
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS  KA219      

ENERGY FOR LIFE 



Ώρες διδακτικές που αφιερώθηκαν: 8 
Number of lessons: 8 

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 μία ημέρα που έβρεχε 
συζητήσαμε το θέμα της 

πλημμύρας. 
 

The students are motivated by a 
rainy day and discuss about the 

topic of flood. 
Β. Μελέτη του 

προβλήματος/θέματος 
 

B. Study the 
problem/topic 

            (Case study) 

2 

Είδαμε βιντεάκια στο διαδίκτυο και 
τα σχολιάσαμε.  

 
We watch videos on the Internet and 

comment on them. 

 
Γ. Σχεδιασμός και 

ανάπτυξη 
 

 C. Planning and 
development 

3 

Τα παιδιά φέρνουν εικόνες με 
πλημμυρισμένες περιοχές. 

Πειράματα για την πλημμύρα 
 

The students bring photos from 
flooded areas. We conduct 

experiments on flood. 
Δ. Τελική ανάλυση και 

εξήγηση των 
αποτελεσμάτων 

 
D. Final analysis and 
explanation of the 

results. 

2 

Ανακεφαλαίωση των όσων είδαμε. 
Διατύπωση συμπερασμάτων 

 
 

Summarising everything we have 
seen. 

Reaching conclusions. 
 
 
 
 
 
 



Α. Προσέγγιση του προβλήματος 
A. Approaching the problem 
Εξηγείστε το πρόβλημα με μια φωτογραφία 
Explain the problem by using photos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Β. Μελέτη Περίπτωσης  
B. Case Study 
 
Οι δραστηριότητες και το υλικό που χρησιμοποιήθηκε εξηγούνται στη φάση αυτή. Συμπεριλαμβάνεται ό,τι υλικό 
χρησιμοποιήθηκε στην τάξη: φύλλα εργασίας, έγγραφα pdf, ιστοσελίδες, βιβλία, υπολογιστής τάξης κ.τ.λ.  
The activities and the resources used are explained in this phase. All the materials used are included such as: worksheets, pdf 
files, websites, books, classroom computer e.t.c. 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ACTIVITIES 

Δραστηριότητα 
Activity 

Υλικό 
Resource Material 

Σχολιασμός 
Comments 

Πρωτοσέλιδα 
από εφημερίδες 
για πλημμύρες 
 
 Cover pages 
about floods from 
newspapers. 

Εφημερίδες 
Newspapers 

Προβληματισμός 
των παιδιών 
Γιατί συμβαίνει 
αυτό 
 
The students 
wonder why do 
floods happen 

Φωτογραφίες 
από το διαδίκτυο 
με 
πλημμυρισμένες 
περιοχές 
 
Photographs of 
flooded areas on 
the Internet 

Έντυπο υλικό 
Written material 

Τα παιδιά 
αναρωτιούνται γιατί 
το νερό έχει χώμα 
 
 
 
The students 
wonder why there is 
soil in the water. 

Παρακολούθηση 
βίντεο για 
πλημμύρες στην 
Ελλάδα 
Watching a video 
about floods in 
Greece  

https://www.youtube.com/watch?v=iCsGteCueKA Σχολιασμός 
πλημμύρας από 
ποτάμι 
 
 
Comment on the 
river flood 

Παρακολούθηση 
βίντεο για 
πλημμύρες στο 
Ρέθυμνο 

https://www.youtube.com/watch?v=dq6R24HSA1s Σχολιασμός 
καταιγίδας με 
ισχυρούς ανέμους 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iCsGteCueKA
https://www.youtube.com/watch?v=dq6R24HSA1s


Watching a video 
about floods in 
Rethymno 

 
Comment on the 
strong wind storm 

Γλώσσα: ορισμός 
της πλημμύρας 
και από που 
προέρχεται 
 
Greek Language: 
Definition of the 
word flood and  
its derivation 

Ερμηνευτικό λεξικό 
 
Dictionary 

Εμπλοκή με το 
μάθημα της 
Γλώσσας 
 
 
Cross-curricular 
connection with the 
Greek Language 
subject 

Γλώσσα: 
Παροιμίες 
 
 
Greek Language: 
Proverbs 

Τα παιδιά έφεραν παροιμίες που λέμε στην 
Ελλάδα και άλλες χώρες για τη βροχή 
 
 
The students found proverbs about rain which 
we use in Greece and other countries.  

