
Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Παρατηρώντας Εικαστικά Έργα Τέχνης …  
Μαθαίνω για τις Πλημμύρες

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες  Ε’ - ΣΤ ‘ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

 Παιδαγωγικοί στόχοι:  
             Οι μαθητές/μαθήτριες:                               

•	 Να εξασκηθούν στη διαδικασία της παρατήρησης μέσω της τέχνης.
•	 Να συσχετίζουν το έργο τέχνης με διάφορα θέματα (το πλημμυρικό συμβάν, τον τόπο και 

τον χρόνο, τον τύπο της πλημμύρας).
•	 Να εκφράζουν και να διατυπώνουν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους.
•	 Να συνδέουν τις πλημμύρες με τις επιπτώσεις τους.
•	 Να οξύνουν τη φαντασία τους.
•	 Να συνεργάζονται δημιουργικά.
•	 Να αναπτύξουν κριτική, δημιουργική και συνθετική σκέψη.

Τύπος δραστηριότητας:
Δραστηριότητες διερευνητικής, ανακαλυπτικής και συνεργατικής μάθησης

Διάρκεια:
4 - 6 διδακτικές ώρες, αν υλοποιηθούν όλα τα στάδια και τα φύλλα εργασίας.
Ο/Η εκπαιδευτικός, όμως, μπορεί να επιλέξει - κατά την κρίση του/της - κάποιο ή κάποια από τα 
φύλλα εργασίας και να αφιερώσει όσες διδακτικές ώρες θέλει.

Υλικά:
• Εκτύπωση των φύλλων εργασίας
• Χαρτί και μολύβια
• “Google My Maps” https://mymaps.google.com για τη δημιουργία των ψηφιακών χαρτών
• Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες» και ο Οδηγός 
της Έκθεσης που μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του εκπαιδευτικού υλικού «Δευκαλίωνας: 
Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» στη διεύθυνση: http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/
2022/6dra/dra52.pdf.

•   Προτείνεται οι δραστηριότητες να υλοποιηθούν:
ü σε εργαστήριο πληροφορικής όπου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή οι μαθητές/τριες, σε ομάδες

των 3 - 4, θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας
με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες» και να επεξεργαστούν τα φύλλα εργασίας 

ü ή εναλλακτικά σε σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και τάμπλετ για τους/τις μαθητές/
τριες

ü εξ αποστάσεως μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, οπότε οι μαθητές/τριες θα εργαστούν 
ατομικά

https://mymaps.google.com
http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2022/6dra/dra52.pdf
http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2022/6dra/dra52.pdf


Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Δε χρειάζεται προετοιμασία των μαθητών/τριών.
Καλό είναι ο/η εκπαιδευτικός να έχει περιηγηθεί στην Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας με εικαστικά
έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες» και στον Οδηγό της Έκθεσης.
Οι δραστηριότητες μπορεί να υλοποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο ενός προγράμματος 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού.

Στάδια υλοποίησης:

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων:

Γνωριμία με την Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες»
Ο/Η εκπαιδευτικός ανοίγει μια σύντομη συζήτηση με τους/τις μαθητές/τριες για να διεγείρει το 
ενδιαφέρον τους για την τέχνη και τις πινακοθήκες διερευνώντας ερωτήματα, όπως:

•	 «Έχετε επισκεφτεί Εκθέσεις ή Πινακοθήκες με έργα τέχνης;»
•	 «Έχετε δει εικαστικά έργα τέχνης με θέμα μια πλημμύρα;»

Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στον διαδραστικό πίνακα την Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας 
με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες» και τον ομώνυμο Οδηγό της Έκθεσης.
Η παρουσίαση μπορεί να γίνει στο σύνολο της τάξης με συζήτηση, όπου οι μαθητές/τριες 
θα διατυπώσουν τα θέματα που τους ενδιαφέρουν.
Εν συνεχεία παρακινεί τους/τις μαθητές/τριες να περιηγηθούν και να παρατηρήσουν μόνοι/ες 
τους για 5-10 λεπτά τα έργα τέχνης.

