού 
Γυμνασίου και Λυκείου.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Στις όχθες του ποταμού (πεδίο). 

Χρησιμοποιούμε παροιμίες για το νερό, το ποτάμι και για κάποια 
από τα έμβια όντα που ζουν σε υδάτινο περιβάλλον, 

προκειμένου να εκφράσουμε κάποιο νόημα με αλληγορικό
τρόπο. Προσπαθήστε να δώσετε την ερμηνεία των 

παρακάτω παροιμιών.  

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες.  

ΟΜΑΔΑ Α
1. Έκανε μια τρύπα στο νερό
2. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω
3. Ξέρει το μάθημα νεράκι
4. Κολυμπάει σε βαθιά νερά
5. Νιώθει σαν ψάρι έξω από το νερό

ΟΜΑΔΑ Β
6. Κουβαλάει νερό με το κόσκινο
7. Ήπιε το αμίλητο νερό
8. Περί ανέμων και υδάτων
9. Μπήκε το νερό στο αυλάκι
10. Μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό

ΟΜΑΔΑ Γ
11. Το αίμα νερό δεν γίνεται
12. Το σιγανό ποταμάκι να φοβάσαι
13. Είσαι άνω ποταμών.
14. Έβαλε νερό στο κρασί του
15. Τα έκανε μούσκεμα
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Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Ποτάμια … Φλέβες Εθνών

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Λυκείου.
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κ.Π.Ε.

1. Ο Ληθαίος είναι ένας  παραπόταμος του Πηνειού. Γνωρίζετε άλλους ποταμούς 
που διασχίζουν τη χώρα μας; 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
2. Οι ποταμοί αποτέλεσαν αντικείμενο των ιερών παραδόσεων των ανθρώπων και 
σύμβολα θεϊκής επιρροής. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι λάτρευαν τους ποτα-
μούς ως θεότητες επειδή έκαναν εύφορη τη γη. Αναφέρετε κάποιους από αυτούς:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
3. Στον παγκόσμιο γεωγραφικό χάρτη υπάρχουν πόλεις που τις διασχίζουν ποτάμια. 
Αναφέρετε μερικές από αυτές και το αντίστοιχο ποτάμι:
 

Όνομα πόλης Όνομα ποταμού
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Ένα μύθο θα σας πω για…«Φαλαρίδες, 
Νερόκοτες και Στυμφαλίδες»!

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κ.Π.Ε.

 
 

Το ποτάμι «πρωταγωνιστεί» σε πολλούς μύθους:

1) «Στυμφαλίδες Όρνιθες». Συζητήστε τον μύθο. Συγκρίνετε τις όρνιθες του Λη-
θαίου με τις «όρνιθες» του Ηρακλή. 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 2) «Οι κόπροι του Αυγεία». Ποιο τέχνασμα χρησιμοποιεί ο Ηρακλής στον μύθο 
αυτό;
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
3) Αναζητήστε πηγές που συσχετίζουν τον Ασκληπιό με την αρχαία Τρίκκη.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4) Σε ποια λέξη παραπέμπει ετυμολογικά το όνομα του ποταμού μας; Αναζητήστε 
σχετικές αναφορές και από τη μυθολογία. 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
5) Κατά τη μυθολογία, ο Ωκεανός ήταν ο πατέρας των ποταμών, που περιέρρεε τη 
γη, χωρίς να έχει πηγές ή εκβολές. Ποια άλλα ελληνικά μυθικά ποτάμια γνωρίζετε;
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
6) Στην Π. Διαθήκη περιγράφεται ο Κατακλυσμός του Νώε. Συγκεντρώστε πληρο-
φορίες σχετικά με ιστορικές πλημμύρες που συνέβησαν στην πόλη μας και αναφερ-
θείτε στο ρόλο του ποταμού.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Παιχνίδι γνώσεων 
«Σουσουράδα σουσουράδα ψέματα μου λες αράδα……»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ: Γυμνασίου και Λυκείου.
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κ.Π.Ε.

Η σουσουράδα επιχειρεί με τα ψέματά της να εξαπατήσει τα παιδιά 
στο παρακάτω παιχνίδι γνώσεων. 
Θα τα καταφέρει ή τα παιδιά θα βρουν τις ορθές απαντήσεις;

  
 

1. Το μήκος του Ληθαίου είναι 150 χλμ

2. Οι εκβολές είναι το μέρος από όπου πηγάζει ένας 
ποταμός

3. Η χλωρίδα είναι το σύνολο των φυτικών οργανισμών

4. Ευτροφισμός ονομάζεται η υπέρμετρη αύξηση της 
συγκέντρωσης θρεπτικών στοιχείων στο νερό

5. Λεκάνη απορροής είναι η περιοχή, η οποία 
αποστραγγίζεται από ένα ποτάμιο σύστημα

6. Κατά μήκος της κοίτης του Ληθαίου  στη πόλη των 
Τρικάλων συναντάμε 3 γεφύρια

7. Ο Ληθαίος επιβαρύνεται από ρύπανση 
ανθρωπογενούς προέλευσης

8. Η χελώνα καρέτα-καρέτα ζει στο Ληθαίο

9. Ο Ληθαίος πηγάζει από τη Νέα Ζωή και εκβάλλει στον 
Πηνειό ποταμό

10. Στα νερά του Ληθαίου ζει ο κυπρίνος και η μπριάνα

Σωστό Λάθος
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Τα ποτάμια στη μουσική και στην ποίηση

  
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κ.Π.Ε. 

1) Τα ποτάμια και γενικότερα τα «γλυκά νερά» έχουν 
αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τη σύνθεση σπουδαίων 

μουσικών έργων. Αντιστοιχίστε σε κάθε μουσικό από την 
πρώτη στήλη το... δικό του μουσικό έργο.

                                  Τσαϊκόφσκι 

                                  Βιβάλντι 

                                  Χέντελ

                                  Γιόχαν Στράους

                                  Βάγκνερ

                                  Σμέτανα

                                  Ρίχαρντ Στράους

                                  Βέρντι

                                  Σιμπέλιους

                                  Καλομοίρης

 
2) «Το ποτάμι» κατέχει μια αξιόλογη θέση στην ποίηση και στην πεζογραφία. Γνω-
ρίζετε κάποια λογοτεχνικά έργα σχετικά με αυτό; 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
3) Φτιάξτε το δικό σας ποίημα για το ποτάμι.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Οι τέσσερις εποχές

Μολδαύας

Αΐντα

Δάφνη, Συμφωνία των Άλπεων

Η λίμνη των κύκνων

Ωραίος, Γαλάζιος Δούναβης

Μουσική των νερών

Πρωτομάστορας

Δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ

Ο Κύκνος της Τουονέλα



Φύλλο εργασίας

ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

49

Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Η ιστοριογραμμή του Ληθαίου

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κ.Π.Ε. 