Εμπλοκή με το 
μάθημα της 
Γλώσσας 
 
Cross-curricular 
connection with the 
Greek Language 
subject 

Μαθηματικά: 
Πόσα χιλιοστά, 
εκατοστά 
έβρεξε 
 
Mathematics: 
How many 
millimeters, 
centimeters did it 
rain? 

Ασκήσεις 
Κατασκευή βροχόμετρου 
 
 
 
Exercises 
Building a rain gauge 

Εμπλοκή με το 
μάθημα των 
μαθηματικών και 
των εικαστικών 
 
Cross-curricular 
connection with the 
Mathematics and 
Arts subjects. 

Πειράματα για 
την πλημμύρα 
 
 
 
Conduct 
experiments on 
floods 

Δύο πλαστικά δοχεία, εφημερίδες, άμμος, 
χώμα, νερό, πετρούλες. Τα σπιτάκια και τα 
δεντράκια τα έφεραν τα παιδιά από το σπίτι.  
 
 
Two plastic containers, newspapers, sand, soil, 
water, small stones. The small houses and the 
small trees were brought by the students. 

Επιτόπια παρατή-
ρηση συζήτηση και 
διεξαγωγή συμπε-
ρασμάτων 
 
On the spot 
observation, 
discussion and 
conclusion drawing. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πειράματα με τις 
ρίζες των φυτών 
 
 
 
Conduct 
experiments on 
the plants’ roots 

Η γεωπόνος έφερε δύο γλάστρες με φυτά 
για να παρατηρήσουν τα παιδιά τις ρίζες 
 
 
 
The Agriculturist brought two plant pots for the 
students to observe the roots.  

Επιτόπια παρατή-
ρηση συζήτηση και 
διεξαγωγή συμπε-
ρασμάτων 
 
On the spot 
observation, 
discussion and 
conclusion drawing. 

Επίσκεψη 
γεωπόνου στο 
χώρο του 
σχολείου 
An agriculturist 
visits the school 

 Συζήτηση 
 
 
 
Discussion 



Γ. Ανάπτυξη και προγραμματισμός 
C. Planning and development. 
Εδώ παρουσιάζονται οι προταθείσες λύσεις των μαθητών για τα προβλήματα, εικόνες, έγγραφα, αρχεία που παράχθηκαν. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. (Μην συμπεριλάβετε πρόσωπα μαθητών εάν δεν έχετε πάρει 
γραπτή άδεια) 

 
Κάποιες από τις εικόνες που έφεραν τα παιδιά με πλημμυρισμένες περιοχές. 
Some of the photos with flooded areas the students brought. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Γλώσσα: 
 
Τα παιδιά έψαξαν στο λεξικό και βρήκαν τι ακριβώς είναι η πλημμύρα: 
Πλημμύρα ονομάζεται η κατάσταση κατά την οποία περιοχές που συνήθως είναι 
στεγνές, καλύπτονται από ποσότητες νερού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι 
πλημμυρικοί όγκοι νερού προέρχονται από την  

 Τοπική βροχόπτωση 

 Την υπερχείλιση ποταμού 

 Την εισροή της θάλασσας σε παράκτιες περιοχές 

 Από τη θραύση φράγματος 

 Από λιώσιμο χιονιού 
Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα(αφού συνήθως προέρχονται από 
μετεωρολογικές καταστάσεις), όμως συμβαίνουν όταν η χωρητικότητα του συστήματος 
αποστράγγισης (φυσικού ή ανθρωπογενούς), δεν μπορεί να διοχετεύσει τον όγκο 
νερού που παράγεται από τη βροχόπτωση. 
 
Greek Language: 
The students look up the definition of the term “flood” in the dictionary   
Flood is the situation in which normally dry areas temporary overflow. The flood may be 
caused by: 

 Local rainfall 

 River overflow  

 Sea water inflow in coastal areas 

 Dam breaking 

 Snow melting  
Floods are natural phenomena (since they usually happen due to meteorological 
circumstances), but they occur when the capacity of the  drainage system ( natural or 
artificial) cannot channel the volume of water produced by the rainfall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τα παιδιά έφεραν παροιμίες για τη βροχή. Συζητήσαμε την κυριολεκτική και μεταφορική 
τους έννοια και μετά ζωγράφισαν κάποιες από αυτές. 
The students found proverbs about rain. We talked about their literal and figurative 
meaning and they drew some of them. 
 

Ελλάδα Greece 

 Βρέχει παπάδες. 

 Βρέχει βρέχει και χιονίζει και ο παπάς χειρομυλίζει. 

 Ότι βρέξει ας κατεβάσει. 

