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Το ποταμάκι
 Γεια σας παιδιά!

 Θυμάστε όλα αυτά που μάθαμε στη Γεωγραφία για το ποταμάκι και το ταξίδι 

του; Μάθαμε από που ξεκινάει, από που περνάει και που καταλήγει!

 Αυτές είναι κάποιες λέξεις που ίσως σας βοηθήσουν να θυμηθείτε!

(ψηλότερο έδαφος, χαμηλότερο έδαφος, βουνό, βροχή, πεδιάδα, θάλασσα, 

εκβολές)

 Δοκίμασε να βάλεις όλες τις λέξεις στο σχέδιο για να δεις αν θυμάσαι σωστά!



Το ποταμάκι



Το ποταμάκι
 Πάμε όμως να διαβάσουμε 

και να ακούσουμε ένα πολύ 

ωραίο ποίημα του Ζαχαρία 

Παπαντωνίου, που 

ονομάζεται «το ποταμάκι».

 https://www.youtube.com/w

atch?v=iTy8SarU1qM

- Από πού είσαι, ποταμάκι;

- Από εκείνο το βουνό.

- Πώς τον λέγαν τον παππού 

σου;

- Σύννεφο στον ουρανό.

- Ποια ‘ναι η μάνα σου;

- Η μπόρα.

- Πώς κατέβηκες στη χώρα;

- Τα χωράφια να ποτίσω και 

τους μύλους να γυρίσω.

- Στάσου να σε ιδούμε λίγο, 

ποταμάκι μου καλό.

- Βιάζομαι πολύ να φύγω, ν’     

ανταμώσω το γιαλό.

https://www.youtube.com/watch?v=iTy8SarU1qM


Το ποταμάκι
 Για δες ξανά το ποίημα και το 

τραγούδι! Μπορείς να βρεις 

πληροφορίες για το «ταξίδι» του 

νερού στο ποταμάκι;

- Από πού είσαι, ποταμάκι;

- Από εκείνο το βουνό.

- Πώς τον λέγαν τον παππού 

σου;

- Σύννεφο στον ουρανό.

- Ποια ‘ναι η μάνα σου;

- Η μπόρα.

- Πώς κατέβηκες στη χώρα;

- Τα χωράφια να ποτίσω και 

τους μύλους να γυρίσω.

- Στάσου να σε ιδούμε λίγο, 

ποταμάκι μου καλό.

- Βιάζομαι πολύ να φύγω, ν’     

ανταμώσω το γιαλό.



Το ποταμάκι
Αφού είδαμε αυτό το πολύ ωραίο ποίημα για το ποταμάκι, προσπάθησε να βρεις 

ποια προτασούλα ταιριάζει με κάθε στίχο! Βάλε τον σωστό αριθμό στο κουτάκι!

Το ποτάμι αρχίζει να ρέει 

από τα ψηλά βουνά.
1

2

3

Στο τέλος του ταξιδιού του, το 

ποτάμι φτάνει στη θάλασσα.

Το ποτάμι περνάει μέσα 

από χωράφια και πεδιάδες.

- Βιάζομαι πολύ να φύγω 

ν ‘ανταμώσω το γιαλό.

- Τα χωράφια να 

ποτίσω…

- Από πού είσαι, 

ποταμάκι;

- Από ‘κείνο το βουνό.

Γνωρίζω τον κόσμο μου – Σελ. 56



Το ποταμάκι
 Αφού τα κατάφερες, μπορείς τώρα να δοκιμάσεις να βρεις ποια φωτογραφία 

ταιριάζει με κάθε στίχο του ποιήματος. Για παρατήρησε να δεις τι δείχνει η κάθε 

φωτογραφία! Βάλε τον σωστό αριθμό στο κουτάκι!

1 2 3
- Από πού είσαι, 

ποταμάκι;

- Από ‘κείνο το βουνό.

- Τα χωράφια να 

ποτίσω…

- Βιάζομαι πολύ να φύγω 

ν ‘ανταμώσω το γιαλό.

Γνωρίζω τον κόσμο μου – Σελ. 57



Ελπίζω να σας άρεσε το ποίημα «το ποταμάκι» του 

Ζαχαρία Παπαντωνίου και το τραγούδι!


