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Άποψη από το ανοικτό αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας, όπου φαίνονται μερικοί από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση 

της Καρδίτσας να παρακολουθούν την διαδικασία έναρξης της εκδήλωσης. 

 

 
Άποψη από τον εσωτερικό χώρο του 1ου Γυμνασίου Μουζακίου, όπου παρουσίαζαν τις εργασίες τους οι συμμετέχοντες από την 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 

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 «7η 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 (ΥΠΑΙΘ) 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. Η εκδήλωση 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 έγινε στο εργαστήριο του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) 

Καρδίτσας και στο εργαστήριο Χημείας του 5ου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) Καρδίτσας. Περιλάμβανε 
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ενημέρωση και σχετικές εργαστηριακές δραστηριότητες για τη χημική και βιολογική ανάλυση της 

ποιότητας του νερού, που ετοιμάστηκαν από καθηγητές της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ευρυτανίας σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Καρδίτσας και απευθύνονταν σε 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

- Το 2ο μέρος περιλάμβανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, παρουσιάσεις, μουσική και 

διαγωνισμό εκτόξευσης «πυραύλων» από μαθητές και μαθήτριες σχολείων της Περιφερειακής 

Ενότητας Καρδίτσας. Πραγματοποιήθηκε στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας και απευθυνόταν κατ’ 

εξοχήν στην εκπαιδευτική κοινότητα - μαθητές και εκπαιδευτικούς - αλλά και στους γονείς των 

παιδιών και φυσικά ήταν ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για τις ανάγκες της εκδήλωσης 

χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί όλο το ισόγειο του κτηρίου των μαθημάτων (γυμναστήριο, 

διάδρομοι, είσοδος και στεγασμένος εξωτερικός χώρος), το ανοικτό αμφιθέατρο, ο χώρος των 

γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, πάνω από 100 θρανία, πολλές μπαλαντέζες (για ΗΥ, projectors, 

ηλεκτρικά όργανα μετρήσεων, κ.ά.) καθώς και εξαιρετική ηχητική εγκατάσταση για το μουσικό 

συγκρότημα, που έπαιζε μουσική κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

- Το 3ο μέρος έγινε στο 1ο Γυμνάσιο Μουζακίου και απευθυνόταν στην εκπαιδευτική κοινότητα, 

στους γονείς των παιδιών και σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοικο της περιοχής Μουζακίου. 

Περιλάμβανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, παρουσιάσεις, μουσική και διαγωνισμό 

εκτόξευσης «πυραύλων» από μαθητές και μαθήτριες σχολείων του Δήμου Μουζακίου. Για τις 

ανάγκες της εκδήλωσης χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί όλο το ισόγειο του σχολείου και ο 

εξωτερικός χώρος της αυλής, ο χώρος των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, πολλά θρανία και 

μπαλαντέζες (για ΗΥ, projectors), καθώς και μια καθ’ όλα άρτια ηχητική εγκατάσταση για το 

μουσικό μέρος της εκδήλωσης (χορωδία και μουσικό σύνολο). 

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 το σκοπό του.  

Η ύλη του βιβλίου, όπως φαίνεται και από τα περιεχόμενα, είναι κατανεμημένη σε τέσσερεις 

ενότητες: 

- Στην πρώτη, εκτός των περιεχομένων και του προλόγου, αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των 

συμμετεχόντων με εργασίες εκπαιδευτικών και μαθητών ανά σχολείο.  

- Στη δεύτερη περιγράφονται οι εργασίες, που παρουσιάστηκαν από τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετείχαν στην εκδήλωση που έγινε στην Καρδίτσα. 

- Στην τρίτη περιγράφονται οι εργασίες, που παρουσιάστηκαν από τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετείχαν στην εκδήλωση που έγινε στο Μουζάκι. 

- Η τέταρτη είναι συλλογή φωτογραφιών από όλα τα τεκταινόμενα της «7ης εκδήλωσης για τις 

Φυσικές Επιστήμες», που ήταν απλωμένη σε τρεις διαφορετικές ημέρες με διαφορετικές κάθε 

φορά δραστηριότητες. Οι φωτογραφίες είναι ταξινομημένες με τρόπο που αναφέρεται στην αρχή 

κάθε σελίδας.  

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, φωτογραφίες, παρουσιάσεις πειραμάτων και 

εργασιών, 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 των εκδηλώσεων των προηγουμένων ετών 

[ακολουθώντας από το μενού τη διαδρομή Δραστηριότητες, Εκδηλώσεις για τις Φ.Ε., κτλ], καθώς 

και τα αντίστοιχα βιβλία [στη διαδρομή Βιβλία (Εκδόσεις ΕΚΦΕ), Εκδηλώσεις για τις ΦΕ, κτλ]. 
 

Καρδίτσα, 20 Ιουνίου 2014  Ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας 

  Σεραφείμ Μπίτσιος 
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7 η  Ε Κ ΔΗ ΛΩΣΗ  Γ Ι Α  Τ Ι Σ  Φ Υ Σ Ι Κ Ε Σ  ΕΠ Ι Σ ΤΗΜΕΣ  
Στην Καρδίτσα, τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2014, στο εργαστήριο του Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας και στο 

εργαστήριο Χημείας του 5ου ΓΕ.Λ. Καρδίτσας (5-8μμ), 

στην Καρδίτσα, την Τρίτη 6 Μαΐου 2014, στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας (11:30πμ-2μμ) 

και στο Μουζάκι, την Πέμπτη 8 Μαΐου 2014, στο 1ο Γυμνάσιο Μουζακίου (11πμ-1μμ) 

πραγματοποιήθηκε η 7η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας σε συνεργασία με τους Σχολικούς 

Συμβούλους και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας. 

