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ΠΡΟΛΟ ΓΟΣ  
 
 Το βιβλίο της εκδήλωσης, που κρατάτε στα χέρια σας, γράφτηκε με μοναδικό σκοπό την 
κινητοποίηση του ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών και μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες. Τα 
περιεχόμενά του είναι η ανασκόπηση των όσων συνέβησαν στην «4η Εκδήλωση για τις Φυσικές 
Επιστήμες στην Καρδίτσα», που πραγματοποίησε και φέτος το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών 
Επιστημών (ΕΚΦΕ) Καρδίτσας. 

Η περιγραφή των πεπραγμένων των σχολείων (πειραμάτων, κατασκευών, αφισών, κτλ), 
που αναγράφονται κάτω από τον τίτλο κάθε σχολείου, έγινε από την ομάδα των συμμετεχόντων 
στην εκδήλωση εκπαιδευτικών και μαθητών. Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) 
Καρδίτσας, που είναι εξουσιοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. να υποστηρίζει την 
εργαστηριακή διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών σε επίπεδο Περιφερειακής 
Ενότητας, διαπιστώνει ότι η εκδήλωση αυτή είναι ένας καλός τρόπος προώθησης του παραπάνω 
σκοπού. Ειδικότερα το 1ο μέρος της εκδήλωσης ήταν - και ευελπιστούμε έτσι να συνεχίσει και στο 
μέλλον – ένα πραγματικό πανηγύρι των Φυσικών Επιστημών. 
 Η εκδήλωση φέτος ήταν χωρισμένη σε τρία μέρη: 
- Το 1ο μέρος περιλάμβανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ομιλίες και ζωγραφιές, έγινε στο 
κτιριακό συγκρότημα των 5ου - 16ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας και απευθυνόταν κατ’ εξοχήν 
στην εκπαιδευτική κοινότητα - μαθητές και εκπαιδευτικούς - αλλά και στους γονείς των παιδιών 
και φυσικά ήταν ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο. 
- Το 2ο μέρος περιλάμβανε εισηγήσεις, που είχαν σαν αφορμή το «Διεθνές Έτος Χημείας 2011» 
και θέματα σχετικά μ’ αυτό, έγινε στο Παυσίλυπο και απευθυνόταν στο σύνολο των πολιτών. 
- Το 3ο μέρος, ήταν παράλληλη δραστηριότητα που έγινε με αφορμή την 4η Εκδήλωση για τις 
Φυσικές Επιστήμες και ενσωματώθηκε σ’ αυτήν, περιλάμβανε δειγματικές διδασκαλίες σε μαθητές 
Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του Δημοτικού, πραγματοποιήθηκε στο συγκρότημα των 5ου – 16ου Δημοτικών 
Σχολείων Καρδίτσας και χρονικά προηγήθηκε του 1ου μέρους αφού έγινε τις πρώτες πρωινές 
ώρες λειτουργίας του σχολείου και πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της εκδήλωσης. 

Οι πρωτότυπες παρουσιάσεις και η μεγάλη συμμετοχή μαθητών στην εκδήλωση δείχνουν 
ότι οι Φυσικές Επιστήμες, όταν συνδυάζονται με πρωτοβουλίες της εκπαιδευτικής κοινότητας 
μπορούν να επιφέρουν θεαματικά αποτελέσματα (γνώσεις, ικανοποίηση, ομαδική εργασία, κτλ). 

Για να θυμούνται λοιπόν όσοι συμμετείχαν και για να μαθαίνουν οι υπόλοιποι εκδόθηκε 
αυτό το βιβλίο, που ευχόμαστε να επιτελέσει τον σκοπό του. 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, φωτογραφίες, παρουσιάσεις εισηγήσεων 
(PowerPoint), αλλά και όλη την προεργασία που προηγήθηκε της εκδήλωσης, μπορείτε να δείτε 
στην ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ Καρδίτσας, στη διεύθυνση http://ekfe.kar.sch.gr. Στην ιστοσελίδα 
μπορείτε επίσης να βρείτε και όλες τις σχετικές πληροφορίες, καθώς και τα αντίστοιχα βιβλία 
των εκδηλώσεων των προηγουμένων ετών  
 
 
 

Καρδίτσα, 20 Ιουνίου 2011  Ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας 
   

  Σεραφείμ Μπίτσιος 
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4 η  Ε Κ ΔΗ ΛΩΣΗ  Γ Ι Α  Τ Ι Σ  Φ Υ Σ Ι Κ Ε Σ  ΕΠ Ι Σ ΤΗΜΕΣ  
 

Στην Καρδίτσα, την Πέμπτη 5 Μαΐου 2011, στο κτιριακό συγκρότημα των 
5ου και 16ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας (11:30 έως 2 το μεσημέρι) 

και το Σάββατο 7 Μαΐου 2011 στο Παυσίλυπο (11:30 έως 1 το μεσημέρι) 
πραγματοποιήθηκε η 4η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας, το Σχολικό Σύμβουλο των Φυσικών 
Επιστημών Καρδίτσας – Τρικάλων και το ΚΠΕ Μουζακίου 

με την υποστήριξη των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καρδίτσας. 
Η εκδήλωση περιελάμβανε εισηγήσεις από εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης και Α.Ε.Ι., 

πειράματα, αφίσες, ζωγραφιές και κατασκευές από μαθητές/τριες. 

 
Την Πέμπτη 5 Μαΐου 2011 στο κτιριακό συγκρότημα των 5ου και 16ου Δημοτικών Σχολείων 