Μορφολογικά στοιχεία του ποταμού και χαρακτηριστικές 
χρονολογίες που σηματοδοτούν την ιστορική του διαδρομή.

Μορφολογικά στοιχεία του Ληθαίου:
Ο Ληθαίος πηγάζει από:
..............................................................................................
Εκβάλλει:
.................................................................................................................
Το χρώμα των νερών του είναι:
.................................................................................................................

Αντιστοιχίστε  σε κάθε κελί της πρώτης στήλης ένα από τη δεύτερη.

Το 1941 η γέφυρα της Μαρούγκενας

Το 1907 ο Ληθαίος

Το 1947 η κοίτη του ποταμού

ανατινάχτηκε

πλημμύρισε

διευθετήθηκε

ανακατασκευάστηκε

αποξεράθηκε
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Ποτάμι και Διαπολιτισμικότητα

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κ.Π.Ε. 

Στο σχολείο διδάσκεστε δύο ξένες γλώσσες. 
Γνωρίζετε πως λέγεται το ποτάμι σε άλλες γλώσσες; 
Παρακάτω απεικονίζονται σημαίες διαφόρων χωρών. 
Συμπληρώστε κάτω από κάθε σημαία πως λέγεται το 

ποτάμι στη γλώσσα της αντίστοιχης χώρας. 
Συνεργαστείτε με τους συμμαθητές σας. 

Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στο διαδίκτυο ή σε κάποιο λεξικό.

ΡΩΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΑΓΓΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΑΛΒΑΝΙΑ ΦΙΛΛΙΠΙΝΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑ

.......................... .......................... ..........................

.......................... .......................... ..........................

.......................... .......................... ..........................

.......................... .......................... ..........................
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Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Παιχνίδι πεδίου 
“Γράφω με το σώμα μου του Ληθαίου την ιστορία”

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Νηπιαγωγείου, 
Δημοτικού και Γυμνασίου.
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Οι όχθες του ποταμού.

Η δραστηριότητα είναι ομαδική, διεξάγεται στο πεδίο στο τέλος της διαδρομής
 και αξιολογεί τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκόμισαν τα παιδιά.

Διαδικασία
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των έξι ατόμων.
Σκοπός του παιχνιδιού είναι η κάθε ομάδα να προλάβει πρώτη να 
σχηματίσει το αρχικό κεφαλαίο γράμμα της λέξης, που αποτελεί απάντηση
 στην ερώτηση που γίνεται από τον συντονιστή εκπαιδευτικό.
Το γράμμα είναι κεφαλαίο και σχηματίζεται με το σώμα των παιδιών.
Η ομάδα που το καταφέρνει πρώτη παίρνει ένα πόντο. 
Όποια ομάδα συμπληρώσει τους περισσότερους πόντους 
ανακηρύσσεται νικήτρια και επίτιμη προστάτιδα του ποταμού.

Διάρκεια
Το παιχνίδι διαρκεί μέχρι να εξαντληθούν οι ερωτήσεις 
από το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί:
(Υπολογίζεται περίπου 15 έως 20 λεπτά)

Ερωτήσεις (Εκφωνούνται δυνατά από τον εκπαιδευτικό που συντονίζει)

Ληθαίος παραπόταμος του...........
Οι πηγές του είναι στη Νέα.............
Κοντά στις όχθες του γεννήθηκε ο...........
Στα  νερά του ζουν ψάρια όπως ο.............
Η Φαλαρίδα ζει μέσα στο............
Το Νανοβουτηχτάρι είναι δεινός.........
Κόπηκαν οι λεύκες και φυτεύτηκαν...........
Είναι το στολίδι της πόλης των...........
Ενώνουν τις όχθες του πολλές.............
Η μοναδική σιδερένια γέφυρα είναι η.............
Μέσα στο νερό φυτρώνουνε, αλλά και ανάμεσα στους ανθρώπους.........
Καβάλησε το...........
Κατέστρεψε την πόλη το 1907 η μεγάλη...........
Ίσιο κορμί σαν..........
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Χαρτοδιπλωτική (Origami)

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Νηπιαγωγείου, 
Δημοτικού και Γυμνασίου

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κ.Π.Ε. 

Ο όρος οριγκάμι (origami) προέρχεται από τις ιαπωνικές 
λέξεις oru=διπλώνω και kami=χαρτί και είναι μία τεχνική 

χαρτοδιπλωτικής. Το χαρτί που χρησιμοποιείται έχει τετράγωνο σχήμα. 
Στη συνέχεια περιγράφονται σχηματικά τα βήματα για την 

κατασκευή δύο διαφορετικών σχεδίων πάπιας. 
[Τα σχέδια προέρχονται από τον δικτυακό τόπο www.zhezhi.com]

• Σχέδιο πάπιας 1ο
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Βήμα 5ο Βήμα 6ο

Βήμα 7ο Βήμα 8ο

• Σχέδιο πάπιας 2ο
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Σταυρόλεξο  

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κ.Π.Ε. 

1) Απορρίμματα βιομηχανιών ή εργοστασίων
2) Το σύνολο των ζωικών οργανισμών
3) Από αυτή αναβλύζει νερό
4) Το σύνολο των φυτικών οργανισμών
5) Αμφίβιο ...... που στα παραμύθια μεταμορφώνεται σε πρίγκιπα
6) ...... ύδατα, τα νερά της βροχής
7) Μαύρο ωδικό πτηνό του χειμώνα
8) Έντομο. Το λέμε και ελικοπτεράκι
9) Το ποτάμι μας
10) Το σημείο που το ποτάμι συναντά τη θάλασσα
11) Συνηθισμένο ψάρι του γλυκού νερού 
12) Η συνεχής κίνηση των νερών του ποταμού
13) Νίκησε το λαγό στο γνωστό μύθο του Αισώπου
14) Άφθονη στον πυθμένα του ποταμού
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Κρυπτόλεξο

  
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κ.Π.Ε.