Η εκδήλωση περιελάμβανε πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές, μουσική, προβολές, 

και διαγωνισμό εκτόξευσης «πυραύλων» από μαθητές. 

 

 

Τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2014,  

στο εργαστήριο του Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκε: 

 εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης από τους: 

- Νικόλαο Καγιάρα, Φυσικό / Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Ευρυτανίας και 

- Αθανάσιο Ζάρα, Γεωλόγο / καθηγητή του 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου  

με θέμα: «Εργαστηριακές μέθοδοι χημικής ανάλυσης της ποιότητας του νερού». 

και στο εργαστήριο Χημείας του 5ου ΓΕ.Λ. Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκε: 

 εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης από τους: 

- Δρ. Δημήτριο Λάζαρη, Βιολόγο/ Ιχθυολόγο / καθηγητή του ΓΕ.Λ. Καρπενησίου και 

- Παντελεήμονα Τόδωρη, Φυσικό / καθηγητή του ΕΠΑ.Λ. Καρπενησίου 

με θέμα: «Εργαστηριακές μέθοδοι μικροβιολογικής ανάλυσης της ποιότητας του νερού». 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν οι: Βασίλειος Αναστασιάδης (Βιολόγος / Γυμνάσιο Κέδρου), 

Χαράλαμπος Αργύρης (Χημικός / 3ο ΓΕΛ Καρδίτσας), Σεραφείμ Ασκητής (Δάσκαλος / 14ο 

Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας), Νίκη Βαβλιάρα (Δασοπόνος / 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας), Έλλη 

Βυτινιώτου (Φυσικός / 1ο ΕΠΑΛ Σοφάδων), Αριστείδης Γκάτσης (Φυσικός / ΓΕΛ Προαστίου), 

Χρυσούλα Γκορίλα (Χημικός / 2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας), Βίκυ Ζαφειρίου (Χημικός / 6ο Γυμνάσιο 

Καρδίτσας), Μαρία Ζησοπούλου (Χημικός / 2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας), Μαρία Θάνου (Γεωπόνος / 

2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας), Κωνσταντίνος Θέος (Μαθηματικός / 5ο ΓΕΛ Καρδίτσας), Νικόλαος 

Ιωάννου (Φυσικός / 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας), Σουλτάνα Κάλφα (Γεωπόνος / 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας), 

Βασιλική Καραμήτρου (Χημικός / ΓΕΛ Σοφάδων), Γεώργιος Καραμπέκος (Χημικός / Γυμνάσιο 

Μαγούλας), Δήμητρα Καραμπέρη (Χημικός / 1ο ΕΠΑΛ Σοφάδων), Νίκη Κάσσου (Φυσικός / 

Γυμνάσιο Λεονταρίου), Σοφία Κατσιαούνη (Χημικός / 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας), Αίγλη Καφαντάρη 

(Δασκάλα / 2ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων), Βασιλική Κόγια (Χημικός / 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας), 

Ευάγγελος Κουτσώνης (Γεωπόνος / ΚΠΕ Περτουλίου), Ανθούλα Κυργιάκου (Δασκάλα / Δημοτικό 

Σχολείο Ματαράγκας), Παναγιώτης Λαφαζάνης (Γεωλόγος / 6ο Γυμνάσιο Καρδίτσας), Ιωάννης 

Λέτσιος (Δάσκαλος / 14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας), Κωνσταντία Μακρή (Φυσικός / 1ο ΕΠΑΛ 

Καρδίτσας), Ρίτα Μαργαρίτη (Δασκάλα / Δημοτικό Σχολείο Κυψέλης), Σεραφείμ Μπίτσιος 

(Φυσικός / Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Καρδίτσας), Ιωάννης Ντελής (Δάσκαλος - Φυσικός / αποσπασμένος 

στο ΕΚΦΕ Καρδίτσας), Βασιλική Ξάφη (Γεωπόνος / 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας), Ελευθερία Παππά 

(Φυσικός / 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας), Νίκη Ποταμίτου (Χημικός / 1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας), 

Παναγιώτης Σύρρος (Φυσικός / 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας), Δημήτριος Τζιατζιάφης (Γεωλόγος / 2ο 

Γυμνάσιο Καρδίτσας), Μαρία Τσιούμα (Δασκάλα / 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας), Ελπινίκη 

Τσούκη (Χημικός / 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας), Ελένη Ψύχα (Χημικός / Γυμνάσιο - Λ.Τ. Μητρόπολης). 
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Την Τρίτη 6 Μαΐου 2014, στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας, πραγματοποιηθήκαν: 

 πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές από τα: 

- 28ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των νηπιαγωγών Βασιλικής Δημακοπούλου, 

Βιολέττας Κοντοστέργιου και των νηπίων Γιώργου Γιουβρή, Χαράς Δασκαλάκου, Μαρίας Πετράκε, 

Ήριας Σταύρου, Γεωργίου Τάντου, Δημητρίου Τάντου, Αναστασίου Τσέλιου, Σέργιου Τσίλια, 

Επαμεινώνδα Τσίντζα, Μαρίας Τσιτσιρίγκα. 

- Νηπιαγωγείο Καλλίθηρου, με την επιμέλεια των νηπιαγωγών Μαρίας Δανιήλ, Παναγιώτας 

Ντάφου. 