1ο Φύλλο Εργασίας: «Παρατηρώ, Αναζητώ, Βρίσκω»
Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες, σε ομάδες των 3 - 4, παρατηρούν προσεκτικά τα έργα τέχνης και 
συνεργάζονται στην ομάδα τους για να αναζητήσουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα του φύλλου 
εργασίας:
• Καταγράφουν τα έργα της παρουσίασης που αναφέρονται στον Κατακλυσμό του Νώε.
• Εντοπίζουν τα έργα που απεικονίζουν το θέμα «Πλημμύρα μετά από το τέλος και την ένταση 
του φυσικού φαινομένου» και συμπληρώνουν στον πίνακα του φύλλου εργασίας τον τίτλο 
του έργου, τον τύπο του έργου, τον δημιουργό του, το έτος δημιουργίας του έργου και 
καταγράφουν τα συναισθήματα που τους δημιουργεί.

• Εντοπίζουν δύο έργα που απεικονίζουν ανθρώπους κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας και 
συμπληρώνουν το κείμενο που δίνεται.

• Εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές σε δύο πίνακες που τους δίνονται.
• Παρατηρούν τα έργα τέχνης, βρίσκουν και καταγράφουν έργα στα οποία απεικονίζονται: 
άλογα, σκύλος, κύκνος, παιδιά σε αγκαλιά, παιδιά μέσα στο νερό και άνθρωποι πάνω σε 
δέντρα. 

• Αναζητούν στην Έκθεση έργα τέχνης και καταγράφουν αυτά στα οποία διαφαίνεται η αξία 
της κοινωνικής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, καθώς και η αξία του σεβασμού στους 
αδύναμους (παιδιά, γεροντότεροι, …) 

• Καταγράφουν έργα τέχνης που απεικονίζουν κρατική βοήθεια, καταστροφή ατομικής 
ιδιοκτησίας και επιπτώσεις της πλημμύρας σε δημόσια έργα υποδομής.

• Λύνουν τα δύο παζλ που τους δίνονται και στη συνέχεια αναζητούν τα έργα τέχνης που 
απεικονίζουν τα παζλ αυτά στην Ψηφιακή Έκθεση.
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2ο Φύλλο Εργασίας: «Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ των πλημμυρών»
• Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει στους/στις μαθητές/τριές του επιλεγμένα έργα τέχνης - σε έναν
ημισυμπληρωμένο πίνακα - και ζητά να τα συνδέσουν με γεωγραφικά δεδομένα (ήπειρο, 
χώρα, περιοχή/πόλη, ποταμό, …)

• Στη συνέχεια τους ζητά να τοποθετήσουν πάνω σε έναν παγκόσμιο χάρτη:

* τα έργα τέχνης (τη μικρογραφία τους) στην περιοχή στην οποία αναφέρονται.

* τα ποτάμια που απεικονίζονται στα έργα τέχνης.
Εναλλακτικά, οι μαθητές/τριες μπορούν να προσθέσουν τα έργα τέχνης στο “Google My Maps” 
https://mymaps.google.com και να δημιουργήσουν τον δικό τους παγκόσμιο χάρτη των πλημμυρών.
(Για παράδειγμα ένας ενδεικτικός χάρτης - που έχει φτιαχτεί για τον σκοπό αυτό - βρίσκεται εδώ.) 
• Οι μαθητές/τριες παρατηρούν τον παγκόσμιο χάρτη που διαμόρφωσαν και επιλέγουν από 
ένα έργο τέχνης για κάθε κατηγορία πλημμύρας: Ποτάμια, Παράκτια, Παράκτια/Τσουνάμι, 
Θραύση φραγμάτων.

• Ο/Η εκπαιδευτικός καλό είναι να εξηγήσει στους/στις μαθητές/τριες ότι οι αναγραφόμενες 
κατηγορίες πλημμυρών συνδέονται με τις αιτίες δημιουργίας των πλημμυρών. 

3ο Φύλλο Εργασίας: «Από τις εικαστικές τέχνες … στις επιπτώσεις των πλημμυρών»
• Οι μαθητές/τριες αφιερώνουν χρόνο και παρατηρούν τα προτεινόμενα εικαστικά έργα. Στην 
ομάδα συζητούν για τις επιπτώσεις των πλημμυρών που διαφαίνονται στις εικόνες και στη 
συνέχεια τις καταγράφουν σε πίνακα του φύλλου εργασίας.