 Πέρα βρέχει 

 Όλα τα σύννεφα δεν φέρνουν βροχή. 

 Βρέχει τουλούμια. 

 Βρέχει καρέκλες. 

 Του Απρίλη η βροχή κάθε στάλα και φλουρί. 

 Αν δεν αστράφτει δε βροντά και αν δεν βροντά δε βρέχει. 

 Αν βρέξει ο Απρίλης δυο νερά κι ο Μάης άλλο ένα, χαρά σε εκείνον τον ζευγά 
που έχει πολλά σπαρμένα. 

 Ο γεωργός θέλει βροχή και ο κεραμάς την ξέρα. 
 
Άλλες χώρες Other countries 

 Βρέχει κουβάδες It ‘s raining buckets 
 Βρέχει λεκάνες  It’s raining buckets 
 Βρέχει σταμνιά It’s raining pots 
 Βρέχει σκύλους και γάτες. It’s raining cats and dogs 

 
Ολλανδία Holland 

 Veelwindwjjnigregen. 
 Πολύ βροχή λίγος αέρας  
 Νομίζει ότι είναι σημαντικότερος από ότι είναι στην πραγματικότητα 

 Hetregentbakstenen. 
 Βρέχει τούβλα.  
Το λένε όταν ρίχνει πολύ χαλάζι. 

 Esvaltmeetregennaast je dah ap je.  
Πέφτει πιο πολύ βροχή δίπλα σου παρά πάνω σου.  
Δηλαδή, υπάρχουν και χειρότερα πράγματα. 

 Alshetmelkregentzijnmijnschetelsamgekeent.  



Αν και βρέχει γάλα, τα τηγάνια μου είναι ανάποδα.  
Δηλαδή, έχω συνέχεια ατυχία. 
 
 
 
 
 
Βρέχει παπάδες “It’s raining priests” 

 
 
 
 
 
Βρέχει σταμνιά “It’s raining urns”               Βρέχει τούβλα “It’s raining bricks” 

 
 
 
 
 
 



Βρέχει κουβάδες “It’s raining buckets” 

 
 
 
Βρέχει γάτες και σκύλους “It’s raining 
cats and dogs”  

Βρέχει καρέκλες “It’s raining chairs” 

 
 



Μαθηματικά: 
Mathematics: 
Επειδή όταν βρέχει λέμε πόσα χιλιοστόμετρα βροχή έκανε, τα παιδιά έλυσαν 
ασκήσεις μετατρέποντας εκατοστόμετρα σε χιλιοστόμετρα ή δεκατόμετρα  και το 
αντίθετο. 
When it rains we talk about how many millimeters of water rain fell, the students did 
exercises converting centimeters into millimeters or decimeters and vice versa. 
 
 

1. Να εκφράσεις σε εκατοστά τα παρακάτω μήκη: 
 

     6δεκ. 4εκ.  = ……… 
2δεκ. 25εκ. = ……… 
2δεκ. 8εκ. =  ………     
5δεκ. 6εκ.= ……… 
8δεκ. = ………… 
34 χιλ.= ………… 
 
2.Να εκφράσεις σε χιλιοστά τα παρακάτω μήκη: 
 
5δεκ. 1εκ. = …… 
15δεκ. 56εκ.  = …… 

 
2μ. 6εκ. = …… 

 
4μ. 7δεκ. =…… 

 
5δεκ. = …… 

 
9εκ. = …… 

 

Λύση Απάντηση 
 
 
 
 
 
 

 



Μηχανική και Εικαστικά 
Engineering and Arts 
 
Βροχόμετρο (ANNEX 3) 
Rain gauge 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Πειράματα για την πλημμύρα: 
Η γεωπόνος κυρία Χαρά ήρθε στο σχολείο μας και κάναμε μαζί με τα παιδιά τα 
πειράματα για την πλημμύρα. 
Experiments on flood 
The agriculturist Mrs. Chara and conducted experiments on the flood with the students. 
 
 
1ο ΠΕΙΡΑΜΑ - EXPERIMENT 1 

 

 



Στο πρώτο πλαστικό δοχείο βάλαμε πολλά δέντρα σε αντίθεση με το δεύτερο. Ρίξαμε 
νερό πρώτα λίγο λίγο και μετά περισσότερο για να καταλάβουν τη διαφορά σιγανής 
και καταρρακτώδους βροχής. Επίσης, να δουν τι συμβαίνει όταν η περιοχή έχει δέντρα 
και πότε το νερό παρασέρνει το χώμα. Αυτή ήταν και η απορία τους στις 
φωτογραφίες που έφεραν με πλημμυρισμένες περιοχές. 
Ρώτησαν γιατί σε κάποιες φωτογραφίες μαζί με το νερό υπάρχει και πολύ χώμα. Το 
κατάλαβαν κατά τη διεξαγωγή του πειράματος και στο τέλος έβγαλαν τα 
συμπεράσματά τους. 
 