- 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια του δασκάλου Δήμου Κουρκούνα και των 

μαθητών/τριών Δημητρίου Αγατιανού, Ελπίδας Αθανασίου, Χρυσούλας Αμβροσίου, Κωνσταντίνας 

Αναστασίου, Νικολέτας Μαρίας Βαγενά, Αφροδίτης Παρασκευής Βήτου, Δήμητρας Βλάχου, Θωμά 

Γεωργαντζά, Γεωργίου Δεμερλιώτη, Δημοσθένη Ζάρα, Άνθιμου Ζυγογιάννη, Ταξιάρχη Θεολόγη, 

Αικατερίνης Καλαμάρα, Νικολάου Κατσαντώνη, Γεωργίου Καφφέ, Γεωργίας Κολοκύθα, Αγγελικής 

Κουρκούνα, Γεωργίου Κούτσικου, Αικατερίνης Χρύσας Λάππα, Νικολάου Λάππα, Παναγιώτη 

Μαγγίνα, Κωνσταντίνου Μαγουλιώτη, Βασιλείου Μήτσιου, Αποστόλου Μάριου Μούντζια, Θωμά 

Γεωργίου Μούντζια. 

- 4ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των δασκάλων Στέλλας Δαμάσκου, Δήμου 

Νούκου και των μαθητών/τριών Ηλία Αλεξίου, Βασιλικής Αρσενίου, Θωμαής Γιαννάκου, 

Βικτωρίας Ζαραμπούκα, Έλενας Καλλιάρα, Γεωργίας Κακαργιά, Μαρίνας Καρκαλέτσου, Σπήλιου 

Βασιλείου Καρκαλέτσου, Κωνσταντίνου Κολομπορδάνη, Αναστασίας Κοντοβά, Κωνσταντίνου 

Κορομπίλια, Μαριαλένας Κορομπίλια, Μαρίας Κουμπούρα, Γεωργίου Κωστή, Φωτεινής Μιχαήλου, 

Δημητρίου Μπαλωμένου, Μαρίας Μπέλλου, Αλέξανδρου Μπούκαρη, Ειρήνης Μπούκαρη, Μαρίας 

Μπούκαρη, Νικολάου Νοβακούδη, Νικολάου Ντάφου, Κωνσταντίνου Ντεμίρη, Νικολάου Ντιλιά, 

Αχιλλέα Οικονόμου, Ευθυμίου Παπαδιά, Ολυμπίας Παπακώστα, Ιωάννας Παππά, Δέσποινας 

Ρουσοπούλου, Ματθαίου Ρούσσου, Μαρίας Σακελλαρίου, Κωνσταντίνου Σκούρα, Ηλία Παναγιώτη 

Σουλιώτη, Αντωνίου Τουλιά, Αντωνίας Τσούντσουρα, Ευαγγελίας Τσιμπίδα. 

- 7ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της δασκάλας Κατίνας Ατσά - 

Σακελλαροπούλου και των μαθητών/τριών Σωτήρη Κατσιγιάννη, Κωνσταντίνου Κουκουμτζή, 

Γρηγόρη Λοΐζου, Χρυσαλέξιας Μπασιακούρα, Στέφανου Μπουραζά, Χριστόφορου Πανταζή, 

Θανάση Παπαγεωργίου, Φωτεινής Πλατογιάννη, Παναγιώτη Πρίτσα, Γιώργου Ρίζου, 

Κωνσταντίνου Σάλτα, Ευτυχίας Τζιατζιάφη, Άννας Τορτοπίδου, Βασιλείου Φατόλα, Νικολάου 

Φατόλα, Σωτήρη Φωτόπουλου. 

- 14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των δασκάλων Σεραφείμ Ασκητή, Ιωάννη 

Λέτσιου και των μαθητών/τριών Γεωργίου Αναστασίου, Ιωάννη Αναστασίου, Ευαγγελίας 

Ανδρούτσου, Μαρτίνας Ζακέο, Αποστόλου Καλογεράκη, Αποστόλου Ραφαήλ Καπράνα, Πέτρου 

Καπράνα, Κωνσταντίνου Καραλούλη, Κωνσταντίνου Ραφαήλ Καρατάσιου, Ραφαήλ Καρατζιά, 

Χριστίνας Καρέτσου, Δημητρίου Καρύδα, Σωτηρίου Κωστόπουλου, Γεωργίου Μητσογιάννη, 

Αποστόλου Μουζίνα, Κωνσταντίνου Μπαρζώκα, Δημητρίου Κατσάρα, Ευαγγελίας Κοντορούπη, 

Άγγελου Μάγγου, Θωμά Ντάφου, Μαρίας Οικονόμου, Σπυριδούλας Παπαγιάννη, Αριστείδη 

Παπαλίτσα, Ιωάννη Ποπώλη, Δημητρίου Ράπτη, Γεωργίας Σακελαρίου, Έρικς Τούρια, Ελένης 

Μαρίας Τσάγκα, Αθανασίου Τσιαμαντά, Σεραφείμ Τσιαμαντά, Κωνσταντίνου Χαρχαλιώτη, 

Δημητρίου Χατζή, Αριστογείτονος Σοφιού Φερεντίνου. 

- 18ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των δασκάλων Φώτη Μητσιογιάννη, Σοφίας 

Συροπούλου και των μαθητών/τριών Ηλιάνας Αγγέλη, Μιχάλη Αλεξάκου, Γεωργίας Αλεξανδρή, 

Ραφαηλίας Αναγνωστοπούλου, Κωνσταντίνου Αναστασίου, Αλέκου Αναστασόπουλου, Βασιλείου 

Βρέκου, Ιωάννη Γεωργούλα, Μάνθου Γιοβάνη, Εβελίνας Δεληγιάννη, Ευαγγελίας Δερματά, 

Κωνσταντίνας Ζαχάκη, Ζευγαρά Παναγιώτη, Ελπίδας Καντερέ, Δήμητρας Κατσάρα, Θάνου 
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Κολοβού, Βαΐου Κοτοπούλη, Ναταλίας Κρικέλη, Αλεξάνδρας Λάππα, Μίριαμ Μσάουελ, Έλλης 

Ναούμη, Αλεξάνδρας Πάνου, Μαρίας Παπαευαγγέλου, Μάνου Παπακωνσταντίνου, Χρύσας 

Φράγκου, Παναγιώτη Φυτιλή, Παρασκευής Φυτιλή, Ραφαέλας Χαλαβέτα. 