• Επιλέγουν από τις λέξεις «απώλεια ανθρώπινης ζωής, καταστροφή οικισμού, προβλήματα 
μετακίνησης, καταστροφή καλλιεργειών, ασθένειες, περιβαλλοντικοί μετανάστες, καταστροφή 
υποδομών, υποβάθμιση χώρων αναψυχής, έλλειψη τροφής, τραύματα, μεταφορά 
σκουπιδιών, καταστροφή κατοικίας, απώλεια περιουσίας» και γράφουν δίπλα από κάθε 
εικόνα μία έως τρεις λέξεις.

• Ακολουθούν τους συνδέσμους των ιστότοπων που δίνονται, παρατηρούν φωτογραφίες και 
καταγράφουν επιπτώσεις των πλημμυρών που προκύπτουν.

• Έχοντας καταγράψει στις προηγούμενες ερωτήσεις τις επιπτώσεις των πλημμυρών, τις
κατηγοριοποιούν στις εξής τρεις κατηγορίες: περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές.

• Επισημαίνουμε ότι οι επιπτώσεις είναι σχεδόν πάντα σύνθετες, σπάνια έχουμε
περιβαλλοντικές χωρίς κοινωνικές και οικονομικές. Συνεπώς ο/η εκπαιδευτικός καλό είναι
να αναδείξει τη σημασία της σύνδεσης περιβάλλοντος - οικονομίας - κοινωνίας.

4ο Φύλλο Εργασίας: «Τα τρία ΓΙΑΤΙ…»
Στην Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες» 
περιλαμβάνονται και κάποια έργα που δεν απεικονίζουν πλημμύρα, ούτε ο τίτλος τους παραπέμπει 
σε αυτό το φυσικό φαινόμενο. 
Παροτρύνουμε τους/τις μαθητές/τριές μας να αναρωτηθούν ΓΙΑΤΙ; και τους οδηγούμε να 
αναζητήσουν τις απαντήσεις στον Οδηγό της Έκθεσης.
• Γιατί το έργο «Δευκαλίων και Πύρρα» περιλαμβάνεται σε έργα τέχνης με θέμα την πλημμύρα; 
Γιατί απεικονίζεται στη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου; 

• Γιατί το «Άγαλμα του Νείλου» στην Ψηφιακή Έκθεση περιλαμβάνεται σε έργα τέχνης με 
θέμα την πλημμύρα;

• Γιατί το «Άγαλμα του Στρατιώτη Ζουάβε» περιλαμβάνεται στην Ψηφιακή Έκθεση με έργα 
τέχνης που αναφέρονται στην πλημμύρα;

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=17ihaJfk6PJd3YVAn6YsfQZgRt0DyBpMq&ll=4.006620233531812%2C0&z=2
https://www.google.com/maps/d/u/0/
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Αναστοχασμός:
Στον αναστοχασμό ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους/τις μαθητές/τριες:

•	 Να εκφράσουν τα συναισθήματα που τους δημιουργήθηκαν από αυτά που είδαν και 
έμαθαν.

•	 Να γράψουν με μια πρόταση αυτό που τους/τις εντυπωσίασε περισσότερο.
•	 Να καταγράψουν κάτι που έμαθαν και κάτι που θυμήθηκαν.
•	 Να γράψουν αν θα ήθελαν να ασχοληθούν περισσότερο με κάποιο θέμα και με ποιο 

ακριβώς.
•	 Να απαντήσουν εάν η συνεργασία με τους/τις συμμαθητές/τριές τους ήταν ευχάριστη ή όχι 

και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
Οι πηγές αναγράφονται στην Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις 
πλημμύρες» και στον Οδηγό της Έκθεσης που μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του εκπαιδευτικού 
υλικού «Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες» στη διεύθυνση:
http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2022/6dra/dra52.pdf

Λέξεις - κλειδιά:
πλημμύρα, έργα εικαστικών τεχνών, ανακαλυπτική / διερευνητική μάθηση, ψηφιακή χαρτογράφηση

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Κυκλάδων
Ιωάννα Παπαϊωάννου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Αχαΐας

http://deukalion.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2022/6dra/dra52.pdf
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«Παρατηρώ, Αναζητώ, Βρίσκω»

Ας περιεργαστούμε την Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις 
πλημμύρες». Παρατηρούμε προσεκτικά τα έργα τέχνης, συνεργαζόμαστε στην ομάδα μας και 
αναζητούμε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

