
Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Η δύναμη του νερού

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με προσαρμογή σε μαθητές/
τριες των τελευταίων τάξεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

     Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να παρατηρήσουν και να αξιολογήσουν το πεδίο.
•	 Να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και την αισθητική τους.
•	 Να επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία.
•	 Να αναπτύξουν συνεργατικές δεξιότητες.
•	 Να εκφράσουν την οικολογική τους ταυτότητα.

Τύπος δραστηριότητας:
Κατασκευή μακέτας

Διάρκεια:
3 μήνες με δίωρη εβδομαδιαία απασχόληση

Υλικά:  
Eργαλεία:

•	 Χάρακας/τρίγωνα
•	 Φαλτσέτα/ψαλίδι
•	 Συρματόβουρτσα
•	 Σιδηροπρίονο
•	 Πινέλα, σπάτουλα
•	 Πιστόλι θερμοσιλικόνης
•	 Πένσα
•	 Ψεκαστήρι
Άλλα Υλικά:

•	 Πίνακας 80 Χ 120 cm
•	 Φελιζόλ 250 Χ 60 Χ 5 cm
•	 Υγρή κόλλα (Ξυλόκολλα), ράβδοι θερμοσιλικόνης
•	 Ξύλινα καλαμάκια, οδοντογλυφίδες 
•	 Γυψόγαζα, στόκος
•	 Σμυριδόχαρτο 
•	 Μαρκαδόρος κόκκινος, διορθωτικό, σπρέι καφέ και πράσινο
•	 Φίλτρα: μακετόχαρτο, δίχτυ, σφικτηράκια, δεματικά καλωδίων 
•	 Διακόσμηση: δεντράκια, ποτ πουρί, άμμος, πετραδάκια, πηλός - ηλεκτρόδια για γέφυρα, 

εκτύπωση πέτρας σε Α4



Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

•	 Φωτοβολταϊκό
•	 Ταινία LED, 2 σειρές LED μπαταρίας
•	 Κουμπιά πληκτρολογίου, κουτάκια, χαρτόνι για σπιτάκια και

ανακυκλώσιμα/επαναχρησιμοποιούμενα υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
•	 Σαμπρέλα ποδηλάτου

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
1. Αναζήτηση ανάγλυφου της περιοχής (Google Maps) και φωτογραφικού υλικού από το διαδίκτυο 
για την πρότερη και τη μεταγενέστερη κατάσταση από την πλημμύρα. Εδώ η δραστηριότητα αφορά 
στο «πέρασμα» του Ιανού από το Μουζάκι.

2. Προμήθεια υλικών

Στάδια υλοποίησης: 
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:
Συζήτηση με τη μαθητική ομάδα για το «πέρασμα» του Ιανού από την περιοχή του Μουζακίου 
και τις επιπτώσεις του. Μέσα από την αναπόληση της προϋπάρχουσας κατάστασης της περιοχής 
προέκυψε η κατασκευή μακέτας. Μιας μακέτας που θα απεικονίζει την ισορροπία της φύσης και 
του ανθρώπου.

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
Χωρισμός σε δύο ομάδες:
Α) Αναζήτηση πληροφοριών για τη βασική δομή της μακέτας
Β) Αναζήτηση πληροφοριών για την πρόληψη πλημμυρών
Ομαδική επεξεργασία των δεδομένων και από κοινού λήψη απόφασης σχετικά με τη διαμόρφωση 
της μακέτας.

Κατασκευή μακέτας:
Τοποθετούμε πάνω στον πίνακα τα μέρη του φελιζόλ που διαμορφώσαμε, σύμφωνα με τον 
γεωφυσικό χάρτη της περιοχής την οποία επιλέξαμε να προσομοιώσουμε και τα κολλάμε με κόλλα 
ξύλου σε στρώσεις. Για τη στήριξή τους τοποθετούμε οδοντογλυφίδες/ξυλάκια βουτηγμένα στην 
ξυλόκολλα. Το φελιζόλ μπορεί να κοπεί με φαλτσέτα ή σιδηροπρίονο για μικρά ή μεγάλα μήκη 
αντίστοιχα (Εικόνες 1 & 2). 
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Εικόνα 1