- Δημοτικό Σχολείο Καρδιτσομαγούλας, με την επιμέλεια της διευθύντριας Γεωργίας Παλαπέλα, 

του δασκάλου Ιωάννη Ντελή (αποσπασμένου στο ΕΚΦΕ Καρδίτσας για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση) και των μαθητών/τριών Παναγιώτη Αντωνόπουλου, Ευριπίδη Αρβανιτάκου, Χρυσής 

Παρασκευής Γιαβάζη, Πολυξένης Μαρίας Δανιήλ, Χρυσής Κυριακής Δανιήλ, Ηλία Κωνσταντίνου 

Καραγιάννη, Γραμματείας Καρέτσου, Μαρίας Κωστοπούλου, Αθανασίας Μπαμπλέκη, Ελένης 

Μιχαέλας Παπαγιάννη, Παναγιώτη Σβερώνη, Θωμά Σιακάρα, Παναγιώτας Σουτόγλου, Πελαγίας 

Τσιόπουλου, Κωνσταντίνου Φούκα, Αλεξάνδρας Χαντζή, Κωνσταντίνας Χονδροπούλου, Παναγιώτη 

Χουλιάρα. 

- 1ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων, με την επιμέλεια της δασκάλας Βιβής Τσιτώνα και των 

μαθητών/τριών Στεφανίας Αποστολοπούλου, Ελεάνας Βέις, Άγγελου Γρίβα, Νίκου Εκίζογλου, 

Αλεξάνδρας Κορλού , Ρέας Κουκόση, Χρήστου Λάζου, Αντώνη Λαϊμέρι, Μαρίας Νιζάμη, Χρήστου 

Πολύζου, Ρεγκίν Σούλη, Βαγγέλη Τσακίρη, Βαγγέλη Τσιανάκα, Μενέλαου Τσιαχματιώτη, 

Δημοσθένη Ψαχούλα. 

- 2ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων, με την επιμέλεια των δασκάλων Αγλαΐας Καφαντάρη, Μάνθου 

Σταμάτη, Ελένης Τασιούλη και των μαθητών/τριών Νικολάου Αρσενίδη, Χριστίνας 

Γκαλγκανοπούλου, Χρύσας Γκαλμπένη, Απόστολου Γκαντή, Γιάννη Γκαντή, Γεωργίου 

Γκουτζιαμάνη, Αναστασίας Γλυκοπούλου, Ελευθερίας Γλυκοπούλου, Ηλία Δημητριάδη, Χριστίνας 

Δουλαδίρη, Χριστίνας Βασιλείας Ευαγγελοπούλου, Ιωάννη Θέου, Ευαγγελίας Ιατρού, 

Κωνσταντίνας Καλλιώρα, Αθανασίου Καραμουλά, Αικατερίνης Καρατόλιου, Σοφίας Κοντοβά, 

Αναστασίας Κοσκινιώτη, Κατερίνας Κοσκινιώτη, Χρήστου Κουκουλέτσου, Χρίστου Κούλπα, Ιωάννη 

Χρήστου Κρόκου, Φωτεινής Κυρίτση, Αλεξάνδρου Μηλέα, Αλέξανδρου Μουσάκου, Αλεξάντερ 

Μούτσο, Παρασκευής Μπατζιά, Φίλιππου Μπισιάνη, Κωνσταντίνου Μπούσδα, Χρίστου Ντερβίση, 

Μάριου Δημητρίου Ντογιάκα, Ηλιάνας Παπαβασιλείου, Στέφανου Ρίζου, Ελένης Μαρίας Ρουβολή, 

Ειρήνης Σακελλαροπούλου, Αουρέλ Σένα, Ιωάννας Σιακάρα, Σεραφείμ Σμέτη, Απόστολου 

Σταμάτη, Γκρισέλντα Τσεκρέζι, Βασιλικής Τσουκνίδα. 

- 1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Χρυσούλας Γκορίλα, Νίκης 

Ποταμίτου και των μαθητών/τριών Αθηνάς Κακαργιά, Λητώς Καρκαλέτσου, Γιώργου Καφφέ, 

Κωνσταντίνου Κοτρώτσιου, Δαμιανού Λυμπερόπουλου, Ευαγγελίας Μανασή, Ηλία Μιχαλάκη, 

Μαρίας Μπαντρά, Δημήτρη Μυλωνά, ΕύαςΠαπαδοπούλου, Βασίλη Παπακώστα, Ειρήνης Μπόγκα, 

Χριστίνας Μπόγκα, Ηλία Ραμούζη, Παύλου Σαλιαράκη, Δήμητρας Σβερώνη, Ναυσικάς Σταμούλη. 

- 2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Χρυσούλας Γκορίλα, Μαρίας 

Ζησοπούλου, του καθηγητή Δημητρίου Τζιατζιάφη και των μαθητών/τριών Γεωργίας Βασιλάκου, 

Λευτέρη Βλάχου, Νικηφόρου Γαλάνη, Τατιάνας Καγιά, Αλεξάνδρας Καμινιώτη, Κατερίνας 

Κοσκινιώτη, Γιάννη Κουμπούρα, Αποστόλη Μποσκλαβίτη, Ευαγγελίας Ντανοβασίλη, Χρυσόστομου 

Νταφόπουλου, Παρασκευής Ντουμούζη, Θωμά Ξώλια, Σεραφείμ Παπαγεωργίου, Ισίδωρου 

Πατραμάνη, Ευαγγελίας Παύλου, Κων/νας Ρούντου, Βασιλικής Τζιατζιάφη, Χριστίνας Τοπούζη, 

Σωτηρίας Τσιώνα. 

