
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο Διδασκαλίας 

 

ERASMUS  KA219      

ENERGY FOR LIFE 



Ώρες διδακτικές που αφιερώθηκαν: 6 διδακτικές ώρες  

Number of lessons: 6 

Σχεδιασμός δραστηριοτήτων - Project planning 

Φάση Phase Αριθμός μαθημάτων 
Number of lessons 

Παρατηρήσεις – Σχόλια 
Observations - Comments 

Α. Προσέγγιση του 

προβλήματος/θέματος 

A. Approach the problem/topic 

1 

Με αφορμή ένα θέμα από το 
μάθημα της Ιστορίας τα παιδιά 

προβληματίζονται για το αν 
αλλάζει και πως ο κόσμος που 

μας περιβάλλει 
 
 The students are motivated by 
a topic from the History lesson 
and are concerned about if and 
how the world that surrounds 
us changes.  

Β. Μελέτη του 

προβλήματος/θέματος 

B. Case study 

2 

Παρουσίαση των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν  

 
Presentation of the materials 

used 

Γ. Σχεδιασμός και ανάπτυξη 

C. Planning and development 

2 

Τα παιδιά καταθέτουν τις 
απόψεις τους και διατυπώνουν 

υποθέσεις Διενέργεια 
πειραματικών καταστάσεων   

 
The children give their 
opinions Make guesses 
 Conduct experiments 

Δ. Τελική ανάλυση και εξήγηση 

των αποτελεσμάτων 

 D. Final analysis and 

explanation of the results. 

1 

Ανακεφαλαίωση των όσων 
είδαμε. Διατύπωση 

συμπερασμάτων  
Summarising everything we 

have seen. 
 Reaching  conclusions 

 

  



Α. Προσέγγιση του προβλήματος  

A. Approaching the problem 

Τα παιδιά της Δ τάξης στο μάθημα της Ιστορίας, στην ενότητα των Περσικών Πολέμων, 

διδάχτηκαν τη μάχη των Θερμοπυλών. Στη διάρκεια του μαθήματος ασχολήθηκαν με τη μορφή που 

είχε η περιοχή στην οποία διεξήχθη η σύγκρουση μεταξύ Ελλήνων (Σπαρτιατών και Θεσπιών) και 

Περσών. Αυτό κρίθηκε σκόπιμο καθώς η μορφολογία της περιοχής διαδραμάτισε αποφασιστικό 

ρόλο στην κατάληξή της. Επρόκειτο, όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες,  για μια 

παραθαλάσσια περιοχή, με ένα στενό πέρασμα που δεν άφηνε τον πολυάριθμο στρατό των Περσών 

να αναπτυχθεί, γεγονός που επηρέαζε σε μεγάλο βαθμό την πορεία της μάχης.  

The 4
th

 grade students were taught the Battle of Thermopylae in the Unit on The Persians 

Wars. During the lesson they dealt with the morphology of the area where the battle between 

the Greeks (Spartans and Thespians) and the Persians took place. This was considered 

necessary since the morphology of the area played a decisive role in its ending. As it is depicted 

in the pictures below, it was a coastal area with a narrow passage that did not allow the Persian 

army to develop, a fact that critically influenced the course of the battle. 

 

 Εικόνα 1 : Ιστορικός χάρτης της Μάχης των Θερμοπυλών  

Picture 1: Historic map of the Battle of Thermopylae 

 



 

 

 

 

Ωστόσο, όταν τα παιδιά αναζήτησαν στο διαδίκτυο πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα, 

βρέθηκαν μπροστά σε ένα παράδοξο γεγονός. Η περιοχή όπου σήμερα βρίσκεται το μνημείο σε 

ανάμνηση της μάχης κάθε άλλο παρά παραθαλάσσια περιοχή είναι. Γιατί  συμβαίνει κάτι τέτοιο; 

Πώς άλλαξε τόσο πολύ η περιοχή ;  

 However, when the students searched for information on the Internet on the specific topic 

they came across an odd fact. The area where today there is a monument in memory of the 

battle, is far from a coastal area. Why does this happen? How did the area change so much? 