Καρδίτσας, πραγματοποιηθήκαν: 
 εισηγήσεις από τους: 
- Σεραφείμ Μπίτσιο, Φυσικό, Υπεύθυνο Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Π.Ε. 
Καρδίτσας με θέμα: «4η Εκδήλωση Φυσικών Επιστημών στην Καρδίτσα». 
- Διονύσιο Βαβουγυιό, Αναπληρωτή Καθηγητή Φυσικής και της Διδακτικής της, του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Ειδικής Αγωγής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: «Στιγμές από την ιστορία της 
Φυσικής». 
 πειράματα και κατασκευές από τα: 
- 1ο & 12ο Δημοτικά Σχολεία Καρδίτσας, με την επιμέλεια του δασκάλου Αθανασίου Καφρίτσα και 
των μαθητών Λευτέρη Καρκαλέτση, Παναγιώτη Μπόρλα, Μάριου Πασχάλη, Θωμά Πρίτσα, 
Ανδρόνικου Τρούκη, Βασίλη Τσούντζουρα.  
- 5ο & 16ο Δημοτικά Σχολεία Καρδίτσας, με την επιμέλεια των δασκάλων Μινέρβας Αντωνίου, 
Άννας Καραχισαρλίδου και των μαθητών/τριών Ραφαέλας Μπίρου, Μαρίας Παπαδοπούλου, Φώτη 
Παπαζήση, Κωνσταντίνου Πάντου, Αλέξανδρου Ρόδε, Ελένης Σακκά, Μαρίας Σταύρου, Δημήτρη 
Στεργιούλα, Αθανάσιου Στεφανή, Βασίλη Φέτσιου, Σωτηρίας Χαλιανδρού, Σταύρου Χασιώτη. 
- 9ο & 17ο Δημοτικά Σχολεία Καρδίτσας, με την επιμέλεια του δασκάλου Αναστάσιου Τσάβαλου 
και των μαθητών/τριών Χρίστου Γκίκα, Ευαγγελίας Δάλλα, Μιγκέλ Ισουφάι, Ηλιάνας Καλαμάτα, 
Δάφνης Καλλιώρα, Χρίστου Καλότυχου, Μάριου Κατσιαβάρα, Αγλαΐας Κατσιούλη, Αριστοτέλη 
Κόκκαλη, Κατερίνας Κολοβού, Γιώργου Κουκουμτζή, Εύας Κρομμύδα, Έλενας Λέτσιου, Ευανθίας 
Μόσχου. 
- 14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των δασκάλων Γεωργίου Αγγελιδάκη, 
Σεραφείμ Ασκητή, Δήμητρας Ζορμπά, Αντιγόνης Οικονόμου και των μαθητών/τριών Δημήτρη 
Αδάμου, Δήμητρας Αλεξανδρή, Μαριέττας Αλεξανδρή, Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου, Βάιου 
Αποστολάκη, Κωνσταντίνου Αρβανιτάκου, Δημητρίου Βασδέκη, Αλέξανδρου Βλαχάκη, Βάσως 
Βλάχου, Ιωάννη Γώγου, Ζένιας Δήμου, Δημήτρη Ζαμπούλη, Ζηνοβίας Ζαμπούλη, Γλύκας 
Θεολόγη, Παύλου Καλλιάρα, Γιώργου Καλογεράκη, Ρομένας Καράϊ, Σεραφείμ Καραντζιά, Ειρήνης 
Καρέτσου, Λευτέρη Καψιώχα, Ιωάννας Κουκόσια, Μιχάλη Κουκουμτζή, Κωνσταντίνου Κουτσαλίτη, 
Ηλιάνας Κουτσιόγκουλου, Δημητρίου Κουτσώνα, Χριστίνας Κυργιάκη, Βασιλικής Κωνσταντίνου, 
Ελένης Λιάκου, Ηλιάννας Μάγγου, Πολυτίμης Μηλίτση, Ευτυχίας Μούντζια, Παύλου Μπαλατσού, 
Λεονίντα Μπίτσι, Άντζελας Μπουζάνη, Στέφανου Ναούμη, Δημητρίου Ντόλκερα, Κων/νας 
Παλαμιώτη, Άννας Παλαιολόγου, Αμαλίας Παναγοπούλου, Αγησίλαου Παπαευθυμίου, Στεφανίας 
Παπαλίτσα, Χάρη Παπαλίτσα, Σοφίας Παπούλια, Ιωάννη Πέτσα, Μαρίας Πιτσαρή, Νικόλαου 
Πλαβού, Κων/νας Ράπτη, Ελευθερίας Ριζογιάννη, Άγγελου Σακελαρόπουλου, Αναστασίας 
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Σακελλαροπούλου, Γεωργίου Σδρόλια, Σωτηρίας Σιατήρα, Χρυσούλας Σιατήρα, Στέλλας Σκάρλου, 
Μαρίας Σκουμή, Κωνσταντίνου Σουφλάκου, Γιώργου Σταμούλη, Χαράλαμπου Τσιαλούκη, 
Νικολέτας Τσιαμαντά, Θωμά Τσιτσιπά, Ενρίκο Χαϊντάρι Ευτυχίας Χατζή, Μαριαλένας Χατζή, 
Παναγιώτη Χριστοδούλου. 
- 1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Χρυσούλας Γκορίλα και των 
μαθητών/τριών Σίσυς Αναγνωστοπούλου, Σεραφείμ Αντωνίου, Δημήτρη Γούσια, Αναστασίας 
Ζαχαρνή, Μαριάνθης Ζευγαρά, Δημήτρη Καλιακούδα, Μάριου Μιχαλάκη, Κιορράι Ρεντόν, Βέρας 
Σταμούλη, Χάρη Χαροπίδη, Θωμά Ψαθά.  
- 2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Αφροδίτης Χατζημήτρου και των 
μαθητών/τριών Στέφανου Αθανασίου, Αναστασίας Αθανασούλα, Βάσιας Αρχοντή, Άρτεμης 
Βογιατζή, Ευριπίδη Βούζα, Νίκου Γκάτση, Ιουλίας Γρηγορίου, Δέσποινας Δημάκη, Ζωής Λάππα, 
Μαρίας Καραγιάννη, Θοδωρή Κατρινέι, Μαίρης Κοράκη, Αποστόλη Κωστάμη. 
- 4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Μαρίας Αλεξίου και των 
μαθητών/τριών Ελένης Κατσιούλη, Δήμητρας Κορκοτάρα, Βασιλικής Λατίνη, Όλγας Μονάντερου, 
Δέσποινας Μπουραζάνη, Κλαίρης Παλαμιώτη, Ιωάννας Πανταζή, Αντιγόνης Πιτσαρή, Ιουλίας 
Σακελλάρη, Σωτηρίας Στυλοπούλου, Βασιλικής Φαλούτσου, Παρασκευής Φέτσιου, Αναστασίας 
Χαντζή, Ιωάννας Χασιώτη, Δήμητρας Χατζηνικολιδάκη. 
- Γυμνάσιο - Λυκειακές Τάξεις Ματαράγκας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Έλλης Βυτινιώτου 
και των μαθητών/τριών Γεωργίας Αρχοντή, Χρύσας Καρακαξά, Αντριάνας Κυρίτση, Μαρίας 
Κυρίτση, Θοδωρή Κυριακόπουλου, Νίκου Ντελή, Δήμητρας Παπαρβύθη, Χριστίνας Πλατώνη, 
Νίκου Τσιτώνα, Μαρίας Φερφυρή. 
- Πειραματικό Γυμνάσιο Φαναρίου, με την επιμέλεια του καθηγητή Αθανάσιου Βαγενά και των 
μαθητών/τριών Παυσανία Αντωνίου, Κωνσταντίνου Αργυρόπουλου, Παναγιώτη Βαϊτση, 
Παναγιώτη Δήμου, Χαράλαμπου Ευαγγέλου, Ραφαήλ Θανασιά, Φραγκίσκου Καραμέτου, Αντώνιου 
Κοντοπίδη, Λάμπρου Νούκα-Καλλιώρα, Αλέξανδρου Ντούλια, Παρασκευής Παπαγεωργίου, 
Αθηνάς Παπαϊωάνου - Μιαρίτη, Ευάγγελου Παπαπαναγιώτου, Μαρίας Πραγκαλούδη - Καπούλα, 
Θεμιστοκλή Σαϊτη, Μενέλαου Σκαρλάτου, Θάλειας Τσαγκέτα. 
- 4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Ευφροσύνης Κύρκου, του 
καθηγητή Σταύρου Μιχάλη και των μαθητών/τριών Κατερίνας Αλεξάκου, Άννας Θέου, Νίκης 
Κύρκου, Γιούλης Μπίτσιου, Ελένης Μπίτσιου, Αλέξη Πολύζου, Κων/νου Σαμαρά, Δάφνης 
Σδράλια, Ταξιάρχη Σέιντου, Βάσιας Σταμούλη, Αλεξίας Τσιούμα, Δανάης Φωτοπούλου. 
- Γενικό Λύκειο Μουζακίου, με την επιμέλεια των καθηγητών Απόστολου Ευθυμίου, Θωμά 
Καλαμπαλίκη και των μαθητών/τριών Έλενας Ανδρέου, Άννας – Μαρίας Βούζα, Αναστάσιου 
Γκαραβέλα, Αλίκης Γκίκα, Άννας – Μαρίας Γκίκα, Ευτυχίας Γραμμένου, Ευαγγελίας Θέου, 
Μπεσίλντα Ισλαμάι, Περικλή Κάκια, Ελισάβετ Καλαμπάκα, Ιωάννη Καλαμπάκα, Θεοφάνη 
Καλαμπόκα, Δήμητρας Καλλιώρα, Ηλία Καλλιώρα, Ιφιγένειας – Ειρήνης Καραφέρη, Αναστασίας -
Σοφίας Κόκκινου, Μαρίας Κουτσογιάννη, Γεώργιου Κουτσογιάννη, Αικατερίνης Κωνσταντάκου, 
Σωτήριου Λαζογιάννη, Κωνσταντίνας Μόκκα, Ευρυπίδη Μόκκα, Βασίλειου Μπακοδήμου, 
Ιφιγένειας Μπαλατσούκα, Ηλιάνας Μπάλλα, Λάμπρου Μπάλλα, Κωνσταντίνας Νασιώκα, 
Σταυρούλας Παλάντζα, Ιωάννη Παπαντώνη, Δήμητρας – Μαρίας Παπουτσή, Ελευθερίας 
Παπουτσή, Δημήτριου Παπουτσή, Λάμπρου Πατσιαούρα, Ελευθερίας Πήτα, Ανδρονίκης Πλακιά, 
Νικόλαου Ποζιού, Άγγελου – Σταμάτιου Πούλιου, Ιφιγένειας Ροκκά, Σοφίας Σακαρίκου, 
Γλυκερίας Σέμπρου, Σταυρούλας Σοφογιάννη, Δημήτριου Σπανού, Ευάγγελου Σπύρου, 
Παναγιώτας Στασινού, Κίμωνα – Χρυσοβαλάντου Σωτηρίου, Ζωής Τριανταφύλλου, Παναγιώτας 
Τσιβόλα, Ειρήνης Τσιούμα, Χρήστου Φωτίου, Μαρίας Χαντούμη. 
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- 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητών Χαράλαμπου Αργύρη, 
Νικόλαου Διαμαντή και των μαθητών Χρυσοβαλάντη Γκούλιου, Ευάγγελου Ζορμπά, Ευάγγελου 
Καραγιάννη, Ελευθέριου Χαντζιάρα. 
- 2ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Βασιλικής Ζαφειρίου, του καθηγητή 
Θωμά Μπαλτά και των μαθητριών Μαρίας Δημοπούλου, Δήμητρας Κούλα, Μαρίας Μπερίση, 
Εμανουέλας Μπίτση, Μαριάνθης Νικοπούλου, Αθανασίας Παπαευαγγέλου, Δήμητρας Πλατή, 
Βαΐτσας Πλιάσα, Ειρήνης Ρούντου, Ελευθερίας Σιόβα, Χριστίνας Τέγα, Ευαγγελίας Χατζιάρα. 
- Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας, με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών Αριστείδη Γκάτση, Γεωργίου Μπέσσα, 
Σεραφείμ Μπίτσιου, Αντώνη Ντάνη, Ιωάννη Ντελή και Μυρτώς Τσιούκα. 
 αφίσες και ζωγραφιές από τα: 
- 1ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια του καθηγητή Μιχάλη Παπανούσκα και των 
μαθητών Στέργιου Βαλογιάννη, Δημήτρη Καπνιά. 
- 4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Ευφροσύνης Κύρκου και των 
μαθητών/τριών Κατερίνας Αλεξάκου, Αγγέλου Γιαννάκα, Κωνσταντίνας Γαλούση, Βασίλη Σώκλα, 
Λάμπρου Φακίτσα. 
- 2ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Βασιλικής Ζαφειρίου, του καθηγητή 
Θωμά Μπαλτά και των μαθητριών Μαρίας Μπερίση, Εμανουέλας Μπίτση, Ειρήνης Ρούντου, 
Ευαγγελίας Χατζιάρα. 
- Κ.Π.Ε. Μουζακίου, με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών Κώστα Γραμμένου, Στέλλας Ζαμπάλου. 
 διαγωνισμός εκτόξευσης «πυραύλων» από τις παρακάτω ομάδες μαθητών/τριών 
διαφόρων σχολείων: 
- 1η ομάδα: Αλέξανδρος Κορώνης, Αθανάσιος Μπάλλας, Δημήτριος Σταμπουλίδης. 
- 2η ομάδα: Αλέξανδρος Βλαχάκης, Ιωάννης Γώγος, Γεώργιος Καλογεράκης, Σεραφείμ Καρατζιάς. 
- 3η ομάδα: Γεώργιος Ανδρεόπουλος, Αθανάσιος Καφετζής, Λάμπρος Κουκούλης, Ηλίας Κώστας. 
- 4η ομάδα: Νικόλαος Κουνέλης, Ευάγγελος Μπαντής, Γεώργιος Οικονόμου, Θεόδωρος Χαρίσης. 
- 5η ομάδα: Κων/νος Σιδερής, Έκτορας Μπολτσής, Κων/νος Σαμαράς, Δάφνη Σδράλια. 
- 6η ομάδα: Κων/νος Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος Κωνσταντάκης, Χαρίλαος Λάντζος, Γεώργιος 
Μπακαρός. 
- 7η ομάδα: Ιωάννα Κωστοπούλου, Γιούλη Μπίτσιου, Ελένη Μπίτσιου, Γεώργιος Νάπας. 
- 8η ομάδα: Κωνσταντίνα Γιαννάκη, Έφη Λιούσκα, Χαρούλα Ράικου, Χριστούλα Σιακκάρα. 
- 9η ομάδα: Δήμητρα Αλεξανδρή, Ηλιάνα Κουτσιόγκουλου, Σωτηρία Σιατήρα, Χρυσούλα Σιατήρα. 
- 10η ομάδα: Βαλάντης Μήττας, Βανέσα Σακελλαρίου. 
- 11η ομάδα: Αλέξανδρος Οικονόμου, Αγησίλαος Παπαευθυμίου, Άγγελος Σακελλαρίου, Κατερίνα 
Τσατσαρώνη. 
- 12η ομάδα: Κων/νος Κουτσιαλίτης, Ιωάννης Πέτσας. 
- 13η ομάδα: Ευτύχης Καραμπέκος, Ηλίας Κρίκος, Ιωάννης Σπανός, Φωτεινή Τζίκα. 
 

Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση η Αντιδήμαρχος Καρδίτσας –υπεύθυνη για 
ρύθμιση ζητημάτων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης– κ. Σοφία Αρβανιτάκου, η Σχολική Σύμβουλος 
Προσχολικής Αγωγής της 10ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας κ. Ευαγγελία Παπαδημητρίου, ο 
Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Π.Ε. Καρδίτσας – Τρικάλων κ. Διονύσιος Κωνσταντίνου, 
ο Δ/ντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Καρδίτσας κ. Θωμάς Καρανίκας και πλήθος 
εκπαιδευτικών και μαθητών. 

Σημαντική συμβολή στην εκδήλωση είχαν οι Διευθυντές των 5ου και 16ου Δημοτικών 
Σχολείων Καρδίτσας κ. Παναγιώτα Θώδη και κ. Βασίλειος Κωτούλας, που φιλοξένησαν με τον 
καλύτερο τρόπο το πρώτο μέρος της εκδήλωσης στο κτιριακό συγκρότημα των σχολείων τους, 
επιλύοντας όλα τα ανακύπτοντα προβλήματα. 

http://ekfe.kar.sch.gr/
mailto:mail@ekfe.kar.sch.gr


Περιεχόμενα – Πρόλογος – Περιγραφή Εκδήλωσης και Συμμετέχοντες - Πρόγραμμα 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 6 

Το πρωί της ίδιας ημέρας (08:00 – 11:00) πραγματοποιήθηκε συνεργασία του ΕΚΦΕ 
Καρδίτσας, των 5ου - 16ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας και του Αναπληρωτή Καθηγητή Φυσικής 
και της Διδακτικής της, του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας κ. Διονυσίου Βαβουγυιού, ώστε να γίνουν δειγματικές διδασκαλίες σε μαθητές Ε’ & ΣΤ’ 
τάξης Δημοτικού, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πρόκλησης μαθησιακών συγκρούσεων. 

Συγκροτήθηκαν 4 τμήματα Ε’ τάξης και 3 τμήματα ΣΤ’ τάξης, από μαθητές των 5ου - 16ου, 
1ου - 12ου και 14ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας. Δίδαξαν 4 αποσπασμένοι συνεργάτες του ΕΚΦΕ 
Καρδίτσας (οι Άρης Γκάτσης - Φυσικός, Αντώνης Ντάνης - Χημικός, Γιάννης Ντελής – Δάσκαλος 
& Φυσικός και Μυρτώ Τσιούκα – Φυσικός) και 3 δάσκαλοι από διάφορα Δημοτικά Σχολεία (οι 
Άγγελος Ζιώγας, Θωμάς Τσιρέπας και Γραμματία Γκερμπεσιώτη). 

Τα φύλλα εργασίας, τα πειράματα και η πορεία εργασίας είχαν προετοιμαστεί μετά από 
διήμερη συνεργασία των εμπλεκομένων, που προηγήθηκε στο ΕΚΦΕ Καρδίτσας στις 28 και 29 
Απριλίου 2011. 

Η διαδικασία των μαθημάτων βιντεοσκοπήθηκε, από συναδέλφους εκπαιδευτικούς και ήταν 
υπό τη συνεχή εποπτεία και καθοδήγηση του κ. Δ. Βαβουγυιού και του Διδακτορικού συνεργάτη 
του κ. Χ. Τσιχουρίδη.  

Μετά το πέρας των μαθημάτων οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία εκπαιδευτικοί 
συγκεντρώθηκαν σε αίθουσα του σχολείου και αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες. 

Το Σάββατο 7 Μαΐου 2011, στο Παυσίλυπο και ώρα 11:30, πραγματοποιήθηκε το 
δεύτερο μέρος της 4ης Εκδήλωσης για τις Φυσικές Επιστήμες στην Καρδίτσα. 
Η εκδήλωση περιλάμβανε: 
- Χαιρετισμό από τον κ. Κων/νο Ζαγανά, Δάσκαλο και Πρόεδρο του Παραρτήματος της 
Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) Κεντρικής και 
Δυτικής Θεσσαλίας. 
- Ομιλία του κ. Αντώνη Ντάνη, Χημικού - Καθηγητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνεργάτη του 
Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Καρδίτσας, με θέμα: «Στιγμές από την 
ιστορία της Χημείας». 
- Ομιλία του κ. Θεμιστοκλή Κουιμτζή, Ομότιμου Καθηγητή Χημείας Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. και 
Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα, με θέμα: «Υγρότοποι: 
Πυρήνες Βιοποικιλότητας – Ρυθμιστές κλίματος». 

Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης 
Θεσσαλίας κ. Κωνσταντία Πράντζου - Κανιούρα, ο Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Π.Ε. 
Καρδίτσας – Τρικάλων κ. Διονύσιος Κωνσταντίνου, ο Σχολικός Σύμβουλος της 5ης Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καρδίτσας κ. Απόστολος Δαρόπουλος και η 
Υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Τρικάλων κ. Αλέκα Παϊζάνου.  
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Το πρόγραμμα της εκδήλωσης 
 

 
 

 

http://ekfe.kar.sch.gr/
mailto:mail@ekfe.kar.sch.gr


Παρουσιάσεις εισηγήσεων ομιλητών 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 8 

  
Ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ κ. Σεραφείμ Μπίτσιος μιλά για την 
«4η Εκδήλωση Φυσικών Επιστημών στην Καρδίτσα». 

Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Βόλου κ. Διονύσης 
Βαβουγυιός μιλά για στιγμές από την ιστορία της Φυσικής. 

  
Μαθητές και εκπαιδευτικοί παρακολουθούν τις εισηγήσεις 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του 5ου Δημοτικού Σχολείου. 

Μαθητές και εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 
παρακολουθούν την εισήγηση του κ. Δ. Βαβουγυιού. 

 

  
Ο Πρόεδρος της ΠΕΕΚΠΕ Κεντρικής και Δυτικής 
Θεσσαλίας κ. Κων/νος Ζαγανάς χαιρετίζει την εκδήλωση. 

Ο συνεργάτης του ΕΚΦΕ Καρδίτσας κ. Αντώνης Ντάνης 
μίλησε για στιγμές από την ιστορία της Χημείας. 

  
Ο Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ κ. Θεμιστοκλής 
Κουιμτζής μιλά για τους υγρότοπους. 

Εκπαιδευτικοί, κυρίως Δ/θμιας Εκπ/σης παρακολουθούν 
τις εισηγήσεις της 4ης Εκδήλωσης Φ.Ε. στο Παυσίλυπο. 
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4η Εκδήλωση Φυσικών Επιστημών στην Καρδίτσα  
Σεραφείμ Μπίτσιος, Φυσικός, Υπεύθυνος Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) 
Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας 
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Στιγμές από την ιστορία της Φυσικής 
Διονύσιος Βαβουγυιός,  Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικής και της Διδακτικής της, του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
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1ο & 12ο Δημοτικά Σχολεία Καρδίτσας 
 

 
Οι μαθητές της Ε' τάξης παρουσίασαν στην ενότητα «ηλεκτρισμός» ηλεκτρικά κυκλώματα σε 

σειρά και παράλληλη σύνδεση. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν μπαταρίες, καλώδια, διακόπτες και 
λαμπτήρες και έδειξαν τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο αυτές συνδεσμολογίες καθώς 
επίσης και τις εφαρμογές τους στην καθημερινότητά μας. Έτσι όλοι όσοι πέρασαν για να 
παρατηρήσουν αυτές τις συνδέσεις κατάλαβαν πότε και για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται η μία ή η 
άλλη συνδεσμολογία. 

Επίσης οι ίδιοι μαθητές με τη βοήθεια 
του δασκάλου τους κ. Αθανάσιου Καφρίτσα 
παρουσίασαν την ενότητα «βρασμός - 
εξάτμιση – υγροποίηση» κάνοντας 
απόσταξη κρασιού με ειδική συσκευή και 
παραγωγή αποστάγματος «τσίπουρου». 

 
Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης 

παρουσίασαν πειράματα από τις ενότητες: 
«από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό» 
και «από τον ηλεκτρισμό στο 
μαγνητισμό», δείχνοντας το μαγνητικό 
πεδίο που δημιουργεί το ηλεκτρικό ρεύμα 
καθώς επίσης και πώς μπορούμε να μετατρέπουμε την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική με τη 
γεννήτρια του ηλεκτρικού ρεύματος. 
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5ο & 16ο Δημοτικά Σχολεία Καρδίτσας 
 

Η παρουσίαση των μαθητών είχε τον τίτλο: 
«Μαγνητοπαιχνιδίσματα». 
Οι μαθητές του Δ3 σαν μικροί ταχυδακτυλουργοί παρουσίασαν 
παιχνίδια με τους μαγνήτες με τη μορφή μαγικών τρικ. Τα 
μαγνητοπαιχνιδίσματα που παρουσιάστηκαν από τα παιδιά ήταν: 

«Το μαγικό φίδι» 
Ένα χάρτινο φίδι σε σχήμα σπιράλ, κάτω από το κεφάλι του οποίου 
τοποθετήθηκε ένας συνδετήρας. Ένας μαθητής έχοντας κρυμμένο 
στο χέρι του ένα μικρό μαγνήτη, φορώντας ένα γάντι και λέγοντας ένα 
«ξόρκι» έκανε το φίδι να χορεύει. 

«Μαγικές πυξίδες» 
Ο μαθητής φορώντας ένα γάντι και έχοντας κρυμμένο ένα μικρό 

μαγνήτη, έκανε τη βελόνα της πυξίδας να γυρίζει. 
Οι παραπάνω μαθητές για να κάνουν πιο ελκυστικό το παιχνίδι τους πρόσφεραν στους 

επισκέπτες από ένα γάντι για να δοκιμάσουν και οι ίδιοι. 
«Καθαρίζω το ρύζι και τις φακές» 

Δυο μαθήτριες είχαν από ένα μπολάκι με όσπρια, στα οποία 
προστέθηκαν μικρές βίδες και ζητούσαν από τους επισκέπτες 
να τις αφαιρέσουν στη διάρκεια ενός λεπτού. Όταν 
αποτύγχαναν, τα αφαιρούσαν οι ίδιες πολύ γρήγορα φορώντας 
ένα γάντι με ένα κρυμμένο μαγνήτη. 

«Παιχνίδι με τους πόλους» 
Δυο μαθητές έχοντας από 
μια συσκευή μαγνητικής απώθησης παρουσίαζαν και εξηγούσαν 
στους επισκέπτες τις ιδιότητες των δύο πόλων, έλξη – 
απώθηση και τους καλούσαν να πειραματιστούν και οι ίδιοι. 

«Που είναι ο Βορράς;» 
Μια μαθήτρια ζητούσε να της δείξουν το Βορρά και στη 
συνέχεια τοποθετώντας ένα μαγνήτη - πυξίδα σε μια λεκάνη με 
νερό τους επαλήθευε ή τους διέψευδε. 

«Γρήγοροι ψαράδες» 
Τρεις μαθητές είχαν μπροστά τους από μια λεκάνη με νερό, 
στις οποίες είχαν τοποθετήσει πλαστικοποιημένες κάρτες με 
ζωγραφιές ζώων. Ορισμένες από αυτές είχαν στην πίσω 
πλευρά κολλημένο ένα συνδετήρα. Οι μαθητές έδιναν από ένα 
καλάμι που αντί για αγκίστρι είχε μαγνήτη και ζητούσαν σε 

συγκεκριμένο χρόνο να «ψαρέψουν» όσες περισσότερες 
κάρτες μπορούσαν. 

 
Οι μαθητές παρά τη μικρή τους ηλικία ανταποκρίθηκαν 

περίφημα στην παρουσίαση των πειραμάτων και ταυτόχρονα 
διασκέδασαν. 
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9ο & 17ο Δημοτικά Σχολεία Καρδίτσας 
 

 
Τα παιδιά του Ε2 τμήματος παρουσίασαν πειράματα στα ηλεκτρικά κυκλώματα. Συγκεκριμένα 

παρουσίασαν το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, κύκλωμα με διακόπτη, κύκλωμα με δύο λαμπτήρες 
συνδεδεμένους σε σειρά και παράλληλα. Χρησιμοποίησαν μπαταρίες των 4,5V, λαμπτήρες, 
καλώδια, διακόπτες και εξήγησαν σε όλους τον τρόπο λειτουργία τους και τη χρήση τους στην 
καθημερινή ζωή. 
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14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης παρουσίασαν πειράματα 
άνωσης στα υγρά. 

Το πρώτο πείραμα στη φάση του προσανατολισμού, είχε 
στόχο να προκαλέσει το ενδιαφέρον και την περιέργεια των 
μαθητών σε συνδυασμό με τις εμπειρίες τους. 

Έπρεπε λοιπόν οι μαθητές να ξεχωρίσουν διάφορα σώματα 
σε δυο κατηγορίες: 

α) σε όσα επιπλέουν και β) σε όσα βυθίζονται. 
Στη συνέχεια με τα επόμενα πειράματά 

μας θέλαμε οι μαθητές: 
Να ανακαλύψουν την ύπαρξη της άνωσης. 
Να μετρήσουν την άνωση. 
Να ανακαλύψουν αν η άνωση εξαρτάται από το 
είδος του υγρού. 
Να διαπιστώσουν αν η άνωση εξαρτάται από 
τον όγκο του σώματος. 
Να διαπιστώσουν αν η άνωση εξαρτάται από 
το βάρος του σώματος. 
Να διαπιστώσουν αν η άνωση εξαρτάται από 
το βάθος του υγρού. 

  
 

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης παρουσίασαν το «Φωτεινό Παντογνώστη» 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 
Οι μαθητές της Ε τάξης κατασκεύασαν και παρουσίασαν δύο ηλεκτρικά κυκλώματα με τη μορφή 
παιχνιδιού. Το ονόμασαν «Φωτεινός Παντογνώστης» και είχαν θεματολογία από τη Γεωγραφία και 
την Κυκλοφοριακή Αγωγή. 
ΥΛΙΚΑ: 
1 λαμπάκι με τη βάση του (κατά προτίμηση led) 
Μία μπαταρία 4,5 Volt 
Καλώδιο 
Διασκελή (καρφάκια με δύο στελέχη όπως στις φιγούρες του καραγκιόζη) 
Σκληρό χαρτόνι 
Ψαλίδι 
«κροκοδειλάκια ηλεκτρισμού» (προαιρετικά) 
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Κατσαβίδι 
Σελοτέιπ ή μονωτική ταινία 
Μαρκαδόρος 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

Χρησιμοποιούμε σκληρό χαρτόνι ως βάση του παιχνιδιού. 
Αφού τυπώσουμε το θέμα, το κολλούμε πάνω στη βάση. 
Βρίσκουμε πάνω στο θέμα τα σημεία που μας ενδιαφέρουν και με τη βοήθεια του δασκάλου ή 

ενός μεγάλου, ανοίγουμε τρύπες όπου περνούμε διασκελή. Ο αριθμός των διασκελών που θα 
χρησιμοποιήσουμε είναι ανάλογος του μεγέθους του χαρτονιού και της συνθετότητας του 
ηλεκτρικού κυκλώματος που θα κατασκευάσουμε. 

Ανοίγουμε μια τρύπα εκτός του θέματος (στην άκρη του χαρτονιού της βάσης) όπου γράφουμε 
τη λέξη σωστό, ώστε να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση της ορθότητας της απάντησης του 
παίκτη. Περνούμε εδώ ένα διασκελές. 

Στην κάτω πλευρά της βάσης κατασκευάζουμε κύκλωμα με κομμάτια καλωδίου ενώνοντας στη 
σειρά τον ένα πόλο απ’ το λαμπάκι και τα διασκελή που μας ενδιαφέρουν. Αφήνουμε κάποια 
διασκελή χωρίς να τα συνδέσουμε στο κύκλωμα ώστε να υπάρχουν λάθος απαντήσεις. Ο δεύτερος 
πόλος απ’ το λαμπάκι συνδέεται με τη μπαταρία. 

Συνδέουμε τον δεύτερο πόλο της μπαταρίας με το διασκελή της απάντησης «σωστό». 
Στερεώνουμε τα καλώδια του κυκλώματος με ταινία πάνω στη βάση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
1.Προσέχουμε την πολικότητα του led κατά τη σύνδεση. 
2.Αν οι συνδέσεις γίνουν με μικρά «κροκοδειλάκια ηλεκτρισμού» έχουν καλύτερη σταθερότητα. 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: 

Ο παίχτης προσπαθεί να μαντέψει ποιο από τα σημεία επάνω στο θέμα μας είναι σωστό 
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο με «κροκοδειλάκια ηλεκτρισμού» ακουμπώντας το ένα άκρο του 
κυκλώματος στο διασκελές και το άλλο άκρο στο διασκελές της απάντησης «σωστό». 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

Το λαμπάκι ανάβει όταν κλείνει το κύκλωμα δηλαδή όταν υπάρχει καλώδιο στο πίσω μέρος του 
φωτεινού παντογνώστη ώστε να μπορεί να περάσει το ρεύμα. Όταν απαντάμε λάθος την ερώτηση, 
δηλαδή όταν δεν υπάρχει καλώδιο στο πίσω μέρος, τότε δεν μπορεί να περάσει το ρεύμα και έτσι 
το λαμπάκι δεν ανάβει. 
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1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 

Το μπαλόνι που φουσκώνει … ανάποδα. 
Ένα μπαλόνι προσαρμόζεται στο λαιμό μιας φιάλης που περιέχει λίγο βραστό νερό. Καθώς η φιάλη 
ψύχεται το μπαλόνι αναρροφάται στο εσωτερικό της φιάλης, φουσκώνει από μόνο του και καλύπτει 
όλο το εσωτερικό της. 