Εικόνα 2

Στην περίμετρο της μακέτας προαιρετικά τοποθετούμε γυψόγαζα, στοκάρουμε και βάφουμε - εφόσον 
στεγνώσει - για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Αφού στεγνώσουν οι επιφάνειες που κολλήσαμε, με 
τη βοήθεια φαλτσέτας, συρματόβουρτσας ή άλλου αιχμηρού εργαλείου κάνουμε το ανάγλυφο τόσο 
της ξηράς όσο και του ποταμού. Λειαίνουμε τις επιφάνειες με χοντρό και στη συνέχεια με λεπτό 
γυαλόχαρτο, όπου κρίνουμε απαραίτητο. Τοποθετούμε τις λωρίδες σαμπρέλας (δρόμου), όπου 
χρειάζεται, με θερμοσιλικόνη ή με ξυλόκολλα. Τις στερεώνουμε με οδοντογλυφίδες και περιμένουμε
να στεγνώσουν. Ψεκάζουμε με αραιωμένη ξυλόκολλα την επιφάνεια που θα φαίνεται ως γη. Πεταχτά
βάζουμε άμμο, χαλικάκια, πετραδάκια και ξαναψεκάζουμε για να κολλήσουν. Βάζουμε την 
πρασινάδα και ξαναψεκάζουμε. Χρειάζεται αρκετό ψέκασμα και τουλάχιστον δύο ημέρες για να 
στεγνώσουν οι επιφάνειες καλά (Εικόνες 3 & 4). 
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Εικόνα 3

Εικόνα 4
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Κολλάμε με ξυλόκολλα την πράσινη τσόχα για απομίμηση της γης. Για την αναπαράσταση 
των δρόμων πάνω σε αυτή χρησιμοποιήσαμε σαμπρέλα ποδηλάτου κομμένη σε λωρίδες και 
σμυριδόχαρτο ψιλό για μεγαλύτερες επιφάνειες, αφού σχεδιάσαμε σε αυτό τους δρόμους και τον 
χώρο στάθμευσης. Οι λευκές γραμμές για τον διαχωρισμό των θέσεων έγιναν με διορθωτικό. Για 
τον δημοτικό φωτισμό του οικισμού χρησιμοποιούμε ξυλάκια για στύλους και ψιλά φωτάκια LED 
που στερεώνουμε με σύρμα και δεματικά καλωδίων. Οι στύλοι τοποθετούνται κατά μήκος των 
κεντρικών δρόμων (Εικόνα 5).

Εικόνα 5

Κατασκευάζουμε τα σπιτάκια από πλαστικά κουτάκια στα οποία με θερμοσιλικόνη προσαρμόζουμε 
σκεπές. Οι λευκές σκεπές έγιναν από επαναχρησιμοποιούμενο κουτί, οι χρωματιστές από χαρτόνι. 
Τα μικρότερα σπιτάκια είναι πλήκτρα από πληκτρολόγιο ηλεκτρονικού υπολογιστή με κόκκινη 
σκεπή μετά από βάψιμο με ανεξίτηλο μαρκαδόρο. Τα τοποθετούμε στη μακέτα και τα στερεώνουμε 
με θερμοσιλικόνη πάνω στην τσόχα (Εικόνα 6).

Εικόνα 6



Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Κατασκευάζουμε την/τις γέφυρα/ες και άλλα στοιχεία της περιοχής, τα οποία κρίνουμε απαραίτητα. 
Στην παρούσα μακέτα το υλικό που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή των γεφυρών είναι το 
φελιζόλ. Για την απομίμηση πέτρας εκτυπώνουμε σε αυτοκόλλητο χαρτί είδη κτισμένης πέτρας, 
το κόβουμε σύμφωνα με το περίγραμμα των γεφυρών και το κολλάμε στις αντίστοιχες επιφάνειες 
(Εικόνες 7 & 8). Καθαρίζουμε από τη μόνωση τα ηλεκτρόδια, τα λυγίζουμε με πένσα και τα 
τοποθετούμε ως κάγκελα στις γέφυρες.