Εικόνα 2 : Αναπαράσταση της παράταξης Ελλήνων και Περσών στην μάχη των Θερμοπυλών   

Picture 2 : Representation of the formation of the Greeks and the Persians in the battle of Thermopylae  



 

 

 

Εικόνα 3 : Πώς φαίνεται σήμερα η περιοχή των Θερμοπυλών στο Google Earth  

Picture 3 : Depiction of Thermopylae area on Google Earth today 

Εικόνα 4 : Πώς είναι η περιοχή των Θερμοπυλών σε ένα χάρτη σήμερα  

Picture 4: Depiction of Thermopylae area on a map today 

 



Β. Μελέτη Περίπτωσης 

B. Case Study 

 

Project planning 

Δραστηριότητα 
Activity 

Υλικό 
Resources 

Σχολιασμός 
Comments 

Χρησιμοποιήθηκε  προβολέας για να δούμε σε εικόνα την περιοχή στο παρελθόν και την περιοχή 
σήμερα   

Use of an overhead projector in order to watch the picture of the area in the past and at present. 

1η πειραματική κατάσταση : 
πώς η δύναμη του αέρα 
διαμορφώνει – αλλάζει μια 
περιοχή 

1st Experiment: 

How the force of the wind 
forms/changes an area 

 

Πλαστικό δοχείο, άμμος, 
πλαστικός σωλήνας  
 
Plastic container, sand,  
plastic tube 

 

2η πειραματική κατάσταση : 
πώς η δύναμη των νερών ενός 
ποταμού διαμορφώνει – 
αλλάζει μια περιοχή 

2nd Experiment: 

How the force of the water of 
a river forms/changes an area 

 

Πλαστικό δοχείο, άμμος, 
πετραδάκια, νερό   
Plastic container, sand, stones, 
water 

 

3η πειραματική κατάσταση : 
πώς η δύναμη των νερών της 
βροχής διαμορφώνει – αλλάζει 
μια περιοχή 

3rd Experiment:   

How the force of the rain 
forms/changes an area 

Πλαστικό δοχείο, χώμα, 
ψεκαστήρας νερού , ξυλάκια  
 
Plastic container, soil, 
water spray bottle, wood 
sticks    

 

Μετά από κάθε πείραμα τα παιδιά καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους σε φύλλο παρατήρησης 
όπως αυτό που φαίνεται παρακάτω  

After each experiment the students write down their observations on the observation sheet as 
the one shown below 

 

 

 



Φύλλο παρατήρησης   

Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί όταν __________________________  

Τι συμβαίνει όταν _______________________________ 

 

Observation sheet 

What do you think will happen when_______________________ 

What happens when____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γ. Ανάπτυξη και προγραμματισμός 

Το κεντρικό ερώτημα που απασχόλησε τα παιδιά ήταν το πώς μπορεί να έχει προκληθεί αυτή η 

αλλαγή στο έδαφος της περιοχής. Αναζητήσαμε λοιπόν να βρούμε παράγοντες που μπορεί να 

επηρεάσουν – να αλλάξουν την εικόνα μιας περιοχής (απ την αρχή εξαιρέσαμε από τους παράγοντες 

αυτούς τον άνθρωπο και τις δραστηριότητες). Από τη συζήτηση που ακολούθησε προέκυψαν 

διάφορες υποθέσεις – απόψεις των παιδιών, που σε γενικές γραμμές ήταν οι εξής : η περιοχή μπορεί 

να άλλαξε με ένα σεισμό, με ένα ηφαίστειο, με δυνατό άνεμο και βροχή, από κάποια ζώα, από τον 

ήλιο, από την κακοκαιρία, τα χιόνια, μια φωτιά  Οι υποθέσεις δεν κρίθηκαν σε αυτή την πρώιμη 

φάση, αλλά αποφασίσαμε να διεξάγουμε μια σειρά από πειράματα και να τις διαπραγματευτούμε εκ 

νέου με το τέλος τους.  