Βρείτε τις παρακάτω λέξεις, 
σε οριζόντια, κάθετη και διαγώνια διάταξη: 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ, ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ, ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ, 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΔΕΛΤΑ, ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ, 
ΦΥΤΟ, ΦΑΛΑΡΙΔΑ, ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ, 
ΝΕΡΟΚΟΤΑ, ΤΟΞΙΚΑ, ΜΠΡΙΑΝΑ, 
ΙΤΙΑ, ΒΥΘΟΣ, ΝΕΡΟ

 

Φ Α Β Υ Θ Ο Σ Ν Τ Θ Ε Β Γ Ο

Ε Υ Ζ Δ Ε Γ Ο Κ Ε Τ Η Ο Ρ Κ

Υ Κ Τ Ρ Χ Θ Ν Ε Ρ Ρ Σ Ι Κ Α

Τ Ρ Ε Ο Β Δ Ε Λ Τ Α Ο Κ Φ Σ

Ρ Α Ρ Β Ο Ξ Ρ Ο Ζ Λ Π Ο Α Π

Ο Ζ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ Λ Ρ

Φ Κ Σ Ο Ω Π Κ Α Χ Ε Σ Υ Α Ο

Ι Π Ε Τ Α Λ Ο Υ Δ Α Τ Σ Ρ Π

Σ Θ Ο Ο Π Β Τ Μ Ο Ν Ι Τ Ι Α

Μ Ω Μ Π Ρ Ι Α Ν Α Σ Θ Η Δ Ρ

Ο Χ Υ Ο Ε Γ Ο Υ Ν Ω Α Μ Α Η

Σ Α Τ Σ Λ Α Τ Ο Ξ Ι Κ Α Λ Σ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Ακροστιχίδα 

 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κ.Π.Ε. 

Συμπληρώστε την ακροστιχίδα του Ληθαίου:

Λ________________  απορροής.  Αποτελεί υδάτινο συλλέκτη.

Η_________________________   Ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. 

Θ_________________________  Το νερό της καλύπτει τα 3/4 της 
επιφάνειας της γης.

Α_________________________  Κινεί γεννήτριες αλλά… 
ξεριζώνει και δένδρα.

Ι_________________________  Ιαματική θεότητα. Μια από τις 
κόρες του Ασκληπιού.

Ο_________________________  Το σύστημα των βιοτικών και 
αβιοτικών παραγόντων.

Σ_________________________  Σχηματίζονται σε κάποιο στάδιο 
του υδρολογικού κύκλου του νερού.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Λαβύρινθος

  
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού.
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κ.Π.Ε.

Πέρασε ο χειμώνας, ήρθε η άνοιξη και η νερόκοτα ψάχνει 
ακόμη να βρει το χαμένο της νεροκοτοπουλάκι. 
Αν τη βοηθήσεις να διασχίσει τον παρακάτω λαβύρινθο, 
θα το βρει πολύ σύντομα. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Μαγική συνταγή 

 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κ.Π.Ε. 

Ο μάγος Μπριανοκυπρίνος ετοιμάζει μια νέα συνταγή, 
ανακατεύοντας χρώματα και νάνους, στάχτες και τσίκνες, 
λίμνες και βατράχια. Από το μαγικό του τσουκάλι θα βγει 

ότι συναντάει κανείς στις όχθες του Ληθαίου… 

Συμπληρώστε τα κενά και θα μάθετε και σεις τι βγάζει το τσουκάλι…

ΚΙΤΡΙΝΟ + ΣΟΥΣΟΥΡΑΔΑ 
_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

ΚΟΚΚΙΝΟ + ΛΑΙΜΟΣ
_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

ΚΟΤΑ + ΝΕΡΟ
 _   _   _   _   _   _   _   _

ΒΑΤΡΑΧΟΣ  + ΛΙΜΝΗ
_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

ΧΕΛΩΝΑ  +  ΝΕΡΟ
 _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 

ΛΕΥΚΟ + ΤΣΙΚΝΙΑΣ
_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

ΝΑΝΟΣ + ΒΟΥΤΗΧΤΑΡΙ
_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _

ΣΟΥΣΟΥΡΑΔΑ + ΣΤΑΧΤΗ 
_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Ηλεκτρονικά παχνίδια

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Λυκείου.
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Το εργαστήριο Πληροφορικής του Κ.Π.Ε. 

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια συνιστούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο 
μάθησης, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να 
δοκιμάσουν τις γνώσεις τους, να τις εφαρμόσουν ή και να τις εμπλουτίσουν, 
με τρόπο διασκεδαστικό. Τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια προσφέρουν 
επιπλέον έναν ευχάριστο εικονικό κόσμο, στον οποίο τα παιδιά περιπλανιούνται 
είτε ατομικά, είτε συνεργαζόμενα με τους συμμαθητές τους. 
Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Τρικκαίων έχει  δημιουργήσει τα παρακάτω 
εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια:

1. Παιχνίδι μνήμης: Τα πουλιά του Ληθαίου

2. Παιχνίδι ήχων: αναγνωρίστε το κελάηδισμα  των πουλιών της περιοχής σας  

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω διαδικτυακά παιχνίδια. 
• Ηλεκτρονικό παιχνίδι του National Geographic: «EcoRescue Rivers». 
• Τα σύμβολα της ανακύκλωσης, 
   Το παπάκι και οι φούσκες, Οδήγησε τη σαπουνόφουσκα, 
   Σκάσε τη σαπουνόφουσκα (Ramkid 41)
• Φυλλομαζέματα, Το άθροισμα των φύλλων (Ramkid 50)
• Κρεμάλα
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Χρωματίζω τα πουλιά.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου.
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κ.Π.Ε. 

ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Ξυλομπογιές. 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
Οι μαθητές χωρίζονται σε 2 ομάδες π.χ. ΝΕΡΟ και ΑΕΡΑΣ
Η πρώτη ομάδα παίρνει τις καρτέλες των πουλιών που ζουν στο νερό και η δεύτερη 
αυτών που ζουν έξω από το νερό. Με βάση τα υποδείγματα που τους δίνονται, τα 
παιδιά χρωματίζουν τα πουλιά (μαθητές νηπιαγωγείου ή δημοτικού). 
Οι μαθητές του Γυμνασίου χρησιμοποιούν το εργαστήριο πληροφορικής, όπου με τη 
βοήθεια ενός προγράμματος ζωγραφικής δουλεύουν πάνω σε ηλεκτρονικά αρχεία. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σκοπός της εργασίας είναι οι μαθητές, χρωματίζοντας, να παρατηρήσουν τις διαφο-
ρές που χαρακτηρίζουν κάθε είδος πουλιού (χρωματικές και ανατομικές) και συγ-
χρόνως να διασκεδάσουν.

 Στο τέλος της εργασίας τα παιδιά παίρνουν τις ζωγραφιές μαζί τους.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Τα ποτάμια στη ζωγραφική

  
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κ.Π.Ε. 
ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Ξυλομπογιές, μαρκαδόροι. 

Μεγάλοι ζωγράφοι έχουν απεικονίσει στα έργα τους «ποτάμια». 
Παρατηρήστε τα δύο έργα του Claude Monet που ακολουθούν 

και στη συνέχεια χρωματίστε τα αντίστοιχα σκίτσα τους, 
δίνοντας τη δική σας καλλιτεχνική εκδοχή.
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«Γέφυρα»



Φύλλο εργασίας

ΚΠΕ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

63

Ληθαίος το ποτάμι της πόλης μας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Πουλιά - σκιές

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Νηπιαγωγείου, 
Δημοτικού και Γυμνασίου.
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Το Κ.Π.Ε. ή το πεδίο.

Φοβάται και τον ίσκιο του…» εκτός κι αν τον βρει.  
Παρατηρήστε με λεπτομέρεια κάθε είδος πουλιού και αντιστοιχίστε 
το με τη σκιά του.
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Παιχνίδια και δραστηριότητες πεδίου

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Νηπιαγωγείου, 
Δημοτικού και Γυμνασίου.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Στις όχθες του ποταμού (πεδίο).

1
Ο Ωκεανός φωνάζει: 

«Ληθαίε, Ληθαίε…είσαι εδώ;»
Κατά τη μυθολογία, ο Ωκεανός ήταν ένας μεγάλος ποταμός 

που περιέρρεε τη γη χωρίς να έχει πηγές ή εκβολές. 
Ως θεότητα είχε τη δυνατότητα να εμφανίζεται όπου επιθυμούσε, 

κυρίως κοντά σε ποτάμια. 
Ο εκπαιδευτικός, που κατευθύνει το παιχνίδι, αρχίζει 

να λέει στα παιδιά της ομάδας που συμμετέχουν: 
« Μια φορά κι έναν καιρό, ο Ωκεανός άκουσε ότι στα Τρίκαλα, μια πόλη που 
τη διασχίζει ένα μικρό ποτάμι ο Ληθαίος, κατεβαίνουν συχνά πολλά παιδιά 
στις όχθες του και παίζουν διάφορα παιχνίδια…».
Αποφάσισε  λοιπόν να πάει κατά εκεί να συναντήσει το Ληθαίο και να παίξει μαζί 
τους. Συζητάμε την κατανομή των ρόλων και τη δυνατότητα αμφίεσης που έχουν 
τα παιδιά.
Ένα παιδί είναι ντυμένο Ωκεανός (μπορεί να φοράει μία πράσινη μακριά φόδρα, την 
οποία ανεβοκατεβάζει με τα χέρια του, αναπαριστώντας τη ροή του ποταμού), ενώ 
μια μεγάλη ομάδα παιδιών σχηματίζουν το Ληθαίο, (κρατούν μια μεγάλη μπλε φό-
δρα με την οποία δίνουν την κίνηση του ποταμού).
Κατόπιν αρχίζει η δράση των παιδιών…
Ο Ωκεανός περπατά σαν να ψάχνει το Ληθαίο και φωνάζει:
«Ληθαίε, Ληθαίε…είσαι εδώ;» και ψάχνει αριστερά και δεξιά. 
Τα παιδιά του Ληθαίου κρύβονται και απαντούν: 
«εδώ, εδώ έρχομαι να σε καλοδεχτώ…». 
Αυτό επαναλαμβάνεται δυο-τρεις φορές, ώσπου ο Ωκεανός θυμώνει και απαντά: 
«Αρχίζω να σε κυνηγώ…». 
Ο Ωκεανός αρχίζει να ψάχνει και να κυνηγά τα παιδιά. 
Όταν πιάσει και το τελευταίο παιδί, το παιχνίδι τελειώνει.  
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2
Άρες μάρες και καμάρες φέρτε μπίλιες στα ποτήρια και περάστε τα γεφύ-
ρια!
Γι’ αυτό το παιχνίδι χρειάζεται ένα ομοίωμα γέφυρας, χάρτινο ή ξύλινο, με επτά 
καμάρες. Κάθε καμάρα αντιστοιχεί σε έναν αριθμό, ο οποίος είναι γραμμένος από 
πάνω της. Οι καμάρες είναι βαθμολογημένες με την εξής σειρά: 3-2-1-0-1-2-3. Τα 
παιδιά προσπαθούν να περάσουν τις μπίλιες κάτω από τις καμάρες και να συγκε-
ντρώσουν όσους περισσότερους βαθμούς μπορούν. Το άνοιγμα της κάθε καμάρας 
είναι αρκετά ανοιχτό, ώστε να μπορούν να περάσουν οι μπίλιες. 

3
Ψάρι ή πουλί;
Το παιχνίδι αυτό βοηθά τα παιδιά στο να κατηγοριοποιήσουν τα είδη που έμαθαν, 
να τα αφομοιώσουν, να τα εμπεδώσουν και να τα ενσωματώσουν στις προϋπάρχου-
σες γνώσεις τους. 
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Το πρώτο παιδί της μιας ομάδας λέει π.χ. 
«πουλί». Τα παιδιά της άλλης ομάδας πρέπει να απαντήσουν π.χ. κοκκινολαίμης. 
Συνεχίζει το πρώτο παιδί της άλλης ομάδας λέγοντας π.χ. «ψάρι» και τα παιδιά της 
πρώτης ομάδας πρέπει να απαντήσουν π.χ. κυπρίνος.    

4
Δένδρο ή φυτό;
Αυτό το παιχνίδι παίζεται κατά τον ίδιο τρόπο με το παραπάνω αλλά με δένδρα και 
φυτά.