1.	 Ποια από τα έργα της Ψηφιακής Έκθεσης αναφέρονται στον Κατακλυσμό του Νώε;
Συμπληρώνουμε τον πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Πίνακες με θέμα τον Κατακλυσμό του Νώε

  α/α Τίτλος έργου
Τύπος 
έργου

Δημιουργός
Έτος 

δημιουργίας
Το πρωτότυπο 
έργο βρίσκεται

2.	 Εντοπίζουμε δύο τουλάχιστον έργα που απεικονίζουν το θέμα «Πλημμύρα» μετά από το 
τέλος και την ένταση του φυσικού φαινομένου και συμπληρώνουμε τον πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  Πίνακες με θέμα «Τοπίο μετά την πλημμύρα»

α/α Τίτλος έργου
Τύπος
έργου Δημιουργός

Έτος 
δημιουργίας

Συναισθήματα που 
μας δημιουργεί

Παρατηρώντας Εικαστικά Έργα Τέχνης …  
Μαθαίνω για τις Πλημμύρες

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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3.	 Εντοπίζουμε δύο έργα που απεικονίζουν ανθρώπους κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας και 
συμπληρώνουμε το παρακάτω κείμενο.

Ο πίνακας με θέμα ………………………………………………………………………………………………… που δημιούργησε 
ο/η …………………………………………………… απεικονίζει ……………………………………………………… που βρίσκονται 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Παρατηρούμε ότι …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ο άλλος πίνακας είναι ένα/μια  ………………………………………………………… και απεικονίζει …………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Οι άνθρωποι φαίνονται ……………………………………………………………………………………………………………………
Τα χρώματα που κυριαρχούν είναι ………………………………………………………………………………………………………
Αυτός ο πίνακας μας δημιουργεί συναισθήματα όπως  ……………………………………………………………………
…………………………………………………………, ενώ ο προηγούμενος ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.	 Παρατηρούμε τους παρακάτω πίνακες. Τι ομοιότητες και τι διαφορές παρατηρούμε;

Ομοιότητες
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Διαφορές
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.	 Παρατηρούμε τα έργα τέχνης, βρίσκουμε και καταγράφουμε (με το νούμερο με το οποίο 
παρουσιάζονται στην Έκθεση) έργα στα οποία απεικονίζονται:

α) άλογα ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
β) σκύλος ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
γ) κύκνος ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
δ) παιδιά σε αγκαλιά ……………………………………………………………………………………………………………………………
ε) παιδιά μέσα στο νερό ………………………………………………………………………………………………………………………
στ) άνθρωποι πάνω σε δέντρα ……………………………………………………………………………………………………………
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6.	 Αναζητούμε στην Έκθεση έργα τέχνης και καταγράφουμε (με το νούμερο με το οποίο 
παρουσιάζονται εκεί) έργα στα οποία διαφαίνεται η αξία: 

α) της κοινωνικής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας ………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
β) του σεβασμού στους αδύναμους (παιδιά, γεροντότεροι, …) ……………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Καταγράφουμε έργα τέχνης (με το νούμερο με το οποίο παρουσιάζονται στην Έκθεση) που
απεικονίζουν:

α) κρατική βοήθεια ………………………………………………………………………………………………………………………………
β) καταστροφή ατομικής ιδιοκτησίας ……………………………………………………………………………………………………
γ) επιπτώσεις της πλημμύρας σε δημόσια έργα υποδομής ……………………………………………………………………

8. Φτιάχνουμε τα παζλ 

Α) https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=23798bb356a5 και
Β) https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1b20d6c37e8d
και στη συνέχεια αναζητούμε τα έργα τέχνης στην Ψηφιακή Έκθεση και συμπληρώνουμε τον 
πίνακα:

α/α Τίτλος έργου Δημιουργός
Σε πλημμύρα ποιας πόλης 

αναφέρεται

Α

Β

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=23798bb356a5
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1b20d6c37e8d


Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

«H ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ των πλημμυρών»

1. Αφιερώνουμε χρόνο και παρατηρούμε στην Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας με εικαστικά 
έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες», προσπαθώντας να προσδιορίσουμε, τα έργα τέχνης 
που καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
Συμπληρώνουμε τον πίνακα. (Περισσότερες πληροφορίες για αυτά αναζητήστε στον Οδηγό
της Έκθεσης, αλλά και στο διαδίκτυο).