Όργανα – Σκεύη – Υλικά. 
Μπαλόνι, σφαιρική φιάλη ή κωνική , λίγο νερό βρύσης, εργαστηριακό λύχνο. 

Ερμηνεία. 
Καθώς η θερμοκρασία του ατμού στο εσωτερικό της φιάλης αυξάνεται, 
αυξάνεται και η πίεση του ατμού. 
Στη συνέχεια καθώς ο ατμός ψύχεται, η πίεση ελαττώνεται, η εξωτερική 
(ατμοσφαιρική) είναι μεγαλύτερη και το μπαλόνι φουσκώνει. 
 

Μπαλόνι στη … σούβλα. 
Τρυπάμε πέρα για πέρα ένα φουσκωμένο μπαλόνι με μια μακριά 
βελόνα πλεξίματος και αυτό δεν … σκάει. 
Όργανα – Σκεύη – Υλικά. 
Μπαλόνια στρογγυλά φουσκωμένα 
Μακριά και λεπτή βελόνα πλεξίματος 

Ερμηνεία. 
Το μπαλόνι είναι κατασκευασμένο από ένα πολυμερές 
αποτελούμενο από μακριές αλυσίδες μορίων. Αυτές οι αλυσίδες 
μπορούν να εκτείνονται αρκετά, χωρίς να σπάνε καθώς το 
μπαλόνι φουσκώνει. Στο λαιμό του και στο αντίθετο άκρο, 
υπάρχει συσσώρευση πολυμερούς. Έτσι γύρω από τα σημεία αυτά 
το μπαλόνι μπορεί να τεντωθεί περισσότερο χωρίς να 
κινδυνεύουν να σπάσουν οι αλυσίδες και να σκάσει. Το πάχος του 

πολυμερούς σε αυτά τα σημεία είναι τέτοιο που κυριολεκτικά σφραγίζει αμέσως κάθε μικρή τρύπα 
που ανοίγουμε. 
 

Από το μπαρ … στη Χημεία και αντίστροφα. 
Όργανα – Σκεύη – Υλικά. 

Ποτήρι, σιρόπι, νερό (χρωματισμένο με κόκκινη ή άλλου χρώματος χρωστική ζαχαροπλαστικής), 
λάδι, οινόπνευμα, πλαστική τάπα, πάγος, παραφίνη, φελλός. 

Διεξαγωγή 
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Ρίχνουμε στην αρχή το πυκνότερο υγρό, δηλαδή το σιρόπι. 
Τοποθετούμε την πλαστική τάπα. Μετά ρίχνουμε σιγά - σιγά το 
επόμενο στη κατάταξη πυκνότητας υγρό, το χρωματισμένο νερό. 
Όταν ηρεμήσει το νερό προσθέτουμε αργά για να μην 
προκαλέσουμε αναταράξεις το λάδι και τέλος το οινόπνευμα. 
Ενδιάμεσα μετά το νερό τοποθετούμε το πάγο, μετά το λάδι την 
παραφίνη και τέλος μετά το οινόπνευμα το φελλό. 

Ερμηνεία 
Στο πείραμα αυτό βλέπουμε υγρά και στερεά διαφορετικής 
πυκνότητας να διαχωρίζονται σε στρώματα (τα υγρά) και να 
επιπλέουν. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει τα υγρά να μην 
αναμιγνύονται μεταξύ τους. 

 
Πως το κρασί … έγινε νερό 

Φυσάμε μέσα από ένα καλαμάκι στο ποτήρι που περιέχει ροζέ κρασί και το κρασί γίνεται νερό. 
Όργανα – Σκεύη – Υλικά. 

Φιάλη, ποτήρι, καλαμάκι,νερό, υδροξείδιο του 
νατρίου (ΝαΟΗ), φαινολοφθαλεϊνη. 

Διεξαγωγή 
Σε απιονισμένο νερό, που βρίσκεται μέσα στη 
φιάλη του κρασιού ρίχνουμε μερικές σταγόνες 
διαλύματος υδροξείδιου του νατρίου. 

Προσθέτουμε φαινολοφθαλεϊνη μέχρι να πάρει 
ροζ χρώμα. Ρίχνουμε μικρή ποσότητα «κρασιού» 
στο ποτήρι και με το καλαμάκι φυσάμε αέρα της 
εκπνοής μας μέσα στο κρασί. Μετά από λίγο το 
«κρασί» αποχρωματίζεται και γίνεται σαν καθαρό 
νερό. 

Ερμηνεία 
Το διοξείδιο του άνθρακα CO2 της εκπνοής διαλύεται στο νερό και εξουδετερώνει το βασικό 
διάλυμα. Το pH χαμηλώνει και η φαινολοφθαλεϊνη αποχρωματίζεται.  
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2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ 
1. Σε ένα χαρτόνι γράφουμε ερωτήσεις και απαντήσεις ανακατεμένα. 
2. Στην άκρη κάθε πρότασης τρυπάμε το χαρτόνι με ένα διασκελές. 
3. Αναποδογυρίζουμε το χαρτόνι και συνδέουμε την κάθε ερώτηση με 
τη σωστή απάντηση με ένα καλώδιο. 
4. Φτιάχνουμε ένα ανοικτό κύκλωμα με ένα λαμπάκι. Στα ελεύθερα 
άκρα μπορούμε να βάλουμε αλουμινόχαρτο ή συνδετήρες. 
5. Ακουμπάμε το ένα άκρο του κυκλώματος στο διασκελές της 
ερώτησης και το άλλο στο διασκελές της απάντησης. Αν η απάντηση 
είναι σωστή το λαμπάκι θα ανάψει. 
 
 

ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ 
Τι χρειαζόμαστε: 

1. Έναν ογκομετρικό κύλινδρο 1000mL 
2. Νερό 
3. Ηλιέλαιο 
4. Αναβράζοντα δισκία (depon ή βιταμίνη C) 
5. Χρώμα βαφής αυγών κόκκινο 

Τι θα κάνουμε: 
Σε ένα άδειο ογκομετρικό κύλινδρο, βάζουμε νερό περίπου μέχρι το 1/5 του ύψους του κυλίνδρου 
και διαλύουμε μέσα σε αυτό λίγο χρώμα. 
Στη συνέχεια προσθέτουμε λάδι, μέχρι ο κύλινδρος να γεμίσει εντελώς και στη συνέχεια ρίχνουμε 
ένα αναβράζον δισκίο. 

Τι θα δούμε: 
Σταγόνες χρωματιστού νερού ανεβαίνουν από το κάτω μέρος του κυλίνδρου, διαπερνούν το λάδι, 
φτάνουν στην επιφάνειά του και στη συνέχεια ξαναβυθίζονται. 
Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρις ότου, σταματήσει η δράση του αναβράζοντος δισκίου. 

Τι συνέβη: 
Το χρώμα βαφής διαλύεται στο νερό και το χρωματίζει. 
Το λάδι επιπλέει στο νερό, επειδή είναι ελαφρύτερο. 
Το αναβράζον δισκίο αντιδρά με το νερό και δημιουργείται διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο σαν 
αέριο, ανέρχεται δια μέσου των υγρών. 
Καθώς οι φυσαλίδες του αερίου περνάνε από το νερό στο λάδι, παρασύρουν και μια μικρή ποσότητα 
χρωματισμένου νερού. 
Όταν τελικά φτάσουν στην επιφάνεια του λαδιού, οι φυσαλίδες σκάνε και το χρωματισμένο νερό, 
πέφτει πάλι προς τα κάτω. 
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4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 
Αλλαγή χρώματος τριαντάφυλλου 

Υλικά 
3 ογκομετρικοί σωλήνες 
Νερό 
3 λευκά τριαντάφυλλα 
Βαφή αυγών (πράσινη, κόκκινη, μπλε) 

Εκτέλεση 
Βάζουμε νερό περίπου μέχρι το 1/2 του ύψους των ογκομετρικών σωλήνων, ρίχνουμε σε κάθε 
σωλήνα τη βαφή και τοποθετούμε από ένα τριαντάφυλλο Μετά την παρέλευση 2 ωρών 
παρατηρούμε ότι αρχίζουν να δημιουργούνται στα λευκά πέταλα κηλίδες από το αντίστοιχο χρώμα 
βαφής. Σε 24 ώρες περίπου το χρώμα έχει αλλάξει τελείως. 

Ερμηνεία 
Η βαφή αυγών διαλύεται στο νερό και το χρωματίζει. Το τριαντάφυλλο με τον αγωγό ιστό 
απορροφά με το νερό και τη βαφή, η όποια φτάνει σε όλα τα κύτταρα του τριαντάφυλλου, άρα και 
στα πέταλα τα όποια από λευκά, παίρνουν το αντίστοιχο χρώμα βαφής.  
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Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις (Λ.Τ.) Ματαράγκας 
 

Διασκεδαστικές δυνάμεις 
 
H ιδέα της δύναμης μας δίνει μια ποσοτική περιγραφή 
της αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο σωμάτων ή μεταξύ 
ενός σώματος και του περιβάλλοντός του. 
 
Όποτε δύο σώματα αλληλεπιδρούν λόγω απευθείας 
επαφής μεταξύ των επιφανειών τους, ονομάζουμε τις 
δυνάμεις αλληλεπίδρασής τους δυνάμεις επαφής. 
 
Ας γνωρίσουμε μέσα από τα επόμενα διασκεδαστικά 
πειράματα τρεις διαφορετικές δυνάμεις επαφής: 
Την τριβή 
Την άνωση 
Τις μοριακές δυνάμεις  

 
 

CD - Hovercraft 
Τι χρειάζεσαι 

CD 
καπάκι με βαλβίδα από ένα μπουκάλι νερού 
μπαλόνι 
κόλλα 

Τι θα κάνεις 
Κολλάς το καπάκι του μπουκαλιού νερού στο κέντρο του CD και το 
αφήνεις να στεγνώσει. 
Φουσκώνεις το μπαλόνι και περνάς το στόμιό του στο καπάκι προσέχοντας να μη φύγει ο αέρας. 
Τοποθετείς το CD σε μια λεία επιφάνεια και αφήνεις το μπαλόνι ώστε ο αέρας να περάσει μέσα 
από το καπάκι. 

Τι θα δεις 
Το CD - Hovercraft είναι έτοιμο! 

Τι συνέβη 
Ο αέρας βγαίνει έξω από το μπαλόνι και πηγαίνει κάτω από το CD. 

 
Ο αέρας κάτω από το CD βρίσκεται σε υψηλότερη πίεση απ’ ότι ο 
αέρας γύρω από το CD κι έτσι αυτό σηκώνεται προς τα πάνω, 
ελαχιστοποιώντας τη δύναμη της τριβής. 

 
Αν η επιφάνεια δεν είναι αρκετά λεία ο αέρας μπορεί να διαφύγει 
κάτω απ’ το CD, χωρίς να το σηκώσει και γι’ αυτό το πείραμα δεν 
πετυχαίνει στο χαλί. 
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Στην ίδια αρχή στηρίζεται και η λειτουργία του 
ειδικού τύπου πλοίου, που ονομάζεται 
Αερόστρωμνο ή πιο διαδεδομένα Hovercraft. 

1: έλικες,  
2: ρεύμα αέρος, 
3: ανεμιστήρες, 
4: πλαστική περίζωση αέρος, κοινώς φούστα. 

 
Ωμό ή βραστό αβγό; 

Τι χρειάζεσαι 
1 φρέσκο ωμό αβγό 
1 βραστό σφιχτό αβγό 
1 δάχτυλο χεριού 

Τι θα κάνεις  
Γυρνάς με δύναμη το ένα αβγό. 
Ακουμπάς γρήγορα με το δάχτυλό σου το αβγό και μετά το αφήνεις. 
Γυρνάς με δύναμη και το άλλο αβγό. 
Ακουμπάς γρήγορα με το δάχτυλό σου το δεύτερο αβγό και το αφήνεις. 