Εικόνα 7

Εικόνα 8

Με ξυλάκια και χρησιμοποιώντας απογυμνωμένα ηλεκτρόδια για πόδια ή και ξυλάκια, φτιάχνουμε 
παγκάκια και τραπέζια για διάφορους υπαίθριους χώρους. Διαμορφώνουμε τους χώρους αυτούς. 
Ένας από αυτούς είναι ο χώρος αναψυχής, στον οποίο τοποθετούμε φωτοβολταϊκό για φωτισμό.
Διακοσμούμε με πράσινα δεντράκια, φτιαγμένα από παλιά πλαστική ανθοδέσμη, στα οποία 
κολλάμε μια οδοντογλυφίδα στη βάση με θερμοσιλικόνη και τα στερεώνουμε στη μακέτα. Με τον 
ίδιο τρόπο χρησιμοποιούμε και ως διακοσμητικά από ποτ πουρί.
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Την εξωτερική περίμετρο της μακέτας οριοθετούμε με σύρμα που στερεώνουμε με μεταλλικά 
κρικάκια στη βάση της (Εικόνα 9).

Εικόνα 9

Περιηγηθείτε και δείτε την ολοκληρωμένη μακέτα στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=_Hh7X4FNIO4

Συμβουλές:
Το απλό φελιζόλ τρίβεται πιο εύκολα (βοήθησε στη διαμόρφωση του βουνού).
Τα χρωματιστά σπρέι και η ρευστή κόλλα που χρησιμοποιείται για κατασκευές με χαρτί διαλύει το 
φελιζόλ. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη χρήση της θερμοσιλικόνης. Τοποθετούμε πολύ μικρή 
ποσότητα, γιατί το λιώνει.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ανακυκλώσιμα υλικά αντί για φελιζόλ, όπως χαρτόνια από 
κουτιά, λωρίδες χρησιμοποιημένου χαρτιού τα οποία κολλιούνται και βάφονται εύκολα.
Η ταινία LED είναι τοποθετημένη κατά μήκος του ποταμού και η μπαταρία είναι «κρυμμένη» κάτω 
από ένα σπιτάκι (αγορά). Οι δύο σειρές LED μπαταρίας προσαρμόστηκαν για το δημοτικό φωτισμό 
(στους στύλους) του οικισμού.
Αφήστε τη μαθητική ομάδα να εκφραστεί δημιουργώντας. Θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.

Αναστοχασμός:
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής οι μαθητές/τριες καλούνται να αξιολογήσουν τη διαδικασία 
και το τελικό αποτέλεσμα. Η ανατροφοδότηση που θα υπάρξει μπορεί να εφαρμοστεί προκειμένου 
να βελτιωθεί η αρχική μακέτα.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_Hh7X4FNIO4
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Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
•	https://www.google.gr/maps/@39.425164,21.6657617,1229m/data=!3m1!1e3?hl=el
•	https://www.skai.gr/news/greece/ianos-karditsa-kommeno-sta-dyo-to-mouzaki-neessygklonistikes-

foto
•	https://www.tanea.gr/2020/09/19/greece/ianos-oi-katastrofes-sto-mouzaki-karditsas-apo-drone/
•	https://www.ethnos.gr/greece/article/124624/kakokairiaianossygklonistikeseikonesapodronekater

reysetokentroygeiasstomoyzaki
•	http://users.sch.gr/thanros/index.php?option=com_content&view=article&id=10:maketa&catid=3

:protoslido&Itemid=1
•	https://www.youtube.com/watch?v=iwL97TGVA78

Λέξεις - κλειδιά:
κατασκευή μακέτας, περιβάλλον, ποτάμια, γεφύρια

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Μαγγίνα Ουρανία, Βούλγαρη Βαΐα

https://www.google.gr/maps/@39.425164,21.6657617,1229m/data=!3m1!1e3?hl=el
https://www.skai.gr/news/greece/ianos-karditsa-kommeno-sta-dyo-to-mouzaki-nees-sygklonistikes-foto
https://www.skai.gr/news/greece/ianos-karditsa-kommeno-sta-dyo-to-mouzaki-nees-sygklonistikes-foto
https://www.tanea.gr/2020/09/19/greece/ianos-oi-katastrofes-sto-mouzaki-karditsas-apo-drone/
https://www.ethnos.gr/greece/article/124624/kakokairiaianossygklonistikeseikonesapodronekaterreysetokentroygeiasstomoyzaki
https://www.ethnos.gr/greece/article/124624/kakokairiaianossygklonistikeseikonesapodronekaterreysetokentroygeiasstomoyzaki
http://users.sch.gr/thanros/index.php?option=com_content&view=article&id=10:maketa&catid=3:protoslido&Itemid=1
http://users.sch.gr/thanros/index.php?option=com_content&view=article&id=10:maketa&catid=3:protoslido&Itemid=1
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iwL97TGVA78