Νούμερο 
έργου 
στην 

έκθεση

Τίτλος έργου Ήπειρος Χώρα
Πόλη / 

Περιοχή
Ποταμός

Ολλανδία Groningen

Πλημμύρα στην 
Πλατεία της 

Βενετίας
Ευρώπη

Λισαβόνα

Διάσωση κατά τη 
διάρκεια της 

πλημμύρα της 
Βιέννης του 1847

Ποτάμι 
Δούναβης

55 ΗΠΑ Vanport

Γερμανία Burchardi

Πλημμύρες 
στο Κανάλι του 

Μπρίστολ

Αγία 
Πετρούπολη

21 Ευρώπη

Μεγάλη 
Βρετανία Worthing

Κοιλάδα 
Hawkesbury 

Nepean
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Πλημμυρισμένος 
Πηνειός

Ασία Μπαγκλαντές

Πλημμυρίδα του 
Μισισιπή

Ασία Ινδονησία Ιάβα

34

Γαλλία Vetheuil

Άραβες Διασχίζουν 
Πλημμυρισμένο 
Αγρό Δίπλα Στις 

Πυραμίδες

Ποτάμι Νείλος

Βέλγιο

65 Ασία

2.  Στον παγκόσμιο χάρτη (στο “Google My Maps” https://mymaps.google.com) προσθέτουμε:
α) Ένα κόκκινο σημείο για την πλημμυρισμένη περιοχή την οποία απεικονίζει το κάθε έργο τέχνης
του προηγούμενου πίνακα. Στην περιοχή μπορείτε να βάλετε μια μικρογραφία του πίνακα.
β) Ένα μπλε σημείο για τον κάθε ποταμό.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

3. Παρατηρούμε τον παγκόσμιο χάρτη που διαμορφώσαμε και επιλέγουμε με την ομάδα μας
από ένα έργο τέχνης για κάθε κατηγορία πλημμύρας. 

Ποτάμια: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Παράκτια: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Παράκτια/Τσουνάμι: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Θραύση φραγμάτων: ……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματά μας και συζητούμε όλοι μαζί για τις αιτίες των πλημμυρών.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

https://www.google.com/maps/d/u/0/
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«Από τις εικαστικές τέχνες … στις επιπτώσεις των πλημμυρών»

1.	 Αφιερώνουμε χρόνο και παρατηρούμε τα παρακάτω εικονιζόμενα εικαστικά έργα. Με την 
ομάδα μας συζητούμε για τις επιπτώσεις των πλημμυρών που διαφαίνονται στις παρακάτω 
εικόνες.

Επιλέγουμε από τις παρακάτω λέξεις «απώλεια ανθρώπινης ζωής, καταστροφή οικισμού, 
προβλήματα μετακίνησης, καταστροφή καλλιεργειών, ασθένειες, περιβαλλοντικοί μετανάστες, 
καταστροφή υποδομών, υποβάθμιση χώρων αναψυχής, έλλειψη τροφής, τραύματα, μεταφορά 
σκουπιδιών, καταστροφή κατοικίας, απώλεια περιουσίας» αυτή που αντιπροσωπεύει τις 
απόψεις μας και γράφουμε δίπλα από κάθε εικόνα μία έως τρεις λέξεις. Η κάθε λέξη μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μια φορά και μπορούμε να προσθέσουμε και δικές μας λέξεις.

Έργο τέχνης
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
πλημμύρας Έργο τέχνης

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
πλημμύρας
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2.	 Ακολουθούμε τους παρακάτω συνδέσμους, παρατηρούμε τις φωτογραφίες και 
καταγράφουμε τις επιπτώσεις των πλημμυρών που εντοπίζουμε.

Σύνδεσμοι Επιπτώσεις της πλημμύρας

https://media.liberal.gr/showthumb.aspx?
maxsize=900&img=nepal-nekroi.jpg

https://washyourlanguage.b-cdn.net/wp-
content/uploads/2016/11/IMG_0949-768x768.jpg

https://washyourlanguage.b-cdn.net/wp-
content/uploads/2016/11/IMG_1171-768x1024.jpg

https://media.npr.org/assets/img/

2021/11/16/2021_11_15_sudan_peter_caton-1_ custom-

e7edb844bac77c8f5b2d8aa429be0fbd93b16b09-s2000-

c85.webp

https://www.grtimes.gr/wp-content/uploads/2019/07/

MANDRA-e1573235227524.jpg

3. Έχοντας καταγράψει στις προηγούμενες ερωτήσεις τις επιπτώσεις των πλημμυρών, τις 
κατηγοριοποιούμε σε τρεις κατηγορίες. Επιπτώσεις: περιβαλλοντικές, οικονομικές  και 
κοινωνικές.