Τι θα δεις 
Το βραστό αβγό μόλις το ακουμπήσεις και μετά το αφήσεις θα σταματήσει αμέσως, ενώ το ωμό 
αβγό θα συνεχίσει να κινείται και μετά την απόσυρση του δαχτύλου σου. 

Τι συνέβη 
Το σφιχτό βραστό αβγό κινείται 
σαν ένα σώμα με την ίδια γωνιακή 
ταχύτητα, τόσο το τσόφλι, όσο και 
το εσωτερικό του.  
Μόλις το ακουμπήσεις και μετά το 
αφήσεις, σταματά.  
 

Το ωμό αβγό είναι υγρό στο εσωτερικό του και συμμετέχει κι 
αυτό στην περιστροφική κίνηση. 
Αν ακουμπήσεις με το δάχτυλό 
σου το τσόφλι, τότε σταματά μόνο 
το εξωτερικό μέρος και το 
εσωτερικό μέρος συνεχίζει να 
περιστρέφεται.  
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Ανάμεσα στο τσόφλι και στο υγρό εσωτερικό μέρος του αβγού αναπτύσσεται η 
δύναμη της τριβής,  που δημιουργεί ροπή και περιστρέφει και πάλι ολόκληρο το 
αβγό για σύντομο χρονικό διάστημα. 
 

 
Η τριβή είναι σημαντική σε πολλές περιστάσεις της καθημερινής ζωής. 
Το λάδι λίπανσης στη μηχανή του αυτοκινήτου ελαχιστοποιεί την τριβή μεταξύ των κινητών 

εξαρτημάτων της, επιπλέον όμως αν δεν υπήρχε τριβή μεταξύ των τροχών και της οδού δεν θα 
ήταν εφικτή η οδήγηση ή η αλλαγή πορείας του αυτοκινήτου. 

Αν δεν υπήρχε η τριβή, τα καρφιά δε θα μπορούσαν να στερεώσουν τίποτα με κάρφωμα και 
οι βιδωτοί λαμπτήρες και τα βιδωτά πώματα των φιαλών θα ξεβιδώνονταν χωρίς καμία 
προσπάθεια. 
 

Η ανίκητη τριβή! 
Τι χρειάζεσαι 

2 όμοια βιβλία 
Τι θα κάνεις 

Ξεφυλλίζοντας τα δύο βιβλία τοποθέτησε τη μια 
σελίδα του ενός πάνω σε μια σελίδα του άλλου. 
Προσπάθησε να ξεχωρίσεις τα δύο βιβλία.  

Τι θα δεις 
Τα δύο βιβλία έχουν κολλήσει και δεν ξεχωρίζουν. 

Τι συνέβη 
 
Η μόνη δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση του 
βιβλίου όταν προσπαθούμε να το κινήσουμε 
οριζόντια, είναι η τριβή (κόκκινο βέλος). 

 
Όταν οι σελίδες του ενός βιβλίου μπλεχτούν με τις 
σελίδες του άλλου βιβλίου, τότε οι δυνάμεις τριβής 
πολλαπλασιάζονται (κόκκινα βέλη) και η συνολική 
δύναμη της τριβής είναι τεράστια, ώστε να είναι 
αδύνατος ο διαχωρισμός των βιβλίων. 

 
 

 
 
Η ίδια αρχή χρησιμοποιείται και στην ξυλουργική, όταν θέλουμε 
να κολλήσουμε δύο κομμάτια ξύλου μεταξύ τους. 
Είναι προτιμότερο τα δύο κομμάτια να έχουν το διπλανό σχήμα 
έτσι ώστε η συνολική δύναμη της τριβής να είναι μεγαλύτερη και 
η κατασκευή να είναι πιο ανθεκτική. 
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Το μωρό και το … αβγό! 

Τι χρειάζεσαι 
Δύο φιάλες αναψυκτικού άδειες 
Ένα μαχαιράκι 
Αλάτι 
Κολλητική ταινία 
Ωμά αβγά 

Τι θα κάνεις 
Κόψε το μπουκάλι γύρω - γύρω και τοποθέτησε μέσα το αβγό. 
Κόλλησε με κολλητική ταινία το μπουκάλι. 
Άφησε το μπουκάλι να πέσει στο πάτωμα από 
το ύψος περίπου της μέσης σου. 

Τι θα δεις 
Το αβγό σπάει 

Τι θα κάνεις 
Κόψε το μπουκάλι γύρω - γύρω, βάλε λίγο νερό και τοποθέτησε μέσα 
το αβγό. 
Ρίξε αλάτι μέσα στο μπουκάλι μέχρι να επιπλέει το αβγό. 
Άφησε το μπουκάλι να πέσει στο πάτωμα από το ύψος περίπου της 
μέσης σου. 
 

Τι θα δεις 
Το αβγό δε σπάει. 

Τι συνέβη 

 

       Στην πρώτη περίπτωση 
στο αβγό ασκείται μια δύναμη 
από το πάτωμα σε ένα μόνο 
σημείο του, όπως δείχνει το 
κόκκινο βέλος και το αβγό 
σπάει.  

 

       Στη δεύτερη περίπτωση,  
το αβγό επιπλέει λόγω της 
αυξημένης άνωσης και η 
δύναμη που ασκείται πάνω 
του, κατανέμεται ομοιόμορφα, 
και το αβγό δε σπάει.  

 
 

 
Είναι γνωστό ότι και ένα αγέννητο μωρό είναι περιτριγυρισμένο από 
αλμυρό αμνιακό υγρό και επειδή το μωρό έχει παρόμοια πυκνότητα με το 
αμνιακό υγρό επιπλέει. 
Έτσι αν η μητέρα πέσει και χτυπήσει, οι δυνάμεις μεταφέρονται στο μωρό 
ομοιόμορφα, ώστε να μην πάθει καμία βλάβη. 
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12 ώρες σε … 20 δευτερόλεπτα! 
Τι χρειάζεσαι 

Χρώμα ζαχαροπλαστικής ( κόκκινο, μπλε, κίτρινο κ.ά.) 
Δοχεία με νερό 
Άσπρα λουλούδια ( τριαντάφυλλα, χρυσάνθεμα, γαρίφαλα κ.ά.) 

Τι θα κάνεις 
Ρίξε σε κάθε δοχείο λίγες σταγόνες 
χρώμα ζαχαροπλαστικής διαφορετικού χρώματος. 
Τοποθέτησε σε κάθε δοχείο ένα 
λουλούδι και περίμενε 12 ώρες. 

Τι θα δεις 
Τα λουλούδια έχουν αρχίσει να 
χρωματίζονται ανάλογα με το χρώμα του 

νερού μέσα στο οποίο βρίσκονται. 
Τι συνέβη 

Όλα τα μέρη των φυτών αποτελούνται από πυκνά πλέγματα τριχοειδών 
αγγείων, διαμέσου των οποίων μεταβιβάζονται τα διαλυμένα διάφορα θρεπτικά 
συστατικά, που απορροφούν οι ρίζες. 

Ο λόγος που το νερό ωθείται σε υψηλότερα επίπεδα 
είναι αυτό που είναι γνωστό σαν τριχοειδές φαινόμενο. 
Σύμφωνα με το τριχοειδές φαινόμενο, όταν βυθίσουμε 
ένα στενό σωλήνα σε μια ποσότητα νερού, τότε μέσα 
στο σωλήνα το νερό θα ανέλθει σε μεγαλύτερο ύψος από την ελεύθερη 
επιφάνεια. Όσο μικρότερη είναι η διάμετρος του σωλήνα τόσο μεγαλύτερο 

το ύψος που θα φτάσει το νερό. Εξήγηση του φαινομένου των τριχοειδών 
σωλήνων αποδίδεται στις ελκτικές δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ των 
μορίων των σωμάτων. Το νερό ανεβαίνει στους τριχοειδείς σωλήνες επειδή 
ανάμεσα στο νερό και το υλικό του σωλήνα υπάρχουν μεγαλύτερες ελκτικές 
δυνάμεις, από αυτές που αναπτύσσονται μεταξύ των μορίων του νερού. 
Επιπλέον υπάρχει μία ελκτική δύναμη που τραβάει το νερό προς τα φύλλα. 
Με την επίδραση του ηλιακού φωτός, το νερό που υπάρχει στα φύλλα 
εξατμίζεται. Έτσι μόρια νερού μετατρέπονται σε ατμό και διαρρέουν στην 
ατμόσφαιρα. Στην προσπάθειά τους αυτή τα μόρια του νερού έλκουν τα 
παρακείμενα μόρια προς τα πάνω. Αυτά με τη σειρά του έλκουν τα διπλανά 
τους μόρια και η δράση αυτή συνεχίζεται ως τις ρίζες μεταφέροντας τελικά 
το νερό προς τα φύλλα. 
 

 
 
Αυτός είναι ο λόγος που το πετρέλαιο διαποτίζει το φιτίλι της λάμπας και το 
νερό μουσκεύει μια πετσέτα μπάνιου που η άκρη της ακουμπά στην επιφάνειά 
του. 
Αν ακουμπήσετε στον καφέ σας την ακρούλα ενός κύβου ζάχαρης, ο καφές θα 
διαποτίσει ολόκληρο τον κύβο. 
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Πειραματικό Γυμνάσιο Φαναρίου 
 

Η έννοια της κίνησης (σχετικότητα) και η διδακτική ερμηνεία των συνθηκών έλλειψης 
βαρύτητας στο διάστημα. 
1] Πότε ένα σώμα κινείται; 
Αν το σώμα αλλάζει θέση σε 
σχέση με κάποιο άλλο που 
θεωρείται ακίνητο, λέμε ότι 
κινείται. Κινείται λοιπόν σε 
σχέση με ένα σημείο 
αναφοράς. Η κίνηση επομένως 
είναι σχετική, δηλαδή 
αναφέρεται ως προς ένα 
σημείο ή σώμα το οποίο 
θεωρείται ακίνητο. Συνήθως, 
όταν μελετούμε την κίνηση 
των σωμάτων στο γήινο 
περιβάλλον μας, θεωρούμε ότι 
η γη είναι ακίνητη. Τέτοιο 
παράδειγμα έχουμε όταν 
αφήσουμε τη ζυγαριά που είναι στερεωμένη στην άκρη του ελατηρίου να κατέβει προς τα κάτω. 
Στην οθόνη βλέπουμε ότι η ζυγαριά είναι σε «σταθερή θέση», και αυτό συμβαίνει γιατί ο 
παρατηρητής (κάμερα) κινείται μαζί με το σύστημα που κατεβαίνει. 
2] Ανάλογο γεγονός με τις συνθήκες έλλειψης βαρύτητας του αστροναύτη. 
Αν έχουμε μπει σε ένα κλειστό όχημα που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση δεν μπορούμε να 
διακρίνουμε το είδος της κίνησής μας. Η κεντρομόλος δύναμη είναι υπεύθυνη για την επιτάχυνσή 
μας. Εάν η τιμή της γίνει ίση με το βάρος μας τότε παρότι η κίνησή μας είναι κυκλική [για τον 
παρατηρητή που μας παρακολουθεί] για εμάς που είμαστε μέσα στο όχημα μας φαίνεται ότι είμαστε 
μετέωροι. Αυτό ισοδυναμεί με ελεύθερη πτώση χωρίς βέβαια να είναι κάτι τέτοιο με την 
καθημερινή της έννοια [το μολύβι που πέφτει στο πάτωμα].  
Στο πείραμα μας όταν πέφτει η ζυγαριά 
προς τα κάτω η υποστήριξή της 
μειώνεται έτσι η ένδειξή της πλησιάζει 
προς το μηδέν. Αυτό αποτελεί ανάλογο 
γεγονός με τις συνθήκες έλλειψης 
βαρύτητας του αστροναύτη στο 
διάστημα. Ο αστροναύτης επειδή είναι 
κλεισμένος στο διαστημικό του όχημα 
καθώς «πέφτει» με την επιτάχυνση 
της βαρύτητας της γης  στην 
«ανταπόκριση» της τηλεόρασης τον 
βλέπουμε μετέωρο, όπως και εμείς 
βλέπουμε στην οθόνη μας, να μην 
σημειώνεται αλλαγή στους δείκτες της 
ζυγαριάς κατά την κάθοδό της. 
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4ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 

ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (ένα αέριο βαρύτερο από τον αέρα) 
Το διοξείδιο του άνθρακα είναι αέριο άχρωμο, βαρύτερο του αέρα, λίγο διαλυτό στο νερό 

και μη δηλητηριώδες. Χρησιμοποιείται στα αφρώδη ποτά, στην παρασκευή ανθρακικών αλάτων, 
στην κατάσβεση πυρκαγιών και ως ψυκτικό μέσο (ξηρός πάγος). 