We placed a lot of trees in the soil in the first plastic container whereas we put few 
trees in the second one. At first, we poured water gradually and then we poured a lot it 
in order to make clear the difference between drizzle and heavy rain. Also, to see what 
happens when there are trees in an area and when the water drifts the soil. Actually, 
that was their question based on the photos they brought showing flooded areas. They 
asked why in some photos there is water as well as a lot of soil in it. They understood it 
during the conduction of the experiment and drew their conclusions. 
 

 
https://vimeo.com/261792425 
https://vimeo.com/261792501 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/261792425
https://vimeo.com/261792501


2ο ΠΕΙΡΑΜΑ - EXPERIMENT 2 
 
Πείραμα με τις ρίζες φυτών 
Experiment with the roots of the plants 

 
 
Ρίξαμε νερό στις ρίζες των φυτών.  
We poured water in the roots of the plants. 
 

 



 
Τα παιδιά παρατήρησαν και συμπέραναν ότι στο φυτό με τις περισσότερες ρίζες το 
χώμα δεν έφυγε. 
The students noticed and concluded that the soil was not drifted from the plant with the 
most roots. 
https://vimeo.com/261792626 
 
 
 
Στο τέλος τα παιδιά έκαναν διευκρινιστικές ερωτήσεις και έβγαλαν τα τελικά 
συμπεράσματά τους. 
In the end the students asked explanatory questions and they drew their conclusions. 
https://vimeo.com/261792745 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/261792626
https://vimeo.com/261792745


Δ. Διαδικασία Αξιολόγησης 
D. Evaluation Procedure 
Τελική ανάλυση και εξήγηση των αποτελεσμάτων 
Συνοψίζοντας, τα παιδιά ανέφεραν πότε έχουμε πλημμύρα, και τη διαφορά της από τη 
σιγανή βροχή.  Επίσης, είπαμε πότε μεταφέρεται χώμα μαζί με το νερό.  Εξήγησαν 
επίσης τα οφέλη μιας δεντροφυτεμένης περιοχής. Ότι δηλαδή οι ρίζες συγκρατούν το 
χώμα όταν βρέχει και δεν παρασύρεται. 
Τέλος, είπαν τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση πλημμύρας: 
Final analysis and explanation of the results 
Summing up, the students reported when there is a flood and stated the difference from 
a light rain. Also, they realized why there is soil transferred with rain. Moreover, they 
explained the benefits of a tree planted area. That the roots keep the soil when it rains 
and it is not drifted away. 
In the end they stated what we should do in case of a flood . 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

 Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο.  

 Μη διασχίζετε χείμαρρους πεζός ή  με το αυτοκίνητο σας. 

 Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν ακινητοποιήθηκε και ενδέχεται να 
παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει. 

 Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια. 

 Μην πλησιάζετε σε περιοχές, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις. 
 
FLOOD SAFETY TIPS 

 Get away from basements and move to higher ground. 

 Do not cross moving water on foot or by car. 

 Abandon your car if you drove in flooded areas and your car cannot move and it 
may get carried away or flooded. 

 Keep away from electrical equipment. 

 Stay away from places where landslides may occur 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
 
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν  στο πρώτο πείραμα: 

 2 πλαστικά δοχεία 

 Εφημερίδες 

 Άμμος 

 Χώμα (Κοκκινόχωμα και τύρφη) 

 Νερό 

 Πετρούλες 

 Σπιτάκια και δεντράκια που έφεραν το παιδιά από το σπίτι. 
Στο πρώτο δοχείο όπου η πλαγιά είναι δεντροφυτεμένη βάλαμε 1 μέρος τύρφη και 3 
μέρη κοκκινόχωμα. Το κοκκινόχωμα είναι περισσότερο συμπαγές και δεν παρασύρεται 
εύκολα από το νερό. Έπαιξε τον ρόλο των ριζών. Επίσης, τοποθετήσαμε πετρούλες, 
όπως φαίνονται στις παραπάνω εικόνες, για να συγκρατήσουν και αυτές το χώμα.  
Στο δεύτερο δοχείο, όπου δεν υπάρχουν δέντρα, βάλαμε 1 μέρος άμμο, 1 μέρος 
κοκκινόχωμα και 2 μέρη τύρφη. 
Και στα δύο δοχεία στο κάτω μέρος τοποθετήσαμε εφημερίδες. 
Τέλος, τοποθετήσαμε τα φυτά και τα σπιτάκια στο πρώτο δοχείο και τα σπιτάκια στο 
δεύτερο. 
 