5
Γεφυροδρομίες. 
Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες, εκατέρωθεν του ποταμού και τοποθετούνται 
σε ίση απόσταση το ένα με το άλλο. Η διαδρομή της γεφυροδρομίας ορίζεται από 
την απόσταση μεταξύ δύο γεφυριών και η εκκίνηση γίνεται ταυτόχρονα και για τις 
δύο ομάδες από την πρώτη γέφυρα. Το παιχνίδι παίζεται όπως η σκυταλοδρομία. Νι-
κήτρια ομάδα είναι αυτή που θα τερματίσει πρώτη.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Παιχνίδι ρόλων

  
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Δημοτικού, 

Γυμνασίου και Λυκείου.
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κ.Π.Ε. 

Θεωρητικό πλαίσιο* (για τον εκπαιδευτικό)
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές ένα σενάριο. Το θέμα του αντλείται από ρεαλιστικές κα-
ταστάσεις που συνδέονται με την καθημερινή ζωή των παιδιών. Προσδιορίζονται και περιγράφονται οι 
ρόλοι που θα υποδυθούν οι μαθητές. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμό-
σφαιρα, ώστε οι μαθητές να αισθάνονται ελεύθεροι να εκφρασθούν. Η προσοχή εστιάζεται στην επι-

χειρηματολογία.

Στόχος: Μέσα από το παιχνίδι ρόλων, οι μαθητές θα αντιληφθούν την αλληλεξάρτηση και τη σύ-
γκρουση των εμπλεκόμενων ρόλων και θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε κάποια απόφαση κοινω-
νικά αποδεκτή με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Διαδικασία:
1. Παρουσίαση σεναρίου
2. Προσδιορισμός και περιγραφή ρόλων
3. Επιλογή ρόλων από τους μαθητές 

Ενδεικτικό Σενάριο 1:
Ένας πολίτης προτίθεται να ανοίξει μια καφετέρια σε ένα σημείο του ποταμού, το 
οποίο είναι υποβαθμισμένο αισθητικά, αλλά με έντονη την παρουσία χλωρίδας και 
πανίδας. Απευθύνεται στο δήμο, προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας στην 
επιχείρησή του. Το θέμα τίθεται προς συζήτηση σε συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου. 
Πιθανοί ρόλοι: Ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι, ο ιδιοκτήτης της καφετέ-
ριας, η κατασκευαστική εταιρεία, κάτοικοι της περιοχής, οικολογικές οργανώσεις.
Ενδεικτικό Σενάριο 2: 
Ο δήμαρχος της πόλης σκοπεύει να προχωρήσει σε ανάπλαση ενός τμήματος της 
κοίτης του Ληθαίου ποταμο. Το θέμα εξετάζεται σε συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου. 
Πιθανοί ρόλοι: Ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι, η εταιρεία που θα αναλά-
βει το έργο, κάτοικοι της περιοχής, οικολογικές οργανώσεις, ιδιοκτήτες καταστημά-
των, αγρότες.
Πιθανά Επιχειρήματα για τα δύο σενάρια: ανάδειξη της περιοχής, τουριστική ανά-
πτυξη της ευρύτερης περιοχής, νέες θέσεις εργασίας, αλλαγή της φυσιογνωμίας του 
τοπίου, ηχορύπανση, φωτορύπανση, διαταραχή της ισορροπίας του ποτάμιου οικο-
συστήματος.
*Οδηγός Διαθεματικών  Δραστηριοτήτων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
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4. Καθορισμός χρονικής διάρκειας                     
του παιχνιδιού
5. Υλοποίηση παιχνιδιού
6. Διατύπωση συμπεράσματος
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Καταιγισμός  ιδεών- Ιδεοθύελλα 

 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου.
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κ.Π.Ε. 

Θεωρητικό πλαίσιο (για τον εκπαιδευτικό)
Με την τεχνική αυτή οι μαθητές εξασκούνται στο να επικεντρώνουν την σκέψη τους σε ένα θέμα, να 
παράγουν ιδέες πριν να ξεκινήσουν την επίλυση ενός προβλήματος, να αποδέχονται και να σέβονται 
τις διαφορετικές απόψεις, να τολμούν να μοιράζονται τις ιδέες τους συμπληρώνοντάς τες και έτσι να 
αποκτούν αυτοπεποίθηση. Οι μαθητές, χωρίς το φόβο της επίκρισης ή της βαθμολογίας,  προβληματί-

ζονται πάνω σε ένα ερώτημα-πρόβλημα που θέτει ο εκπαιδευτικός. 

Στόχος: Είναι οι μαθητές να εκφράζουν την άποψή τους, συνειδητοποιώντας την υπάρχουσα γνώ-
ση και να την εμπλουτίζουν αφομοιώνοντας τις νέες πληροφορίες.

Ο εκπαιδευτικός:
• Ορίζει έναν αρχηγό και κάποιον που θα καταγράφει τις ιδέες της ομάδας 
• Προσδιορίζει το θέμα 
• Θέτει τους κανόνες της δραστηριότητας (π.χ. να δίνεται η δυνατότητα σε όλους   
να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους)
• Ορίζει το χρονικό πλαίσιο της διαδικασίας (συνήθως 20-25 λεπτά)
• Ενθαρρύνει την απρόσκοπτη συνεισφορά ιδεών, δημιουργώντας το κατάλληλο  
περιβάλλον 
Ο αρχηγός της ομάδας φροντίζει να τηρούνται οι διαδικασίες.
Ο καταγραφέας γράφει σε λίστα τις ιδέες, αρχικά όπως ειπώθηκαν από τα μέλη της 
ομάδας, χωρίς καμία επεξεργασία, και κατόπιν τις ταξινομεί αφαιρώντας τις παρό-
μοιες ή αυτές που δε σχετίζονται με το θέμα. 
Τα μέλη της ομάδας παίρνουν το λόγο με τη σειρά, χωρίς να αιτιολογούν τις ιδέες 
που προσφέρουν σε αυτή τη φάση.
Οι ομάδες εναλλάσσονται με τη σειρά και στο τέλος εκτυπώνουν την εργασία τους.
Τα λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης αποτελούν άριστο εργαλείο δημιουργί-
ας ιδεοθύελλας, καθώς εμφανίζουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
1. Ευκολία αναδιοργάνωσης κόμβων, ετικετών και δεσμών (δυνατότητα μετακίνη-
σης, προσθήκης εννοιών) και δυναμική μετακίνηση κόμβων χωρίς αλλαγή δεσμών.
2. Δυνατότητα συνεργασίας μικρών ομάδων. 
3. Επιλεκτική εστίαση σε μεγάλους νοητικούς χάρτες 
4. Σύνδεση με το internet.
5. Δυνατότητα εμπλουτισμού του χάρτη με γραφικά (χρώματα, εικόνες, σχήματα). 
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ΑΣΚΗΣΗ: Ανακαλύπτω τον Ληθαίο
Το λογισμικό που επιλέξαμε είναι το Kidspiration. 
Ωστόσο η δραστηριότητα μπορεί να διεξαχθεί και στο χαρτί.