Το CO2 αυξάνεται συνεχώς στην ατμόσφαιρα λόγω της αυξανόμενης κατανάλωσης ορυκτών 
καυσίμων, με αποτέλεσμα το φαινόμενο του θερμοκηπίου να γίνεται εντονότερο. 

Σε κωνική φιάλη διήθησης βάζουμε μικρά 
κομμάτια μαρμάρου και κλείνουμε τη φιάλη με ένα 
ελαστικό πώμα μονοδιάτρητο στο οποίο προσαρμόζουμε 
μια διαχωριστική χοάνη που περιέχει πυκνό διάλυμα HCl. 

Γεμίζουμε μια γυάλινη λεκάνη και ένα κύλινδρο 
συλλογής αερίων με νερό. Τοποθετούμε τον κύλινδρο 
ανεστραμμένο μέσα στη λεκάνη πάνω στη βάση συλλογής 
αερίων. Λόγω της ατμοσφαιρικής πίεσης το νερό 
παραμένει στον ανεστραμμένο κύλινδρο.  

Συνδέουμε την κωνική φιάλη διήθησης με τη βάση 
συλλογής αερίων και ανοίγουμε τη στρόφιγγα της 
διαχωριστικής χοάνης ώστε να ρέει αργά το πυκνό 
διάλυμα HCl οπότε πραγματοποιείται η αντίδραση: 
CaCO3(s) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) +CO2 +H2O(l) 
Το παραγόμενο αέριο CO2 συγκεντρώνεται στον 
ανεστραμμένο κύλινδρο εκτοπίζοντας το νερό.  

Κλείνουμε τον κύλινδρο με μία ύαλο ωρολογίου 
και τον απομακρύνουμε από τη λεκάνη. Στη συνέχεια 
εισάγουμε ένα αναμμένο κεράκι στον κύλινδρο και 
παρατηρούμε ότι η φλόγα σβήνει. Επομένως, το διοξείδιο 

του άνθρακα δε διατηρεί την καύση. 
Ακολούθως βάζουμε το αναμμένο κεράκι σε ένα σχετικά μεγάλο ποτήρι ζέσεως και 

αποχύνουμε σ’ αυτό - σα να ήταν υγρό - το CO2 του κυλίνδρου οπότε η φλόγα σβήνει.  
Επομένως, το διοξείδιο του άνθρακα είναι βαρύτερο από τον αέρα. 

 
ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ (το πιο ελαφρύ αέριο) 
Το υδρογόνο είναι αέριο άχρωμο, άοσμο, άγευστο. Υγροποιείται πολύ δύσκολα και κατά την 

καύση του παράγεται η οξυυδρική φλόγα στην οποία αναπτύσσεται πολύ υψηλή θερμοκρασία 
(2000οC). Μίγμα Η2 και Ο2 σε αναλογία όγκων 2:1 
αναφλέγεται με έκρηξη και ονομάζεται κροτούν αέριο. 

Σε ογκομετρική φιάλη των 100mL προσθέτουμε 
πυκνό δ/μα HCl και ψήγματα ψευδαργύρου οπότε 
πραγματοποιείται η αντίδραση: 
Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2 
(Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αιθανόλη και 
νάτριο) 

Ταυτόχρονα κλείνουμε τη φιάλη με ένα μπαλόνι. 
Το μπαλόνι διογκώνεται καθώς γεμίζει με υδρογόνο. 
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Όταν το μπαλόνι διογκωθεί αρκετά, το αποσυνδέουμε από τη φιάλη και δένουμε το άκρο του με μία 
κλωστή. Αν αφήσουμε το μπαλόνι ελεύθερο, αυτό ανυψώνεται στον αέρα. 
 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (ένα καρότο ως συσκευή ώσμωσης !!!) 
Ώσμωση ονομάζεται το φαινόμενο της διάχυσης περισσότερων μορίων διαλύτη (συνήθως 

νερού), μέσω ημιπερατής μεμβράνης, από το διαλύτη στο διάλυμα ή από το αραιότερο διάλυμα στο 
πυκνότερο διάλυμα. 

Ημιπερατές μεμβράνες για νερό είναι η μεμβράνη 
των κυττάρων, η κύστη των ζώων, η περγαμηνή κ.ά. 

Κόβουμε με ένα μαχαιράκι ένα μικρό τμήμα από το 
επάνω μέρος ενός καρότου με μέτριο μέγεθος και με το 
φελλοτρυπητήρα ανοίγουμε ένα κοίλωμα μέσα στο καρότο. 

Γεμίζουμε το κοίλωμα του καρότου με κορεσμένο 
διάλυμα χλωριούχου νατρίου ενώ προσθέτουμε και λίγο 
διάλυμα KMnO4 για να χρωματίσουμε το κορεσμένο 
αλατόνερο. 

Με ένα ελαστικό πώμα με οπή, μέσω της οποίας διέρχεται 
γυάλινος σωλήνας, κλείνουμε καλά το στόμιο του ανοίγματος του 
καρότου. 

Καλό είναι στην περιοχή επαφής καρότου - πώματος, να 
βάλετε και λίγη βαζελίνη ώστε να στεγανοποιηθεί η επαφή και να 
μην υπάρχει διαρροή. 

Τοποθετούμε το καρότο σε ένα μεγάλο ποτήρι ζέσεως (των 
1000mL) γεμάτο με νερό ώστε το καρότο να καλύπτεται από νερό 
σχεδόν πλήρως. Φροντίζουμε το καρότο να ακουμπά στον πυθμένα 
του ποτηριού, ενώ ταυτόχρονα το σύστημα καρότου - σωλήνα 
συγκρατείται κατακόρυφο με τη χρήση της μεταλλικής λαβίδας ενός 
ορθοστάτη. 

Ύστερα από αρκετά λεπτά της ώρας, το φαινόμενο της 
ώσμωσης εκδηλώνεται με το αργό ανέβασμα της στάθμης του διαλύματος μέσα στο γυάλινο 
σωλήνα. Η στάθμη του διαλύματος ανεβαίνει αρκετά μέτρα!!! (Η μαύρη γραμμή παρακάτω δείχνει 
τη στάθμη του δ/τος στο σωλήνα). 

 

   
Αρχικά Μετά 1 ώρα Μετά 1 ώρα και 45 λεπτά 
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Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Μουζακίου 
 

Ρεύμα από λεμόνια 
Περιγραφή υλικών: 

5 λεμόνια 
5 ξυλόβιδες 
5 κέρματα των 50 λεπτών 
1 λυχνία τύπου LED ( αντοχής 5mA ) 
1 αμπερόμετρο 
1 βολτόμετρο 
αγωγοί σύνδεσης 

Περιγραφή πειράματος: 
Τοποθετούμε τις βίδες και τα κέρματα στα λεμόνια, κάνοντας μικρές τομές σε αυτά. 
Η διαφορά δυναμικού που μετριέται με το βολτόμετρο είναι περίπου 0,85Volt. 
Με τους αγωγούς σύνδεσης συνδέουμε τα λεμόνια μπαταρίες όπως συνδέονται οι κοινές μπαταρίες 
κατά σειρά, ώστε τα προστίθενται οι ΗΕΔ. Η διαφορά δυναμικού που μετριέται με το βολτόμετρο 
είναι περίπου 5,70Volt. 
Κλείνοντας το κύκλωμα με μια ευαίσθητη LED παρατηρούμε ηλεκτρικό ρεύμα και φωτοβολία της 
LED. 

Εξήγηση του πειράματος: 
Ο ψευδάργυρος (Zn) που επικαλύπτει τις βίδες, μέσα σε όξινο περιβάλλον είναι o 
ηλεκτρονιοδότης του κυκλώματος. 
Το κέρμα είναι από κράμα που περιέχει χαλκό (Cu). Ο χαλκός είναι ο ηλεκτρονιοδέκτης του 
κυκλώματος όταν, μέσω των αγωγών, γίνει η σύνδεση των δυο ηλεκτρικών πόλων, που έχουν 
δημιουργηθεί στο λεμόνι. 
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Ρεύμα από μαγνήτες 
Περιγραφή υλικών: 

2 πηνία με πολλές σπείρες 
αντιστάτες των 10Ω, 100Ω 
λαμπάκι (κοινό) 
διακόπτης 
1 καρφί 
1 τροφοδοτικό τάσης 
1 πυρήνα σιδήρου 
1 λυχνία τύπου LED ( αντοχής 5mA ) 
1 αμπερόμετρο - 1 βολτόμετρο 
αγωγοί σύνδεσης 

Περιγραφή του πειράματος: 
Τροφοδοτούμε το πηνίο με τάση και παρατηρούμε με το αμπερόμετρο το ρεύμα που το διαρρέει και 
με το βολτόμετρο την τάση στα άκρα του. Το λαμπάκι είναι αναμμένο και έχουμε έτσι μια 
«αισθητοποιήση» του ρεύματος. 
Εισάγουμε τον πυρήνα σιδήρου στο πηνίο και πλησιάζουμε το καρφί ώστε να αντιληφτούμε ότι το 
ρευματοφόρο πηνίο είναι πια ένας μαγνήτης. Ουσιαστικά είναι ένας ηλεκτρομαγνήτης που διατηρεί 
τις ιδιότητές του μόνο όσο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. 
Στο δεύτερο πηνίο (δευτερεύον) έχουμε συνδέσει μια λυχνία LED ώστε τα αντιληφθούμε την 
πιθανή δημιουργία του ρεύματος. 
Πλησιάζουμε το δεύτερο πηνίο στο πυρήνα σιδήρου του πρώτου πηνίου. Στη συνέχεια 
ανοιγοκλείνουμε το διακόπτη του κυκλώματος του πρώτου πηνίου-μαγνήτη. Παρατηρούμε τότε 
φωτοβολία στη λυχνία LED και ρεύμα στο δεύτερο πηνίο. 

Εξήγηση του πειράματος: 
Ένα αγώγιμο πλαίσιο (δευτερεύον πηνίο) μέσα σε μαγνητικό πεδίο μπορεί να «μπαταριοποιηθεί» 
και να λειτουργεί ως γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, όταν αλλάζει ο αριθμός των δυναμικών 
γραμμών του μαγνητικού πεδίου, δηλαδή η μαγνητική ροή, που περνά από αυτό. Το φαινόμενο αυτό 
είναι γνωστό ως ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. 
Η ΗΕΔ (Volt) που δημιουργείται, είναι τόσο πιο μεγάλη όσο πιο γρήγορες είναι ο μεταβολές στη 
μαγνητική ροή που περνά από το πλαίσιο. Είναι επίσης τόσο πιο μεγάλη όσο πιο πολλές είναι οι 
σπείρες (Ν) του πλαισίου. 
Στην πειραματική διάταξη της επίδειξης, το ρόλο του μαγνήτη έχει ένας ηλεκτρομαγνήτης, Τις 
μεταβολές στη μαγνητική ροή που περνά από το αγώγιμο πλαίσιο τις δημιουργούμε. 
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2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας  
 

Νερό με λάδι 
Τι θα χρειαστείτε: 

Μαγειρικό λάδι 
Χρωστική τροφίμων 
Νερό 
Σταγονόμετρο 
Κανάτα 

Βήματα: 
1. Ρίξτε λίγο νερό στην κανάτα και έπειτα χύστε λίγο μαγειρικό λάδι από επάνω. Τα δύο υγρά 
μένουν διαχωρισμένα. Ακόμα κι αν τα ανακατέψετε έντονα οι σταγόνες νερού - λαδιού γρήγορα θα 
διαλυθούν και τα δυο υγρά θα ξεχωρίσουν και πάλι.  
2. Ρίξτε απαλά μία – δύο σταγόνες φυσικής χρωστικής ουσίας στο λάδι. 
Αν δεν περάσουν απότομα οι σταγόνες το χρώμα θα σχηματίσει μικροσκοπικές μπαλίτσες μέσα στο 
λάδι. Αυτό συμβαίνει επειδή τα δυο υγρά δεν αναμιγνύονται. 
3. Με την άκρη ενός κουταλιού, σπρώξτε τις μπαλίτσες στο νερό. Αμέσως μόλις έρθουν σε επαφή 
με το νερό, οι μπαλίτσες θα εκραγούν και θα χρωματιστούν. 
Αυτό συμβαίνει επειδή η χρωστική ουσία είναι διαλυτή στο νερό. 