- 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Βασιλικής Κόγια, Σωτηρίας 

Λεμονοπούλου, Ασπασίας Σκόνδρα και των μαθητών/τριών Ιωάννη Αθανασίου, Αφροδίτης 

Αντωνίου, Μυρτούς Δήμητρας Αντωνίου, Άννας Ανυφαντή, Μαρίας Αποστολοπούλου, 

Κωνσταντίνου Αργύρη, Παναγιώτη Αρχοντή, Ευαγγελίας Αυγέρου, Ευθυμίας Αικατερίνης Βαΐτση, 

Βασιλείου Γκερμπεσιώτη, Ελένης Γολιτοπούλου, Κωνσταντίνας Γραββάνη, Θωμά Δήμου, 

Κασσιανής Ελευθερίου, Ιωάννας Ζαμάνη, Ιάσωνα Ζαχαρόπουλου, Αγλαΐας Χαρκοπλιά.   
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- 4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Μαρίας Αλεξίου, Ελένης 

Καλαμπαλίκη, Εριέττας Χόνδρου και των μαθητριών Αναστασίας Γιοβάνη, Ειρήνης Κατσαρού, 

Χριστίνας Νασιοπούλου, Νικολέτας Ντερέκα, Ελένης Πιπερίγκα, Παρασκευής Σολτάνη. 

- 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Ελευθερίας Παππά και των 

μαθητών/τριών Γιώργου Κουκουμτζή, Νικόλαου Λεμπέση, Αναστασίας Ελπίδας Νασιοπούλου, 

Άννας Χαραλαμπίας Παλαιολόγου, Αμαλίας Παναγοπούλου, Αγησίλαου Παπαευθυμίου, Σοφίας 

Παπούλια, Ιωάννη Πλακιά, Γιώργου Σδρόλια, Βασιλείου Φατόλα. 

- 6ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Ελένης Αλεβίζου, Βασιλικής 

Ζαφειρίου, του καθηγητή Παναγιώτη Λαφαζάνη και των μαθητών/τριών Ευγενίας Αδάμου, 

Θωμαής Αλεξάκου, Αποστόλη Αναγνώστου, Νίκης Αναστασοπούλου, Γιάννη Αργυρόπουλου, 

Μανώλη Βαγενά, Μαρίας Γαλάνη, Παναγιώτη Γατσαποστόλη, Άννας Γεροδημητρού, Μάριου 

Γκαγκαντέρου, Κωνσταντίνου Γραμματέλη, Αποστολίας Εκίζογλου, Δημήτρη Ευθυμίου, Χριστίνας 

Ζαχάκη, Ηλία Θάνου, Βαΐτσας Θάνου, Έλλης Καλύβα, Ερατώς Καρακώστα, Βίκυς Κοτλιά, Γιώργου 

Κουκουλιάκου, Παυλίνας Κουρτεσιώτη, Σεραφείμ Κουτσουπλιά, Θάλεια Μπαντρά, Γιάννη Πατούνη. 

- Γυμνάσιο Λεονταρίου, με την επιμέλεια των καθηγητριών Μαρίνας Καλύβα, Νίκης Κάσσου και 

των μαθητών/τριών Σοφίας Oullah, Πέτρου Παγώνη, Αλέξανδρου Τσουμάνη. 

- Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητών Απόστολου Λάντζου, Χρήστου 

Παπαθανασίου, της μαθήτριας Μαρίας Κρανά και του μαθητή Γεωργίου Σταμούλη. 

- 2ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια του καθηγητή Αναστασίου Αθανασόπουλου και 

των μαθητών/τριών Γεωργίου Νούκου, Αγγελικής Ντόβα, Νικολάου Παπαστάθη, Αθανασίου 

Παπουτσή, Ελπίδας Τσίνα, Αθανασίου Τσιαμαντά, Ανάργυρου Τζιατζιάφη. 

- 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητών Χαράλαμπου Αργύρη, Ηλία 

Παραθύρα και των μαθητών/τριών: Παντελή Ζιαζόπουλου, Μαριάννας Μόλτσα, Γεωργίου Σακκά, 

Σπύρου Σιαφάκα, Μενέλαου Σκαρλάτου, Κων/νου Τσάκαλου, Μαριλένας Φιλιπποπούλου. 

- 4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Ευφροσύνης Κύρκου, των 

καθηγητών Λεωνίδα Κάσσου, Γιώργου Παράσχη και των μαθητριών Μαρίας Ζαχαρή, Όλγας 

Μονάντερου, Ελισσάβετ Μουσαφείρη, Κυριακής Μπίτσιου και Μανιόλα Λίτσι.  

- Γενικό Λύκειο Λεονταρίου, με την επιμέλεια του καθηγητή Δημήτρη Παπαϊωάννου και των 

μαθητών/τριών Ιωάννας Ακριβοπούλου, Νικολέτας Αποστολοπούλου, Παναγιώτη 

Ευαγγελόπουλου, Παναγιώτας Σουλιώτη. 

- Γενικό Λύκειο Προαστίου, με την επιμέλεια των καθηγητών Γεωργίου Αθαναηλίδη, Αριστείδη 

Γκάτση, Δημητρίου Κούζα και των μαθητών/τριών Βησσαρίωνα Καλυβιώτη, Τζεσγιάνο Καραμάνι, 

Βησσαρίας Μπακρατσά, Ελένης Μπεκιάρη, Δήμητρας Παπαδημητρίου. 

- 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Κατερίνας Αντωνοπούλου και 

των μαθητών Φίλιππου Μανώλη, Γιάννη Ντανοβασίλη, Γιώργου Παπαϊωάννου, Φώτη Ρέτζιου, 

Νίκου Ρίζου. 