The main question raised by the students was how has this change on the ground of the area 

been caused. So we searched for the factors that can influence/change the formation of an area 

(from the start we excluded the man from the factors and the activities.) From the discussion 

that followed the children made different guesses and gave their opinions, which were in 

general: The area might have been changed by an earthquake, a volcano, a strong wind and 

rain, by some animals, by the sun, the bad weather, the snow, a fire. The guesses were not 

estimated in this early phase but we decided to perform a series of experiments and deal with 

them again in the end. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1
η
 πειραματική κατάσταση  

1
st
 Experiment 

Σε ένα δοχείο, έχουμε συγκεντρώσει τον άμμο σε μια πλευρά και έχουμε σχηματίσει με αυτόν ένα 

επικλινές «βουναλάκι». Από την πλευρά που είναι σε ψηλότερο επίπεδο ο άμμος ξεκινάμε να 

φυσάμε (μέσα από ένα πλαστικό σωλήνα) και ζητάμε από τα παιδιά να παρατηρήσουν τι συμβαίνει 

στην άλλη πλευρά του δοχείου.       

We put sand in the one side of a plastic container and we form a small “mountain”. We start 

blowing the sand through a plastic tube from the highest level of the sand and ask the children 

to observe what is happening on the other side of the plastic container. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παιδιά παρατήρησαν ότι σταδιακά συγκεντρώνεται όλο και περισσότερη άμμος στην πλευρά 

του δοχείου που πριν δεν υπήρχε. Συμπέραναν λοιπόν ότι ο άνεμος είναι ένας παράγοντας που 

μπορεί σιγά - σιγά να μεταφέρει άμμο ή και χώμα από μια περιοχή και να το εναποθέσει σε μια 

άλλη.  

The students observed that more and more sand concentrates gradually on the other side of 

the plastic container that had not existed before. So they concluded that the wind is a factor 

that can gradually transfer sand and/or soil from one area and place it to another. 

 

Φωτογραφία 1 : Η αρχή της 

πειραματικής κατάστασης με 

παράγοντα αλλαγής των 

άνεμο 

 Picture 1 : The beginning of 

the experiment with the 

wind as a factor of change 

Φωτογραφία 2 : Η εξέλιξη της  

πειραματικής κατάστασης με 

παράγοντα αλλαγής των 

άνεμο 

Picture 2 : The development 

of the experiment with the 

wind as a factor of change.  



2η πειραματική κατάσταση  

2
nd

 Experiment 

Σε ένα δοχείο, έχουμε συγκεντρώσει τον άμμο σε μια πλευρά και έχουμε σχηματίσει με αυτόν ένα 

επικλινές «βουναλάκι». Στην «πλαγία» του σωρού σχηματίζουμε με πετρούλες μια «κοίτη» ποταμού 

και ξεκινάμε με ένα δοχείο να ρίχνουμε νερό, καλώντας να παιδιά να παρατηρήσουν τι θα συμβεί 

εκεί που το νερό φτάνει στο πάτο του δοχείου.       

We put sand in the one side of a plastic container and we form a small “mountain”. On the 

“slope” of the pile we form a riverbed with small stones and we start pouring water and ask the 

students to observe what will happen in the place where the water reaches the bottom of the 

plastic container. 

 

 

 

 

 

 

Τα παιδιά παρατήρησαν ότι σταδιακά συγκεντρώνεται όλο και περισσότερη άμμος στο σημείο 

που το νερό τελειώνει τη διαδρομή του. Επίσης διαφοροποιώντας την πειραματική κατάσταση οι 

μαθητές και οι μαθήτριες μας παρατήρησαν τα εξής : όσο μεγαλώνω το ύψος που ρίχνω το νερό και 

όσο αυξάνω την ποσότητά του τόσο περισσότερη άμμος μεταφέρεται (εισαγωγή  δύο μαθηματικών 

εννοιών ύψος και ποσότητα) . Συμπέραναν λοιπόν ότι το νερό ενός ποταμού είναι ένας παράγοντας 

που μπορεί σιγά - σιγά να μεταφέρει άμμο ή και χώμα από μια περιοχή και να το εναποθέσει σε μια 

άλλη. Μάλιστα αρκετά παιδιά θυμήθηκαν ότι στους χάρτες που μελετήσαμε αρχικά μερικοί ποταμοί 

καταλήγουν – εκβάλουν στην περιοχή που είχε γίνει η μάχη των Θερμοπυλών   

The students observed that more and more sand is concentrated in the place where the 

water ends its route. The students also observed the following after differentiating the 

experiment: The more I increase the height from where I pour the water, the more sand is 

transferred (introduction of two mathematical terms height and quantity). So they concluded 

that the water of a river can be a factor that can gradually transfer sand and/or soil from an 

area and place it to an other. Actually some of the students remembered that on the maps that 

we studied in the beginning, some of the rivers end in –flow into the area where the battle of 

Thermopylae took place. 