Ο όγκος των αερίων 
Τι θα χρειαστείτε: 

Ξίδι 
Μπαλόνι 
Ένα μπουκάλι με στενό λαιμό 
Σόδα (ανθρακικό νάτριο) 
Κουτάλι 

Βήματα: 
1. Ρίξτε προσεκτικά το ξύδι στο μπουκάλι με το στενό λαιμό μέχρι να γεμίσει περίπου το 1/4 του 
όγκου του. 
2. Χρησιμοποιώντας ένα χωνάκι, ρίξτε σόδα μέσα στο μπαλόνι. Αν δείτε ότι βουλώνει το χωνάκι, 
χτυπήστε το ελαφρά με το χέρι σας να γεμίσει με σόδα το μπαλόνι. 
3. Με το μπαλόνι κρεμασμένο προς τα κάτω, περάστε το στόμιό του σφιχτά γύρω από το λαιμό του 
μπουκαλιού. 
Σηκώστε απότομα όρθιο το μπαλόνι, ώστε η σόδα να χυθεί αμέσως στο μπαλόνι. 
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1ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας  
 

ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ 
Εμβολοφόρος θερμική μηχανή εξωτερικής καύσεως, που μετατρέπει την ενέργεια των υδρατμών 
σε μηχανικό έργο.  
Είναι οι μηχανές που στήριξαν ενεργειακά τη Βιομηχανική Επανάσταση από τα μέσα του 18ου 
αιώνα και μετά, ενώ σήμερα η εφαρμογή τους έχει εκλείψει. 
Η πρώτη υποτυπώδης ατμομηχανή κατασκευάστηκε το 100 π.Χ. από τον Ήρωνα τον Αλεξανδρέα 
και έμεινε στην ιστορία σαν η "μηχανή του Ήρωνα" ή "αιολική σφαίρα". Η πρώτη εμβολοφόρος 
ατμομηχανή κατασκευάστηκε από το Σκώτο μηχανικό Τζαίημς Βαττ το 18ο αιώνα. Ο Τζώρτζ 
Στέφενσον τη χρησιμοποίησε πρώτος για την κίνηση 
ατμαμαξών και ο Ρόμπερτ Φούλτον για την κίνηση πλοίων.  
 
Στο διπλανό σχήμα βλέπετε τη Ρουκέτα (Rocket) του 
Ρόμπερτ Στέφενσον, μια από τις πρώτες ατμομηχανές για 
τρένα, που κατασκευάστηκε το 1829. Η συγκεκριμένη 
βρίσκεται στο Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗΣ  

Ο ατμός που παράγεται στο λέβητα περνά από τον 
υπερθεμαντήρα, όπου υπερθερμαίνεται και μετά οδηγείται στον κύλινδρο.  
Στον κύλινδρο υπάρχει το έμβολο και τέσσερις βαλβίδες στα τοιχώματα. Η είσοδος του ατμού 
στον κύλινδρο γίνεται από μια βαλβίδα που κλείνει και ανοίγει και κλείνει περιοδικά με ατμοσύρτη. 
Όταν το έμβολο φτάσει στο τέρμα της διαδρομής του, τότε ο σύρτης φράζει τη θυρίδα από την 
οποία μπαίνει ατμός στον κύλινδρο, που πιέζει το έμβολο και το μεταφέρει στο σημείο της 
αφετηρίας του. Με τη μετακίνηση του εμβόλου έχουμε απαγωγή του ατμού από τον κύλινδρο στο 
συμπυκνωτή, όπου και υγροποιείται. Την ίδια στιγμή ανοίγει ξανά η πρώτη θυρίδα από τον 
ατμοσύρτη και ξαναμπαίνει ατμός στον κύλινδρο. Το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται συνέχεια. 
Συνοπτικά έχουμε τις εξής φάσεις διαδρομής του εμβόλου: εισροή, εκτόνωση, απαγωγή, συμπίεση. 
Έτσι το έμβολο κινείται παλινδρομικά. 

Με το ειδικό σύστημα έμβολο - διωστήρας - στρόφαλος η παλινδρομική κίνηση του εμβόλου 
στον κύλινδρο μετατρέπεται σε περιστροφική στο στρόφαλο. Η περιστροφική αυτή κίνηση 
χρησιμοποιείται για να μπουν σε λειτουργία διάφοροι άξονες κινήσεως.  
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Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Καρδίτσας 
 

Ημισφαίρια του Μαγδεμβούργου 
Αφαιρούμε τον αέρα από τα ημισφαίρια με την αντλία κενού και είναι αδύνατο να τα διαχωρίσουμε, 
όσο μεγάλη δύναμη και αν ασκούμε στις χειρολαβές 
τους. 
Το 1654 ο Όττο φον Γκέρικε, Δήμαρχος του 
Μαγδεμβούργου και εφευρέτης της αντλίας κενού, 
πραγματοποίησε ένα από τα πιο φημισμένα 
πειράματα με το οποίο απέδειξε την ύπαρξη της 
ατμοσφαιρικής πίεσης. 
Τοποθέτησε δύο κοίλα ημισφαίρια από χαλκό έτσι 
ώστε να σχηματίζουν σφαίρα διαμέτρου 0,5m και με 
τη βοήθεια ενός δερμάτινου δακτυλίου 
διαποτισμένου με λάδι και κερί έκανε την ένωσή 
τους αεροστεγή. Με μια αντλία κενού αφαίρεσε τον 
αέρα από τη σφαίρα. Ακολούθως δύο ομάδες των 8 αλόγων η καθεμία δεν μπόρεσαν να 
αποχωρίσουν τα δύο ημισφαίρια! 

  
 

Πίδακας νερού (το νερό κινείται προς τα πάνω) 
Τρίβουμε τις χειρολαβές της λεκάνης με τα χέρια μας, ακούγεται ένας αρμονικός ήχος και το νερό 
σχηματίζει πίδακες σε τέσσερα σημεία της επιφάνειάς του (πετάγεται προς τα πάνω). Αυτό 
οφείλεται στο συντονισμό της λεκάνης, που η κατασκευή της είναι τέτοια ώστε με την τριβή να 
προκαλούνται κύματα με συχνότητες τέτοιες που αναγκάζουν το νερό να τινάζεται προς τα πάνω. 
Πρόκειται για ένα ιστορικό πείραμα (Resonance Bowl) που χρονολογείται από το 960 - 1279 μ.Χ. 
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1ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 

Η έκθεση αφίσας με τα Nobel Χημείας περιελάμβανε αφίσες με την ιστορία των Nobel από 
το 1901 μέχρι το 2010. Οι μαθητές 
και ο καθηγητής τους αναζήτησαν 
πληροφορίες από το διαδίκτυο και 
συνεργάστηκαν με το Μουσείο 
Ελληνικής Συλλογής Nobel και τον 
πρόεδρό του κ. Γεώργιο Μάρκου. 
Συνολικά εκτέθηκαν 102 αφίσες, 
μία για κάθε έτος απονομής του 
βραβείου, που περιελάμβαναν την 
αιτία της βράβευσης, φωτογραφίες 
από τη ζωή και το έργο των 
βραβευθέντων, καθώς και 
αντιπροσωπευτικές βιογραφικές 
πληροφορίες από την επιστημονική δράση και την προσωπική ζωή των σπουδαίων επιστημόνων. 
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4ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
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2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας 
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Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μουζακίου 
 

Ένας από τους βασικούς στόχους της ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. καθώς και 
η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. 

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου στη διάρκεια της λειτουργίας του και για την καλύτερη υλοποίηση 
των προγραμμάτων Π.Ε. που σχεδίασε, έχει εκδώσει εκπαιδευτικό υλικό, όπως βιβλία, έντυπα 
προγραμμάτων Π.Ε., εκπαιδευτικά CD, φυλλάδια, αφίσες κτλ. 
Ένα μικρό αντιπροσωπευτικό δείγμα των εκδόσεών του αποτελούν και οι συγκεκριμένες αφίσες, 
με θέμα «Δέντρα και Θάμνοι στον τόπο μας», «Αγριολούλουδα του τόπου μας», «Πετάνε στην 
Ελλάδα» και «Ενέργεια». 

Με την έκδοση τους το Κ.Π.Ε. στοχεύει, όχι μόνο να περάσει απλά ένα μήνυμα, αλλά 
ταυτόχρονα να αποτελέσουν εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία ενημέρωσης για εκπαιδευτικούς και 
μαθητές. Επίσης, να γνωρίσουν είδη χλωρίδας και πανίδας του τόπου μας, αλλά και να 
προβληματιστούν για θέματα, όπως παράδειγμα, η ενέργεια και οι τρόποι εξοικονόμησής της. 
Μπορούν, δηλαδή, να χρησιμοποιηθούν ως ερέθισμα για συζήτηση στην τάξη, να βοηθήσουν στην 
υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. και γενικά να διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία. 
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Βρασμός 
 
Αριθμός Ομάδας  …  Δείτε τις εικόνες και φτιάξτε την ιστορία (Μπορείτε να κρατήστε σημειώσεις) 

 

 

Τα υλικά: αναπτήρας, κεριά, σωλήνας φτιαγμένος από γυαλί που μπορεί 
να θερμανθεί χωρίς να σπάσει και σύρμα με πλαστική επικάλυψη για να 
κρατιέται ο σωλήνας χωρίς να καούμε, θερμόμετρο και μανταλάκι για τη 
σταθεροποίησή του στο μέσο του σωλήνα, δοχείο με νερό. 

 

Βάλτε στον σωλήνα λίγο νερό. Στερεώστε με το μανταλάκι το 
θερμόμετρο, έτσι ώστε να μην είναι σε επαφή με τα τοιχώματα ή τον 
πυθμένα του δοχείου και το δοχείο υδραργύρου του θερμομέτρου να 
είναι μέσα στο νερό. Ανάψτε το κεράκι και κρατήστε με το 
προσαρμοσμένο σύρμα το σωλήνα πάνω από αυτό  
Ποια νομίζετε ότι θα είναι η θερμοκρασία του νερού στους χρόνους 
που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί; 

 

(Θυμήσου δύο γραμμές: δευτερόλεπτα - μία γραμμή λεπτά) 
Χρόνος σε λεπτά και δευτερόλεπτα Θερμοκρασία νερού σε οC 
0΄΄  
20΄΄  
40΄΄  
1΄  
2΄ 40΄΄  
3΄ 40΄΄  

 

 

Τι πιστεύετε πως θα συμβεί στα τοιχώματα του σωλήνα και στο νερό; 

 

 

 

Αν χρησιμοποιούσαμε στη συνέχεια δύο κεριά νομίζετε ότι θα έχουμε 
το ίδιο αποτέλεσμα; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

 
Πώς το εξηγείτε; 
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Τι παρατηρείτε; 
Η θερμοκρασία είναι σταθερή, αυξάνεται ή μειώνεται διαρκώς στο πέρασμα του χρόνου; 
 
 
 
 
 
 
Υπάρχει περίπτωση κατά την διάρκεια του βρασμού η θερμοκρασία να παραμένει σταθερή; 
 
 
 
 
 
 
Πριν αρχίσει ο βρασμός η φυσική κατάσταση του νερού είναι: στερεό/ υγρό/ αέριο; 
 
 
 
 
 
 
Όση ώρα διαρκεί ο βρασμός το νερό παραμένει στην φυσική κατάσταση που σημειώσατε στην 
προηγούμενη ερώτηση; 
 
 
 
 
 
 
Αν η απάντησή σας στο προηγούμενο ερώτημα είναι όχι, ποια μεταβολή παρατηρείτε; 
 
 
 
 
 
 
Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτή η μεταβολή; 
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Φανταστείτε ότι είχατε ένα μαγικό μεγεθυντικό φακό που θα σας έδινε τη δυνατότητα να βλέπατε 
τα μόρια του νερού. Κυκλώστε με μπλε χρώμα τις εικόνες των μορίων που θα παρατηρούσατε πριν 
από το βρασμό, με κόκκινο χρώμα ότι θα βλέπατε κατά τη διάρκεια του βρασμού και με πράσινο 
χρώμα ότι θα υπήρχε όταν όλο το νερό θα είχε βράσει. 
 
Πριν από το βρασμό 
 

 
 
Κατά τη διάρκεια του βρασμού 
 

 
 
Όταν όλο το νερό θα έχει βράσει 
 

 
 
Να γράψετε τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις παρατηρήσεις σας: 
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Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ……………….. 
 