     
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2 
 
Στο δεύτερο πείραμα είχαμε δύο γλάστρες με φυτά. Η πρώτη γλάστρα είχε ένα 
μεγάλο φυτό όπου οι ρίζες του ήταν μεγάλες και αγκάλιαζαν το χώμα. 
Στη δεύτερη γλάστρα το φυτό ήταν μικρό, οι ρίζες του πολύ λεπτές, σχεδόν δεν 
φαίνονταν και έτσι δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν το χώμα. 
 

 
 
 
 
 
 



APPENDIX 1 
 
Materials used in Experiment 1: 

 Two plastic containers 

 Newspapers 

 Sand 

 Soil (red soil and peat) 

 Water 

 Small stones 

 Small houses and trees brought by home. 
 

In the first plastic container where the landside is planted with trees we put 1 part of peat 
and three parts of red soil. The red soil is more solid and is not easily drifted by water. 
It played the role of the roots. We also placed small stones to hold the soil as well, as it is 
shown in the photos above. 
 
In the second plastic container, where there are no trees, we put one part of sand, one 
part of red soil and two parts of peat. 
We put newspapers on the bottom of both plastic containers. 
In the end, we put the plants and the small houses in both plastic containers. 

 
 
 
 
 
 

APPENDIX 2 
 
In experiment 2 we used two plant pots.  
In the first one, there is a big plant with long roots that surrounded the soil. 
In the second one, there is a small plant with roots too thin to be seen, thus they cannot 
hold the soil. 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3 
 

Κατασκευή βροχόμετρου 
 
Υλικά  
1 πλαστικό μπουκάλι 
ψαλίδι 
ετικέτες 
μονωτική ταινία 
πετρούλες  
 
Βήματα 
1. Κόβουμε ένα πλαστικό μπουκάλι στα τρία, δηλαδή στο χωνί, τον κύλιν-δρο και 
το κάτω μέρος του μπουκαλιού. 
2. Τοποθετούμε ανεστραμμένο το χωνί μέσα στο κάτω μέρος του μπουκαλιού . 
3. Φτιάχνουμε μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 10 με αυτοκόλλητη ετικέτα ή 
μονωτική ταινία και την κολλάμε κάθετα στο βροχόμετρο ώστε να μπορούμε να 
μετράμε το ύψος της βροχής. 
4. Τοποθετούμε την κατασκευή μας στο μπαλκόνι , βάζοντας μέσα στο δοχείο 
πετρούλες για να έχει βάρος η κατασκευή και να μην την παρασύρει το νερό ή 
ο αέρας μας. 
5. Τοποθετούμε την κατασκευή μας σε μέρος που να το πιάνει η βροχή   
6. Καταγράφουμε καθημερινά σε ένα ημερολόγιο το ύψος της βροχής. 
Φροντίζουμε καθημερινά να αδειάζουμε το νερό του βροχόμετρου ώστε να 
μετράμε το ύψος της βροχής της κάθε ημέρας. 
Τι παρατηρούμε; Ποιους μήνες βρέχει περισσότερο; Ποιους μήνες βρέχει 
περισσότερες μέρες; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPENDIX 3 
 

Construction of a rain gauge 
 
Materials 
1 plastic bottle 
α pair of scissors 
labels 
insulating tape 
pebbles 
 
Steps 
1. Cut a plastic bottle in three, that is in the funnel, the roller and the bottom of the 
bottle. 
2. Place the funnel inverted in the bottom of the bottle. 
3. Create a scale from 1 to 10 with an adhesive label or insulating tape and hang it 
vertically on the rain gauge so that we can measure the height of the rain. 
4. Place our construction on the balcony, adding pebbles in the container so that the 
construction has weight and it will not be drawn away from the water or air. 
5. Place our construction in a place where the rain can hit it 
6. Record the rainfall daily in a calendar. We need to make sure that the water of the rain 
gauge is emptied every day to measure the rainfall of each day. 
What do we notice? What months does it rain the most? Which months does it rain for 
more days? 