Τάξη: ………………Ομάδα: ……………

Βήμα 1ο                                                                                          
Ανοίξτε το λογισμικό 
Kidspiration και επιλέξτε ως κεντρική ιδέα μια φωτογραφία 
του Ληθαίου από την βιβλιοθήκη εικόνων.

Βήμα 2ο 
Κάτω από την εικόνα γράψτε  τη λέξη «Ληθαίος» 
Πρέπει να γίνει επιλογή γραμματοσειράς.

Βήμα 3ο 
Προσθέστε κόμβους από το εργαλείο που βλέπετε στο πάνω μέρος της οθόνης, είτε 
σαν κείμενο, είτε σαν εικόνα, είτε σαν εικόνα και κείμενο.

Βήμα 4ο
Συνεργαστείτε για την οργάνωση των κόμβων και εκτυπώστε την τελική μορφή του 

χάρτη.

Βήμα 5ο
Παρουσιάστε το έργο σας στην ολομέλεια.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Αντιπαράθεση απόψεων 

 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Λυκείου.
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κ.Π.Ε. 

Θεωρητικό πλαίσιο* (για τον εκπαιδευτικό)

Στην αντιπαράθεση απόψεων, δύο ομάδες μαθητών επιχειρούν να υποστηρίξουν με 
τεκμηριωμένο τρόπο την άποψή τους πάνω σε ένα συγκεκριμένο περιβαλλοντικό 
πρόβλημα. Στόχος είναι οι διαφορετικές πλευρές να  καταλήξουν σε μια κοινά απο-
δεκτή πρόταση. 
Οι μαθητές έτσι κατακτούν το περιεχόμενο του μαθήματος σε μεγαλύτερο βαθμό 
και το διατηρούν περισσότερο στη μνήμη τους, έχοντας τη δυνατότητα να γενικεύ-
ουν τις αρχές που διδάχθηκαν (Johnson & Johnson, 1988). Οι ομάδες των μαθη-
τών, προκειμένου να παρουσιάσουν τη θέση τους, συλλέγουν και αναλύουν δεδο-
μένα έρευνας. 
Απαιτείται, ωστόσο, να αξιολογήσουν την αντίθετη άποψη, ασκώντας τεκμηριωμέ-
νη κριτική και να προσαρμόσουν τη δική τους πρόταση δεχόμενοι την κριτική των 
άλλων. Στο πλαίσιο ενός διαλόγου, που διεξάγεται σε «κύκλους αντιπαράθεσης», οι 
μαθητές καταλήγουν σε μια κοινή θέση, που αποτελεί σύνθεση των απόψεων που 
επικράτησαν. 

Στάδια Εφαρμογής:
• Διατυπώνονται οι δύο αντίθετες μεταξύ τους απόψεις για το ζήτημα.
• Ορίζονται οι δύο ομάδες και μια τριμελής επιτροπή μαθητών για το συντονισμό και 
την αξιολόγηση της διαδικασίας.
• Κάθε ομάδα ορίζει τον γραμματέα και τον συντονιστή της.
• Προσδιορίζεται ο αριθμός των «κύκλων αντιπαράθεσης» και ο χρόνος που θα έχει 
κάθε φορά η ομάδα για να υποστηρίξει την άποψή της.
• Οι ομάδες αντλούν πληροφορίες από έγκυρες πηγές, προκειμένου να αναπτύξουν 
την επιχειρηματολογία τους.
• Καθορίζεται ποια άποψη θα υποστηρίξει κάθε ομάδα λίγα λεπτά πριν από την 
έναρξη της διαδικασίας.
• Με την ολοκλήρωση της αντιπαράθεσης, η τριμελής επιτροπή αξιολογεί τη διαδι-
κασία, βάσει κριτηρίων (σαφήνεια διατύπωσης και πειστικότητα των επιχειρημάτων, 
τήρηση της διαδικασίας, κ.λπ.) και διαμορφώνει την τελική θέση.

* Οδηγός Διαθεματικών  Δραστηριοτήτων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
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Μελέτη Περίπτωσης
Ο δήμαρχος της πόλης των Τρικάλων έχει προγραμματίσει επεμβάσεις με σκοπό την 
ανάπλαση της κοίτης σε ένα τμήμα του Ληθαίου ποταμού.

Επιλέγεται μια τριμελής επιτροπή και στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε δύο 
ομάδες. Η μία αντιπροσωπεύει τους κατοίκους της περιοχής και συμφωνεί με τη 
διαμόρφωση της κοίτης του ποταμού. Η άλλη ομάδα είναι αυτή των οικολόγων που 
εκφράζει επιφυλάξεις. 

Παρατίθενται κάποιες απόψεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
επιχειρήματα και από τις δύο ομάδες: 
• Το ποτάμι μυρίζει και είναι βρόμικο.
• Θα μας φάνε τα φίδια.
• Στα καλάμια φωλιάζουν αγριόπαπιες και χελώνες.
• Είναι ένας υδροβιότοπος που δεν πρέπει να καταστρέψουμε.
• Σιγά να μην σκεφτούμε μερικά παπάκια προκειμένου να γλυτώσουμε από τα 
κουνούπια και την  βρομιά .
• Τα παιδιά μας κινδυνεύουν από αυτή την κατάσταση.
• Είναι όμορφο να περπατάς στις όχθες και να ακούς τα πουλιά.

Οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν συστηματικά τις δικές τους απόψεις στον 
χάρτη επιχειρημάτων.
Ακολουθεί συζήτηση στην οποία αντιπαρατίθενται οι απόψεις των ομάδων. 
Η τριμελής επιτροπή αναλαμβάνει να συνθέσει τις διαφορετικές απόψεις σε έναν 
χάρτη επιχειρημάτων.

Χάρτες επιχειρημάτων
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Πλοήγηση στο Ληθαίο με τη χρήση λογισμικού

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Το εργαστήριο πληροφορικής του Κ.Π.Ε.
ή το σχολικό εργαστήριο πριν την επίσκεψη των μαθητών 
στο Κ.Π.Ε. 

Θεωρητικό πλαίσιο (για τον εκπαιδευτικό)

Το λογισμικό Google Earth επιτρέπει στον υπολογιστή σας να 
γίνει ένα εργαλείο περιήγησης στον κόσμο. 
Η εφαρμογή με τη βοήθεια  δορυφορικών φωτογραφιών, καθώς και 
με αεροφωτογραφίες πολύ μεγάλης ανάλυσης, επιτρέπει στο χρήστη να
βλέπει με λεπτομέρειες διάφορες τοποθεσίες του κόσμου. 
Δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης εικόνων ή και εκτύπωσης. 
Η ανάλυση είναι τόσο μεγάλη που, αν ο χρήστης είναι κάτοικος μιας μεγάλης πό-
λης, μπορεί  να εντοπίσει τη γειτονιά του και το σπίτι του.  Το λογισμικό έχει ελεύ-
θερη άδεια χρήσης και η εγκατάστασή του γίνεται από τον παρακάτω σύνδεσμο.

http://earth.google.com/download-earth.html

Οι μαθητές υλοποιούν τις δραστηριότητες πριν επισκεφτούν το κέντρο περιβαλλο-
ντικής εκπαίδευσης του δήμου Τρικκαίων, έτσι  ώστε  όταν έρθουν να είναι ενημε-
ρωμένοι αρκετά για το πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουν. Αυτό μπορεί να γί-
νει μέσω μιας πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην οποία είναι αναρτη-
μένο το υλικό του προγράμματος και τα φύλλα εργασίας που καλούνται οι μαθη-
τές να υλοποιήσουν. Στη πλατφόρμα εγγράφονται οι περιβαλλοντικές ομάδες με 
τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και λαμβάνουν συγκεκριμένες οδηγίες υλοποίησης των 
δραστηριοτήτων και του τρόπου ανάρτησης των απαντήσεων. Επίσης, έχουν ανα-
λυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση του λογισμικού. 
Τα φύλλα εργασίας, που ακολουθούν, είναι συνδυασμός του λογισμικού Google 
earth και της στοχευμένης αναζήτησης στο διαδίκτυο (webQuest). 
Μπορούν να γίνουν πριν οι ομάδες επισκεφτούν το κέντρο  στο σχολείο τους  ή στο 
ΚΠΕ, πριν την επίσκεψη στο πεδίο. 
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ΑΣΚΗΣΗ 1η: Από το ΚΠΕ στη κεντρική γέφυρα

Ας ανακαλύψουμε τη διαδρομή του ποταμού
στην πόλη. Ανοίξτε το Google earth και 
πληκτρολογήστε τη λέξη Τρίκαλα.

Εντοπίστε το σημείο που βρίσκεται το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για βο-
ήθεια επισκεφτείτε τους συνδέσμους:
http://sites.google.com/site/trikalakpe/
http://www.trikalacity.gr/)
τοποθετείστε μια καρφίτσα επισήμανσης          και πληκτρολογήστε το όνομα του 
κέντρου ΚΠΕ Τρικκαίων.

Εντοπίστε το σημείο που βρίσκεται 
η κεντρική γέφυρα, τοποθετήστε μια 
καρφίτσα επισήμανσης        και πληκτρολογήστε 
το όνομα της γέφυρας (Κεντρική γέφυρα).
Μετρήστε τη διαδρομή από το κέντρο 
μέχρι τη κεντρική γέφυρα χρησιμοποιώντας
το εργαλείο μέτρησης.       Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέξτε «διαδρομή» και 
αλλάξτε τη μονάδα μέτρησης σε χιλιόμετρα ή μέτρα.
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Αποτυπώστε τη διαδρομή που ακολουθήσατε στο παρακάτω σχέδιο.

Με το ίδιο εργαλείο μετρήστε και το πλάτος του ποταμού σε διάφορα σημεία του.
Παρατηρείτε κάποιες διαφοροποιήσεις ή όχι; Δώστε τη δική σας ερμηνεία για το 
αποτέλεσμα;
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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ΑΣΚΗΣΗ 2η: Κατεύθυνση βόρεια προς τις πηγές του ποταμού

Ξεκινώντας από το κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων ακολου-
θήστε το ποτάμι με κατεύθυνση βόρεια προς τις πηγές του. 

Στη διαδρομή σας θα συναντήσετε τα χωριά: Σωτήρα (εκεί βρίσκονται οι δευτερεύ-
ουσες πηγές του ποταμού), Ράξα, Βασιλική (κεφαλοχώρι μεταξύ Τρικάλων και Κα-
λαμπάκας), Θεόπετρα, (γνωστή για το σπήλαιό της), Σπαθάδες, Νέα Ζωή. Στο τε-
λευταίο χωριό εντοπίστε τις πηγές του Ληθαίου (τοποθετήστε μια καρφίτσα επισή-
μανσης). 
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Έξω από το χωριό Περδικοράχη  ο Ληθαίος συναντάει ένα βασικό του παραπόταμο, 
τον Παραληθαίο, που πηγάζει βόρεια του χωριού Πλάτανος.

1. Παρατηρήστε το τοπίο που συναντάτε στη διαδρομή. Πως θα το χαρακτηρίζατε; 
(σημειώστε με «ν» τις απαντήσεις που θεωρείτε σωστές, οι οποίες μπορεί να είναι 
περισσότερες από μία).
2. Με βάση τις παρατηρήσεις σας ποιες νομίζετε ότι είναι οι πιθανές χρήσεις του πο-
ταμού; (σημειώστε με «ν» τις απαντήσεις που θεωρείτε σωστές, οι οποίες μπορεί 
να είναι περισσότερες από μία).

 

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο πλοήγησης.
Δείτε το ανάγλυφο της περιοχής που διατρέχει ο Ληθαίος.