Τι πιστεύετε ότι θα γίνει αν πλησιάσουν οι μαγνήτες; 

      
 
 
 
 
 
Γιατί πιστεύετε ότι θα συμβεί αυτό; 
 
 
 
 
 
Τι νομίζετε ότι συμβαίνει στις παρακάτω φωτογραφίες; 

      
 
 
 
 
Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει; 
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Σπάσαμε το μαγνήτη της πρώτης εικόνας σε δύο κομμάτια. Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί αν 
πλησιάσουν οι συνδετήρες στα δύο κομμάτια; Κάντε ένα σκίτσο εδώ 

 
 
 
 
 
Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 
 
 
 
 
 
Σπάσαμε τον πρώτο από τους δύο προηγούμενους μαγνήτες σε δυο κομμάτια. Τι πιστεύετε ότι θα 
συμβεί αν πλησιάσουμε τους συνδετήρες στα τρία κομμάτια του μαγνήτη; Κάντε ένα σκίτσο εδώ. 

 
 
 
 
 
 
 
Γιατί νομίζετε ότι θα συμβεί; 
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Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί αν πλησιάσουμε τα μικρά σιδερένια αντικείμενα στη βελόνα της 
πυξίδας; 

        
 
 
 
 
 
 
Γιατί θα συμβεί αυτό; 
 
 
 
 
 
 
Τι θα συμβεί αν πλησιάσει η μαγνητική βελόνα της πυξίδας στις άκρες του μαγνήτη; 

 
 
 
 
 
Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει; 
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Παρατηρήστε τις παρακάτω εικόνες. Στην πρώτη εικόνα ο διακόπτης είναι ανοιχτός και στη 
δεύτερη κλειστός. Τι συμβαίνει στη βελόνα της πυξίδας; Γιατί συμβαίνει αυτό κατά τη γνώμη σας; 

  
Διακόπτης ανοιχτός Διακόπτης κλειστός 
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Οξέα - βάσεις 
 
ΟΜΑΔΑ: .....................  ΤΑΞΗ: ...................   ΣΧΟΛΕΙΟ :........................................... 
 

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 
 
1. Χωρίστε τα υγρά σώματα: α) ξίδι, β) άζαξ (καθαριστικό τζαμιών), γ) λεμόνι, δ) νερό με 
σόδα πλυσίματος, σε δυο ομάδες, ανάλογα με το πως τα χρησιμοποιούμε. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: 

ΥΓΡΑ ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β 
Ξύδι   
Άζαξ (υγρό καθαρισμού τζαμιών)   
Λεμόνι   
Νερό με σόδα πλυσίματος   

2. Σε 5 δοκιμαστικούς σωλήνες βάλτε ποσότητα υγρού από το ένα διάλυμα που σας δόθηκε 
(ίση με το πάχος ενός δακτύλου). 
Α. Γράψτε στο πλαίσιο το χρώμα του διαλύματος που σας δόθηκε στους δοκιμαστικούς σωλήνες. 
Β.  Γράψτε στο κατάλληλο πλαίσιο και το όνομα του διαλύματος. 
 

 
 
Αφήστε όπως είναι τον πρώτο δοκιμαστικό σωλήνα με το αρχικό διάλυμα και προσθέστε στους 
υπόλοιπους τέσσερεις ίση ποσότητα υγρού όπως φαίνεται στον παρακάτω σχήμα. 

 
 
 
 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΙΚΟΥ 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 1 

ΧΡΩΜΑ ΑΡΧΙΚΟΥ 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 1 

Σόδα πλυσίματος 
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Ανακατέψτε καλά τα διαλύματα σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα και γράψτε το χρώμα που προκύπτει 
στον αντίστοιχο δοκιμαστικό σωλήνα στον παρακάτω πίνακα: 

  Αρχικό υγρό Αρχικό υγρό 
+ Ξίδι 

Αρχικό υγρό 
+ Άζαξ 

Αρχικό υγρό 
+ Λεμόνι 

Αρχικό υγρό        
+ Νερό με σόδα 

πλυσίματος 

Αλλάζει το χρώμα 
έστω σε ένα;    

Χρώμα              
 
Επαναλάβατε την ίδια διαδικασία και για το δεύτερο διάλυμα που σας δόθηκε 
Σε 5 νέους δοκιμαστικούς σωλήνες βάλτε ποσότητα υγρού από το 2ο διάλυμα που σας δόθηκε (ίση 
με το πάχος ενός δακτύλου). 
Α. Γράψτε στο πλαίσιο το χρώμα του διαλύματος που σας δόθηκε. 
Β.  Γράψτε στο κατάλληλο πλαίσιο και το όνομα του διαλύματος. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Αφήστε όπως είναι τον πρώτο δοκιμαστικό σωλήνα με το αρχικό διάλυμα και προσθέστε στους 
υπόλοιπους τέσσερεις ίση ποσότητα υγρού όπως φαίνεται στον παρακάτω σχήμα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανακατέψτε καλά τα διαλύματα σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα και γράψτε το χρώμα που προκύπτει 
στον αντίστοιχο δοκιμαστικό σωλήνα. 
 

 
3. ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 
Χρησιμοποιείστε κιμωλίες με διάφορα χρώματα που σας δίνονται για να μεταφέρετε στον πίνακα 
της τάξης τα χρώματα των διαλυμάτων 

  
Αρχικό 

διάλυμα 2 
Αρχικό 

διάλυμα 2           
+ Ξίδι 

Αρχικό 
διάλυμα 2           

+ Άζαξ 

Αρχικό 
διάλυμα 2           
+ Λεμόνι 

Αρχικό διάλυμα 2           
+ Νερό με σόδα 

πλυσίματος 

Αλλάζει  το χρώμα 
έστω σε ένα; 

   
Χρώμα              

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΙΚΟΥ 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 2 

 

ΧΡΩΜΑ ΑΡΧΙΚΟΥ 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 2 
 

Σόδα πλυσίματος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 
 ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΣΤΗΛΗ 5 ΣΤΗΛΗ 6 
  Χρώμα που προκύπτει  

 
Διαλύματα με 
χρωματιστές ουσίες 

Ξίδι Άζαξ Λεμόνι Νερό με σόδα 
πλυσίματος 

Αλλάζει 
χρώμα; 

1 Παπαρούνας      
2 Κόκκινου κρασιού      
3 Ροδάκινου      
4 Πορτοκαλιού      
5 Κόκκινου λάχανου      

 
Παρατηρείστε τη στήλη 6 του πίνακα 2 που έχει γίνει από όλη την τάξη και χωρίστε τα διαλύματα 
της πρώτης στήλης σε δυο κατηγορίες. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: 

 Διαλύματα 1η Κατηγορία 2η Κατηγορία 
1 Παπαρούνας   
2 Κόκκινου κρασιού     
3 Ροδάκινου     
4 Πορτοκαλιού     
5 Κόκκινου λάχανου     
     

Γιατί τα χωρίζετε έτσι; 
 
 
 
 
 
4. Χρησιμοποιώντας τον πίνακα 2 χωρίστε τα σώματα ξίδι, άζαξ, λεμόνι, και νερό με σόδα 
πλυσίματος σε δυο ομάδες. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: 

ΥΓΡΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β 
Ξύδι     
Άζαξ (υγρό καθαρισμού)     
Λεμόνι     
Νερό με σόδα πλυσίματος     

 
Γιατί τα χωρίζετε έτσι;  
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5. Σε 4 πλαστικά δοχεία, βάλτε ένα μικρό κομμάτι κιμωλία και ρίξτε πάνω μικρές ποσότητες 
από το ξίδι, άζαξ, λεμόνι και νερό με σόδα πλυσίματος. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. 
 
  Κιμωλία + υγρό     (Αφρίζει ναι ή όχι;)  
Ξύδι     
Άζαξ (υγρό καθαρισμού)     
Λεμόνι     
Νερό με σόδα πλυσίματος     
 
Συζητήστε στην τάξη για την κατάταξη των 4 σωμάτων στις ομάδες. 

 
6. Συμπληρώστε το παρακάτω κείμενο 
Αρκετά διαλύματα με φυτικούς χυμούς περιέχουν ουσίες οι οποίες αλλάζουν το χρώμα τους αν 
προστεθούν σώματα της ομάδας Α η Β. Είναι σωστό αυτό     (ναι ή όχι) 
 

 
Σώματα της ομάδας Α είναι: 
 
 
Σε τι μοιάζουν μεταξύ τους; 
 

 
Σώματα της ομάδας Β είναι 
 
 
Σε τι μοιάζουν μεταξύ τους; 

  

  

  

  

  

  

 
7. Κατατάξτε τα τρία παρακάτω διαλύματα που σας δίνονται στην ομάδα των όξινων ή την 
ομάδα των βασικών σωμάτων, ελέγχοντας πως αλλάζουν τα χρώματα των δεικτών που έχετε, αν 
αφρίζει η κιμωλία όταν τα ρίχνουμε πάνω της και ποιες είναι οι χρήσεις τους. 
Διάλυμα Ξινού. Το βάζουμε στην ομάδα     γιατί  
 
 
Ασβεστόνερο. Το βάζουμε στην ομάδα     γιατί  
 
 
Αλατόνερο. Ανήκει σε μια από τις 2 προηγούμενες ομάδες;    (ναι ή όχι) 
 
Γιατί;  
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Εξουδετέρωση 
 
Σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα βάλτε 15 σταγόνες από το διάλυμα με τη σόδα πλυσίματος (βασικό), σε 
ένα δεύτερο σωλήνα 15 σταγόνες διαλύματος ξινού και σε ένα τρίτο σωλήνα 15 σταγόνες νερό. Σε 
κάθε δείκτη προσθέτουμε 5 σταγόνες εκχυλίσματος κόκκινης παπαρούνας. 
Γράψτε τι περιμένετε να συμβεί σχετικά με το χρώμα που έχει το διάλυμα, αν αρχίσουμε να 
προσθέτουμε στον πρώτο σωλήνα με τη σόδα, σταγόνα - σταγόνα διάλυμα ξινού.  
 
 
 
 
 

Αφού κάνετε το πείραμα περιγράψτε τι συμβαίνει σχετικά με το χρώμα. Σε κάθε σταγόνα 
διαλύματος ξινού που ρίχνουμε ανακινούμε το σωλήνα. 
 
 
 
 
 
Τι περιέχει το διάλυμα ξινού;    (οξύ ή βάση) 
Εμφανίζεται κάποια στιγμή το χρώμα του νερού με το δείκτη της παπαρούνας;               (ναι ή όχι) 
Αν συνεχίσουμε να ρίχνουμε σταγόνες διαλύματος ξινού, τι είναι το τελικό διάλυμα;  
             (όξινο ή βασικό) 
Πως εξηγείτε τις μεταβολές αυτές; 
 
 
 
 

•  
Συζητήστε το στην τάξη. 
 

 
Προαιρετικό 1 

Διάλυση λιπών 
Σε 4 δοκιμαστικούς σωλήνες ρίξτε 10 σταγόνες λάδι με το σταγονόμετρο και προσθέστε στους 2 
πρώτους ξίδι και χυμό λεμονιού και στους 2 άλλους άζαξ και σόδα πλυσίματος. Ανακατέψτε όλους 
τους σωλήνες παρατηρείστε μετά από 1 λεπτό και απαντήστε παρακάτω: 
Που υπάρχει αφρισμός; 
 
 
Που φαίνονται δυο στιβάδες και που μία; 
 
 
Τα όξινα ή βασικά σώματα φαίνονται να διαλύουν τα λίπη; 
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Προαιρετικό 2 
Εφαρμογές όξινων και βασικών σωμάτων 
Συζητήστε στην ομάδα και συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Στο στόμα μας τα σάκχαρα μετατρέπονται από τα βακτήρια σε οξέα. Τι σώμα  περιμένετε να είναι 
η οδοντόκρεμα;    (όξινο ή βασικό)  
Γιατί; 
 
 

 

Είναι γνωστό ότι το φυτό τσουκνίδα περιέχει ένα οξύ 
και αυτό είναι που μας προκαλεί τσούξιμο, το ίδιο οξύ 
που διοχετεύεται με το δάγκωμα μερικών μυρμηγκιών. 
Τι θα χρησιμοποιούσατε για να μειώσετε τον πόνο; 
Όξινο (π.χ. λεμόνι) ή βασικό σώμα (π.χ. αμμωνία από 
το φαρμακείο); 

 

Το κεντρί της μέλισσας περιέχει μυρμηκικό οξύ ενώ 
το κεντρί της σφήκας περιέχει κάποια βάση. Αν σας 
τσιμπούσε σφήκα τι θα χρησιμοποιούσατε ξίδι ή σόδα 
πλυσίματος; 
 
 
Αν  σας τσιμπούσε μέλισσα τι θα χρησιμοποιούσατε 
ξίδι ή σόδα πλυσίματος; 
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Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καρδίτσας 
Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Καρδίτσας 
5ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας / Τέρμα Τρικάλων / 43100 Καρδίτσα 

τηλ.: 24410 79170-1 & fax: 24410 79172 
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