- 1ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Κωνσταντίας Μακρή, των καθηγητών 

Νικόλαου Ιωάννου, Αλέξανδρου Κατσάρα και των μαθητών/τριών Δημήτριου Βαϊόπουλου, 

Ευριπίδη Βούζα, Θωμά Βούζα, Γεώργιου Γκουντούμα, Δημήτριου Καγιά, Παναγιώτη Κουραμά, 

Ευτυχίας Λάκκη, Παύλου Μαντζιάρη, Βάϊου Μίσσα, Αλέξανδρου Μπανάσιου, Παναγιώτη Σίσκου, 

Ραφαέλας Χανή.  

- 2ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, με την επιμέλεια των καθηγητριών Σοφίας Κατσιαούνη, Ελπινίκης Τσούκη 

και των μαθητών/τριών Γρηγόρη Βενέτη, Ανθής Διαμαντή, Ευαγγελίας Ευθυμίου, Αλέξανδρου 

Ζάγγου, Ευτυχίας Κουκούλη, Χαράς Κόφφα, Ντένις Μάντσε, Ντάνιελ Μέσι, Τζέσι Μπάνι, Ηλία 

Μπαρκαλή, Κωνσταντίνας Μπουγά, Χαρούλας Μπουρντούβαλου, Ναυσικάς Ντόλκερα, Νίκου 

Τζιώρα, Θωμά Χασάλα.  

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.gr8 

- 2ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας (Τομέα Γεωπονίας), με την επιμέλεια των καθηγητριών Νίκης Βαβλιάρα, 

Αναστασίας Ζερβουδάκη, Μαρίας Θάνου, Σουλτάνας Κάλφα, Βασιλικής Ξάφη και των 

μαθητών/τριών Δέσποινας Βακουφτσή, Παναγιώτη Βαρλάγκα, Έλλης Γκοζίνα, Γιώργου 

Γουλιανού, Βάιας Ζαράγγα, Χρήστου Θωμόπουλου, Ειρήνης Καλογεράκη, Βάνας Καλογράνα, Φένιας 

Καραγιώργου, Χαράς Κόφφα, Ανδριάνας Κωσταρέλλου, Θωμά Λασπά, Κατερίνας Μιχοπούλου, 

Δέσποινας Μπαζή, Ελεάνας Μπαλατσούκα, Βαγγέλη Μπάτζιου, Πετρούλας Μπαχλά, 

Κωνσταντίνας Ντανοπούλου, Πελαγίας Ομέρι, Δημητρίου Πολυγένη, Σωτηρίου Πολυγένη, 

Χριστίνας Σιαφάκα, Αργύρη Τζερτζελά, Αθανασίου Τσιακούμη, Ευαγγελίας Τσιαφίτσα, Βάσως 

Τσιγγενέ, Ρούντολφ Χασάλα. 

- 1ο ΕΠΑ.Λ. Σοφάδων, με την επιμέλεια των καθηγητριών Έλλης Βυτινιώτου, Κωνσταντίνας 

Βασιλείου, Αναστασίας Καρακάντζιου, του καθηγητή Δημητρίου Σαμαρά και των μαθητών/τριών 

Ρομέο Άρις, Γεωργίου Ασμανίδη, Ηλία Βρατσίστα, Γιάννη Γώγου, Παναγιώτη Δεμερτζή, Νικολάου 

Λούζη, Ρεντόν Μουσάκου, Θωμά Σαλταγιάννη. 

- Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας, με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών Αριστείδη Γκάτση, Βασιλικής 

Καραμήτρου, Σεραφείμ Μπίτσιου και Ιωάννη Ντελή. 

 μουσική από το:

- Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας, με την επιμέλεια του καθηγητή Αναγνώστη Λάππα και των 

μαθητών/τριών Νεφέλης Αδαμοπούλου, Ηρακλή Ασκονίτη, Γιώργου Κόκκινου, Ελπίδας Κουτσώνη, 

Τηλέμαχου Μακρυγιάννη, Γιώργου Μίσσα, Πέτρου Μπακαλάκου, Αχιλλέα Νεύρα, Ηλία Παλαπέλα, 

Δημήτρη Σταμούλη, Βασίλη Τουλάκη, Ανδρόνικου Τρούκη. 

Την Πέμπτη 8 Μαΐου 2014, στο 1ο Γυμνάσιο Μουζακίου, πραγματοποιηθήκαν: 

 πειράματα, κατασκευές, αφίσες, ζωγραφιές από τα:

- Νηπιαγωγείο Αγναντερού, με την επιμέλεια των νηπιαγωγών Ελένης Παπαγιάννη, Ειρήνης 
Παπαπαναγιώτου, Κικιλίας Τσουκαλά και των νηπίων Βασιλείου Βαΐτση, Ευαγγέλου Γκουλιώνη, 
Γεωργίου Εμμανουήλ Γκουρμπαλιώτη, Ευαγγελίας Γκουρμπαλιώτη, Κωνσταντίνου Γκουρμπαλιώτη, 

Εύας Επιτροπίδη, Μαρίας Θανασάκη, Ειρήνης Ιωακωβάκη, Ευαγγέλου Ευφραίμ Καραμπούλη, 

Στυλιανού Καραμπούλη, Βασιλείου Κοτρώτσιου, Νικολάου Κρικώνη, Νικολάου Μπανάσιου, Χρίστου 

Ντόντου, Άννας Ντόντου, Ζωής Σαπουνά, Άγγελου Τσιχτή, Αναστασίας Τσιχτή, Αποστόλη 

Χριστοφόρου. 

- Νηπιαγωγείο Βατσουνιάς, με την επιμέλεια της νηπιαγωγού Κρινιώς Σταύρου και των νηπίων 

Γιώργου Βασίλη Αργυρού, Μαργαρίτας Βόμβρα, Γεωργίας Λιόλιου, Ελένης Λιόλιου, Νικολάου 

Μαλάμη, Μικέλ Μπακίου, Ελισάβετ Πατσιαούρα, Σωτηρίου Πλιάκου, Ελένης Ταμπάκου, 

Κωνσταντίνου Ταμπάκου, Παύλου Σακκά.  