Επιπτώσεις των πλημμυρών

Περιβαλλοντικές Οικονομικές Κοινωνικές

………………………………………
……………………………………… 
………………………………………
……………………………………… 
………………………………………
……………………………………… 
………………………………………

………………………………………
……………………………………… 
………………………………………
……………………………………… 
………………………………………
……………………………………… 
………………………………………

………………………………………
……………………………………… 
………………………………………
……………………………………… 
………………………………………
……………………………………… 
………………………………………

https://media.npr.org/assets/img/ 

2021/11/16/2021_11_15_sudan_peter_caton-11_ vert-

eaa2b92ba2c3971054bff0ddffef7862bed03dbds2000-

c85.webp

https://media.liberal.gr/showthumb.aspx?maxsize=900&img=nepal-nekroi.jpg
https://washyourlanguage.b-cdn.net/wp-content/uploads/2016/11/IMG_0949-768x768.jpg
https://washyourlanguage.b-cdn.net/wp-content/uploads/2016/11/IMG_1171-768x1024.jpg
https://media.npr.org/assets/img/2021/11/16/2021_11_15_sudan_peter_caton-1_custom-e7edb844bac77c8f5b2d8aa429be0fbd93b16b09-s2000-c85.webp
https://media.npr.org/assets/img/2021/11/16/2021_11_15_sudan_peter_caton-11_vert-eaa2b92ba2c3971054bff0ddffef7862bed03dbd-s2000-c85.webp
https://www.grtimes.gr/wp-content/uploads/2019/07/MANDRA-e1573235227524.jpg
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«Τα τρία ΓΙΑΤΙ…»

Στην Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας με εικαστικά έργα  τέχνης ... για  τις πλημμύρες» 
περιλαμβάνονται και κάποια έργα που δεν απεικονίζουν πλημμύρα, ούτε ο τίτλος τους 
παραπέμπει σε αυτό το φυσικό φαινόμενο. 
Για να βοηθήσουμε τους επισκέπτες που ρωτάνε, προβληματιζόμαστε, συζητάμε με την ομάδα 
μας και καταγράφουμε τις απαντήσεις μας στα παρακάτω «γιατί». Συμβουλευτείτε και τον Οδηγό 
της Έκθεσης.
 
1. Γιατί το έργο «Δευκαλίων και Πύρρα» περιλαμβάνεται σε έργα τέχνης με θέμα την πλημμύρα;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γιατί απεικονίζεται στη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Γιατί το «Άγαλμα του Νείλου» περιλαμβάνεται στην Ψηφιακή Έκθεση με έργα τέχνης που 
αναφέρονται στην πλημμύρα;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Γιατί το «Άγαλμα του Στρατιώτη Ζουάβε» στην Ψηφιακή Έκθεση περιλαμβάνεται σε έργα 
τέχνης με θέμα την πλημμύρα;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Αναστοχασμός 

1.	 Κυκλώνω δύο από τα παρακάτω εικονίδια που εκφράζουν τα συναισθήματα που μου 
δημιουργήθηκαν από αυτά που είδα και έμαθα στη δραστηριότητα «Παρατηρώντας 
Εικαστικά Έργα Τέχνης … Μαθαίνω για τις Πλημμύρες».

2. Γράφω με μια πρόταση αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο από αυτά που είδαμε.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Καταγράφω κάτι που έμαθα και κάτι που θυμήθηκα.

Έμαθα ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Θυμήθηκα ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Θα ήθελα να ασχοληθούμε περισσότερο με:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Η συνεργασία με τους/τις συμμαθητές/τριές μου ήταν ευχάριστη; ΝΑΙ ή ΟΧΙ …………………………

Αιτιολογώ την απάντησή μου: ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 χαρά        αμφιβολία          λύπη                 θαυμασμό        απορία