Φωτογραφία 3 : Η αρχή 
της πειραματικής 
κατάστασης με παράγοντα 
αλλαγής το νερό ενός 
ποταμού 
Picture 3: The beginning of 
the experiment with water 
as a factor of change. 
 

Φωτογραφία 4 : Πώς εξελίσσεται η 

πειραματική κατάσταση με παράγοντα 

αλλαγής το νερό ενός ποταμού 

Picture 4: How the experiment develops 

with the water as a factor of change. 

Φωτογραφία 5 : Το τέλος της  

πειραματικής κατάστασης 

με παράγοντα αλλαγής το 

νερό ενός ποταμού  

Picture 5: The end of the 

experiment with the water 

of a river as a factor of 

change 



3
η
 πειραματική κατάσταση  

3
rd

 Experiment 

Σε μια επίπεδη επιφάνεια  έχουμε βάλει χώμα και με τα χέρια μας του δίνουμε μια κωνική μορφή, 

σχηματίζοντας ένα βουνό. Με ένα ψεκαστήρα νερού αρχίζουμε να καταβρέχουμε το βουνό από το 

χώμα και  καλούμε από τα παιδιά να παρατηρήσουν τι συμβαίνει τόσο στο βουναλάκι όσο γύρω από 

αυτό .  

We put soil on a flat surface and we use our hands to form a mountain in a conical shape. 

We start soaking the mountain with the water spray bottle and ask the children to observe 

what is happening to the mountain and around it. 

 

 

 

 

     

 

 

    Τα παιδιά παρατήρησαν ότι με την πάροδο του χρόνου και ενώ συνεχίζουμε να ρίχνουμε νερό με 

τον ψεκαστήρα, το χώμα αρχίζει να υποχωρεί και να συγκεντρώνεται στα πλάγια, μέχρι που «το 

βουνό σιγά – σιγά μετατρέπεται σε πεδιάδα» (τα λόγια εντός εισαγωγικών είναι φράσεις των 

παιδιών). 

Μάλιστα  στη συγκεκριμένη πειραματική κατάσταση προσθέσαμε και έναν άλλο παράγοντα. 

Ξεκινώντας το πείραμα από την αρχή, «φυτέψαμε» δέντρα στο βουνό μας (ξύλινα καλαμάκια) και 

ρωτήσαμε τα παιδιά τι πιστεύουν ότι θα συμβεί τώρα : θα είναι πιο εύκολο να μετακινηθεί το χώμα ή 

το αντίθετο. Κάναμε τις υποθέσεις μας και προχωρήσαμε στη διεξαγωγή της πειραματικής 

κατάστασης όπως φαίνεται στις εικόνες που ακολουθούν  

The children observed that as time passed by and while we kept on spraying water with the 

water spray bottle, the soil started sliding downwards and concentrated on the side until “the 

mountain gradually transformed into a plain” (the sentences with quotation marks are the 

students’ actual words). 

Φωτογραφία 6 : Η αρχή της 

πειραματικής κατάστασης με 

παράγοντα αλλαγής το νερό της 

βροχής  

Picture 6: The beginning of the 

experiment with the rain water 

as a factor of change 

 

 

Φωτογραφία 7 : Πώς 

εξελίσσεται η πειραματική 

κατάσταση με παράγοντα 

αλλαγής το νερό της βροχής  

Picture 7: How the experiment 

develops with the rain water as 

a factor of change 

Φωτογραφία 8 : Το τέλος της  

πειραματικής κατάστασης με 

παράγοντα αλλαγής το νερό της 

βροχής   

Picture 6: The end of the 

experiment with the rain water 

as a factor of change 



Actually in the particular experiment we added another factor. Starting the experiment 

from  the beginning we “planted” some  trees on our mountain (wood sticks) and asked the 

students what they think would happen next: will it be easier for the soil to be transferred or 

not. We made our guesses and went on conducting the experiment as it is shown in the 

following pictures. 