- Νηπιαγωγείο Δρακότρυπας, με την επιμέλεια της νηπιαγωγού Ουρανίας Κουκουράβα και των 

νηπίων Στέφανου Αθανασίου, Σωτήρη Αθανασίου, Στέφανου Σάχλα. 

- Νηπιαγωγείο Μαγούλας, με την επιμέλεια των νηπιαγωγών Μαρίας Μαλέτσικα, Σοφίας Σδρόλια, 

των νηπίων Βησσαρίωνα Βαΐτση, Φίλιππου Γκιόλια, Φωτεινής Καντάκου, Λαμπρινής Καραβίδα, 

Κουητίμ Κούλλα, Ηλία Μετάι, Κωνσταντίνας Μεσδανίτη, Δήμητρας Παγουρτζή, Ευαγγελίας 

Φιλίππου και των προνηπίων Άννας Μαρίας Ακρίβου, Αναστασίας Βαΐτση, Παναγιίωτη Καλλιάρα, 

Μάριου Μπαχλά, Λάμπρου Μπενέκη, Βαΐας Σπανού. 

- 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, με την επιμέλεια των δασκάλων Αντωνίας Γιαννακούλα, Θωμά 

Μπάλλα και των μαθητών/τριών Αργυρίου Αθανασίου, Κων/νας Αλιράι, Θωμά Αργύρη, Βασιλικής 

Βασιλού, Απόστολου Βόμπρα, Ευσταθίας Βόμπρα, Βασιλικής Γρηγορίου, Ευρυδίκης Δημητρίου, 

Ελευθερίας Δραγούτσου, Ιωάννη Ζήση, Κων/νου Καραφέρη, Σταύρου Κατσαρού, Κων/νου Κατσίκη, 

Ευαγγελίας Κριπούρη, Παναγιώτη Κωλέττα, Σπυριδούλας Κωλέττα, Δημητρίου Κώτη, Σωτηρίας 

Κωτούλα, Δημητρίου Λάμπρου, Δήμητρας Μαγκούτη, Κατερίνας Μανίκα, Ανέττας 
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Ντίκα, Χρήστου Ντούρβα, Παναγιώτη Παλαμά, Αλεξάνδρας Παραπραστανίτη, Ασπασίας Πάτα, 

Κων/νου Πάτα, Ζωής Πολίτη, Αλέξανδρου Πούλιου, Αναστασίας Σακαρίκου, Γεωργίου 

Στεργιούλη, Κων/νου Τουραλιά, Βασιλικής Τριχιά, Μαρίας Τριχιά, Ευαγγελίας Τσιώλη. 

- 2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου, με την επιμέλεια των δασκάλων Μαρίας Βλάχου, Λάμπρου 

Γάκια, Θωμά Καλαμπαλίκη και των μαθητών/τριών Νταϊάνας Αλεξίου, Στέλιου Αποστολόπουλου, 

Ηλία Αρχιμανδρίτη, Ορέστη Γάκια, Κωνσταντίνου Γκαραβέλα, Χρήστου Γκαραβέλα, Αποστολίας 

Γκέκα, Χρήστου Γκέκα, Δημητρίου Γρηγορίου, Αντριάνας Γκράβα, Αργύρη Δραγούτσου, 

Απόστολου Θανασιά, Λάζαρου Καλαμπαλίκη, Κωνσταντίνου Καλλιώρα, Δήμητρας Καραβίδα, 

Άγγελου Καραμπά, Σοφίας Καρκανιά, Ευαγγελίας Κατσαρού, Νεφέλης Καυκούλα, Γεωργίου 

Κοτσώνη, Κωνσταντίνου Κουκουράβα, Γεωργίου Κούτσικου, Νεκτάριου Κωνσταντάκου, Γεωργίου 

Κωτσού, Μαριάννας Κωτσού, Ελευθερίου Λιάσκου, Άγγελου Μαγαλιού, Κωνσταντίνου Μαγαλιού, 

Γρηγορίου Μιαρίτη, Μάνθου Νασιόπουλου, Γεωργίου Παπαδημητρίου, Νίκου Παπαρούνα, 

Γεωργίας Παπουτσή, Στυλιανής Ρίνη, Ευαγγελίας Σαργιώτη, Φωτεινής Σαργιώτη, Παντελή 

Σέμπρου, Γεωργίου Σκέντρου, Κωνσταντίνου Σκυλογιάννη, Σοφίας Σουλιώτη, Παναγιώτη 

Στεργιούλη, Κωνσταντίνας Τσίγκα, Μαρίας Τσιτσώνη, Ευθυμίας Φωτίου, Κωνσταντίνου Χασιώτη, 

Γιάννη Χύτα. 

- Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού, με την επιμέλεια του δασκάλου Γιώργου Αντωνίου και των 

μαθητών/τριών Αχιλλέα Γκανά, Παναγιώτη Γκούμα, Σωτήρη Καρανίσα, Όλγας Κόφφα, Ελευθερίας 

Μπανάσιου, Δημήτρη Ξώλια, Μάριου Παπαπαναγιώτου, Σταυρούλας Πετσινού, Ιωάννας Σακκά, 

Μάριο Σκόζα, Βασιλικής Στεργιοπούλου, Στέφανου Παναγιώτη Στεφάνη, Χρήστου Τζιβέλη, 

Αικατερίνης Χαντζή, Δημήτρη Χαχάμη. 