3. Συμβουλευτείτε το υλικό του γνωστικού μέρους, μελετήστε την αφίσα της λε-
κάνης απορροής του Ληθαίου, ανατρέξτε στο διαδίκτυο (ενδεικτικά προτείνονται οι 
σύνδεσμοι: wikipedia, Σκάϊ νέα) και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 
Α. Ποιο είναι το μήκος του ποταμού; 
Β. Αναφέρετε τα 5 μεγαλύτερα σε μήκος ποτάμια της Ελλάδας;
Γ. Είναι σταθερή η ροή του νερού σε όλη τη διάρκεια του έτους;

Αστικό

Αγροτικό

Δασικό

Ορεινό

Πεδινό

Άρδευση

Ύδρευση

Παραγωγή ενέργειας

Αμμοληψία

Πότισμα ζώων
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ΑΣΚΗΣΗ 3η: Κατεύθυνση νότια προς τις εκβολές του ποταμού

Ξεκινώντας από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων, 
ακολουθήστε τη διαδρομή νότια μέχρι τη  συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου 
ο Ληθαίος διακλαδίζεται (παλιά και νέα κοίτη).

Στην διαδρομή της νέας κοίτης θα συναντήσετε τη συμβολή του Ληθαίου με τον 
Αγιαμονιώτη ποταμό, το χωριό Καριές, το χωριό Φλαμούλι  και τις εκβολές του στον 
Πηνειό. 
1. Παρατηρείτε ότι το τμήμα αυτό του ποταμού (νέα κοίτη) ακολουθεί ευθύγραμμη 
διαδρομή. Πως το εξηγείτε;
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
2. Ποια ανάγκη οδήγησε στην κατασκευή της νέας κοίτης;
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Για βοήθεια συμβουλευτείτε το υλικό του γνωστικού μέρους, μελετήστε την αφίσα

της λεκάνης απορροής του Ληθαίου ή ανατρέξτε στο διαδίκτυο.
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3. Ακολουθώντας την παλιά κοίτη του ποταμού  θα συναντήσετε τον βιολογικό 
σταθμό  επεξεργασίας λυμάτων της πόλης των Τρικάλων. Μπείτε στην ιστοσελίδα 
της ΔΕΥΑΤ (http://www.deyat.gr/biologikos-katharismos)  και ενημερωθείτε για την 
κατασκευή και την λειτουργία του σταθμού, καθώς και την επιβάρυνση του ποτα-
μού από τα αστικά λύματα (http://el.wikipedia.org/wiki).
Συνεχίστε τη διαδρομή 
προς τις εκβολές του Λη-
θαίου στον Πηνειό ποτα-
μό, περνώντας έξω από 
τα χωριά Ριζαριό, Λόγγος, 
Πατουλιά, Φανερωμένη, 
Νομή. Ένας κλάδος του 
συναντά τον Πηνειό, ενώ 
ο άλλος συνεχίζει προς 
Γεωργανάδες, Κλοκωτό, 
μέχρι να  εκβάλει επίσης 
στον Πηνειό.
Παρατηρείτε ότι διασχίζει 
μια πεδινή έκταση γεμάτη 
αγροκτήματα. Στο ποτάμι καταλήγουν πολλά κανάλια (Μάνες) σε όλη την διαδρο-
μή του στον κάμπο.
Δείτε στο υλικό σας την αφίσα της λεκάνης απορροής του ποταμού.Επισκεφτείτε 
επίσης τις παρακάτω ιστοσελίδες και συμβουλευτείτε τα άρθρα που αναφέρονται 
στη ρύπανση των ποταμών και ειδικότερα του Ληθαίου και του Πηνειού.
Πόσο κινδυνεύουν τα ποτάμια μας από τη ρύπανση; (http://www.tovima.gr/default.asp?

pid=2&ct=75&artid=119468&dt=20/02/2000)

Πρόστιμο στο Δήμο Τρικκαίων (http://www.athina984.gr/node/2096)

Εκπέμπουν sos τα παρόχθια οικοσυστήματα Πηνειού και Ληθαίου (http://larisaperivallon.

wordpress.com/2009/11/05/sos-2/)

Αξιολόγηση της επιβάρυνσης του Ληθαίου από το σταθμό .επεξεργασίας λυμάτων.
(http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_koutsomitrou.pdf)

Πηνειός SOS - Ένα έγκλημα που μένει ακόμη ατιμώρητο (http://www.oikologos.gr/

News2006/0342.html)

Καταδίκη της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο για τη διαχείριση των υδάτων.
(http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=869085)

Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε  για την ρύπανση του ποταμού αναλύο-
ντας τα παραπάνω δεδομένα; 
4. Που σχηματίζονται μαίανδροι; (μαίανδροι ονομάζονται οι συνεχόμενοι ελικοει-
δείς σχηματισμοί)
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εικαστικά

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Μαθητές Νηπιαγωγείου, 
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κ.Π.Ε. 

   
Οι εικαστικές τέχνες ασχολούνται με το πλάσιμο διαφόρων

υλικών και στοχεύουν στην μετατροπή τους σε έργα, τα 
οποία απεικονίζουν πραγματικούς ή φανταστικούς κόσμους. 

Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος δεν περιορίζεται μόνο την 
«μετάφραση» της γνωστικής πραγματικότητας, αλλά αγω-

νίζεται να δημιουργήσει και μια νέα.

1) Δημιουργία μακέτας με θέμα: «ο Ληθαίος και το περιβάλλον
του». Μπορεί να χρησιμοποιηθεί: πλαστελίνη, πηλό, καθώς και 

διάφορα άχρηστα υλικά.

2) Δημιουργία σύνθεσης με την τεχνική-κολάζ από υλικά που συλλέγο-
νται από μια επίσκεψη στο ποτάμι (π.χ. φύλλα, ξύλα, καρποί, κουκου-

νάρια, κομμάτια φλοιού δένδρων, κ.α.).

3) Δημιουργία εικαστικών έργων πάνω  σε χαρτί ή ύφασμα, με αποτυπώματα 
φύλλων που έχουν βαφεί με πλαστικό χρώμα.

             4) Τρισδιάστατη χάρτινη κατασκευή πουλιού

*Τα μοντέλα 3D χαρτοδιπλωτικής προέρχονται από τον δικτυακό τόπο www.venus.dti.ne.jp
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