 

 

 

 

 

 

Ολοκληρώνοντας το πείραμα τα παιδιά υποστήριξαν ότι τώρα το χώμα που μεταφέρεται είναι 

πολύ λιγότερο και ότι κάτι τέτοιο πρέπει να οφείλεται στα ξυλάκια – τα παρομοιάσαμε με δέντρα – 

που συγκρατούν το έδαφος.   

By completing the experiment the students claimed that the transferred soil is much less and 

that this must be happening because of the wood sticks which we compared with trees that keep 

the ground. 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία 8 : Η αρχή της πειραματικής 

κατάστασης με παράγοντα αλλαγής το 

νερό της βροχής σε ένα βουνό με δέντρα 

Picture 8: The beginning of the 

experiment with the rain water on a 

mountain of trees as a factor of change 

Φωτογραφία 9 : Ολοκλήρωση της 

πειραματικής κατάστασης με παράγοντα 

αλλαγής το νερό της βροχής σε ένα βουνό με 

δέντρα 

Picture 9: Completion of the experiment 

with the rain water on a mountain of trees 

as a factor of change 



Δ. Διαδικασία Αξιολόγησης 

D. Evaluation process 

Συνοψίζοντας καλέσαμε τα παιδιά να θυμηθούν και να καταγράψουν τους παράγοντες που μπορεί 

να μεταφέρουν χώμα ή άμμο (το αποκαλέσαμε και ύλη) από μια περιοχή σε μια άλλη και να 

αλλάξουν την μορφή της. Τα παιδιά σημείωσαν ότι οι παράγοντες που είδαμε είναι το νερό της 

βροχής ή το νερό ενός ποταμού (το νερό που κινείται δηλαδή συμπέραναν κάποια) όπως και ο 

άνεμος. Στο σημείο αυτό εισάγανε την έννοια της διάβρωσης και επισημάναμε ότι αυτή η λέξη που 

χρησιμοποιούν οι ειδικοί επιστήμες για να ονομάσουν αυτό το φαινόμενο.   

Επιστρέφοντας τέλος στο αρχικό ερώτημα, πώς δηλαδή άλλαξε τόσο πολύ η περιοχή των 

Θερμοπυλών, συμπεράναμε ότι η διάβρωση είναι ένας από τους παράγοντες που έχει συντελέσει στις 

μεταβολές αυτές.    

To sum up we asked the students to remember and write down the factors that can transfer 

soil or sand (we also called it material) from one place to another change its form. The students 

noted that the factors we saw were the rainwater or the river water (the moving water as some 

of the students concluded) as well as the wind. At this point the students introduced the term 

erosion and we pointed out that this is the term that expert scientist use to name this 

phenomenon. 

Returning to the first question of how the area of Thermopylae changed so much we came to 

the conclusion that erosion is one of the factors that has contributed to these changes. 

 

Ολοκληρώνοντας δημιουργήσαμε με τα παιδιά και την ακροστιχίδα της διάβρωσης όπως φαίνεται 

παρακάτω   

In the end we created the following acrostic puzzle with the students. 

 

  

      Δ _ _ _ _ _ _  1. Μπορεί να διαβρώσει ο άνεμος αν είναι πολύ ………..  

 _ _ _ _ _ Ι        2. Μπορεί να προκαλέσει διάβρωση το νερό από ένα ……… 

    _ _ _ Α _ _      3. Διάβρωση προκαλείται όταν ο άνεμος …………. δυνατά     

      Β _ _ _ _            4.    Άλλος ένας παράγοντας διάβρωσης    

  _ _ _ _ Ρ _              5.   Αυτά μπορούν να συγκρατήσουν το χώμα     

     _ Ω _ _ _ _ _           6. Για να φυσήξουμε δυνατά χρησιμοποιήσαμε ένα …….  

  _ _ _ _ Σ                7.  Μεταφέρεται χώμα αλλά και ……  

      Η _ _ _ _            8. Αυτός δεν αποτελεί παράγοντα διάβρωσης, παρότι είναι 

απαραίτητος για τη ζωή στη Γη  

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

6 