- Δημοτικό Σχολείο Αρτεσιανού, με την επιμέλεια των δασκάλων Δημητρίου Αναγνωστοπούλου, 

Κωνσταντίνου Αργύρη και των μαθητών/τριών Ευαγγελίας Αλασωνίτη, Άντζελας Ασλάνι, Σεκιέρε 

Ασλάνι, Ευαγγελίας Γεροδήμου, Βασιλικής Γκαβαλέκα, Αθανασίου Δημάκη, Παναγιώτη Θεοχάρη, 

Μελίνας Καμινιώτη, Θώμης Κρανά, Άννας Μαρίας Κωστοπούλου, Ειρήνης Λιανού, Αντωνίου 

Μαλλιώρα, Ζωής Μαλλιώρα, Κερασίνας Μαλλιώρα, Θωμά Μανώλη, Μαρίας Μανώλη, Χριστίνας 

Μπαντή, Θεοδώρας Νταμκαρέλου, Αποστόλου Παπαευαγγέλου, Ευαγγελίας Παπαευθυμίου, 

Χρύσας Παπαναστασίου, Δημήτριου Τασιόπουλου, Αντρέινα Τζάρο, Κέισι Τζάρο, Θωμά Τίκα, 

Σωτηρίου Τίκα, Εσμεράλντας Χόρτια. 

- Δημοτικό Σχολείο Βατσουνιάς, με την επιμέλεια του δασκάλου Χρήστου Ράκου και των 

μαθητών/τριών Παναγιώτη Αλεξίου, Χριστίνας Τερψιχώρης Αργυρού, Τζιουλιάνο Γκέλι, 

Νικολέτας Καρδούλα, Γιώργου Κελεπούρη, Μπλέντι Κότσι, Βασιλικής Λιόλιου, Λέοναρτ Μπακίου, 

Βασίλη Πατσιαούρα, Μαρίας Σακκά.  

- Δημοτικό Σχολείο Δρακότρυπας, με την επιμέλεια της δασκάλας Κωνσταντίνας Κωνσταντάκου 

και των μαθητών/τριών Νίκου Αθανασίου, Αναστασίου Κατσιώτη, Κωνσταντίνας Κωνσταντάκου, 

Πετρούλας Κωνσταντάκου, Ελπίδας Κωστάκη, Γεωργίου Κωστάκη, Λάμπρου Μπούρμπου, Σοφίας 

Παπαγεωργίου, Θωμά Σκυλογιάννη, Διονύση Τσιρογιάννη, θεόδωρου Χαρίση. 

- Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας, με την επιμέλεια των δασκάλων Λεωνίδα Δημακόπουλου, Θωμά 

Τσιρέπα και των μαθητών/τριών Λάζαρου Αντωνίου, Στελίνας Γαντζούλα, Ελπίδας Καλλιάρα, 

Γρηγόρη Καλυβιώτη, Αναστασίας Μετάι, Κωνσταντίνου Μούντζια, Κλαίρης Μπάλλιου, Αποστόλη 

Μπάχλα, Βίλμας Μπουκάτσι, Μιλτιάδη Ντίνου, Θεοδοσίου Παύλου, Λάμπρου Παύλου, Χρίστου 

Παύλου, Κωνσταντίνου Πλιάκα, Μάριου Τόπαλη, Τσέτι Τσέλα, Αποστόλη Φιλίππου. 

- Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου, με την επιμέλεια των δασκάλων Δημητρίου Ντόβα, 

Αλέξανδρου Ψημμένου και των μαθητών/τριών Μάριου Αγγέλη, Γεωργίας Βαϊράμη, Δέσποινας 

Βαϊράμη, Κωνσταντίνου Ανάργυρου Βρατσίστα, Βάγιας Γεωργούλα, Μαργαρίτας Γιώτη, Δημητρίου 

Γκίκα, Λαμπρινής Γκινή, Παρασκευής Ευαγγέλου, Αριστοτέλη Κάμπα, Ασημίνας Κατσίκη, Ελεάνας 

Κοσμά, Αικατερίνης Ματρακούκα, Σαϊμίρ Μπράτσια, Ηλία Μπρέλλα, Αικατερίνης Νασιώκα, 
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Δημητρίου Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνας Πάτα, Γεωργίου Πάτα, Ιωάννας Πάτρα, Αντιγόνης 

Σάλτα, Αλέξανδρου Ταμπάκου, Κωνσταντίνου Τάχου, Δημητρίου Τριανταφύλλου, Άγγελου 

Φιλίππου, Παναγιώτη Φιλίππου, Ραφαήλ Χαντούμη, Ζωής Χούτου, Ανδρονίκης Χύτα. 

- 1ο Γυμνάσιο Μουζακίου, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Παναγιώτας Μανταλιά, των 

καθηγητών Γεωργίου Κουτσιούμπα, Βάϊου Μπάγκου και των μαθητών/τριών Ελένης Βαγενά, 

Σπύρου Γάκια, Ελισσάβετ Γεωργούλα, Ανδρέα Γρηγορίου, Ελένης Δεληγιάννη, Φαίδρας Δημητρίου, 

Απόστολου Ευθυμίου, Απόστολου Θανασιά, Βικτώριας Κοτσώνη, Ζωής Κωτούλα, Ηλιάνας 

Κωτούλα, Γεωργίου Μπάγκου, Ελπίδας Νούκα, Λεωνίδα Οικονόμου, Ευάγγελου Παλαμά, Κων/νου 

Πατούλια, Χριστόφορου Πατούλια, Ραφαηλίας Τάχου, Ευάγγελου Τζάλλα, Αγορίτσας Τόλου, 

Μαρίας Τσίγκα, Ντανιέλας Τσώκου, Θεανώς Χαρίση, Γεωργίας Χριστοδούλου, Λάζαρου Ψυλλιά. 

- Γυμνάσιο Μαγούλας, με την επιμέλεια του καθηγητή Γεωργίου Καραμπέκου και των 

μαθητών/τριών Εράλντα Άλλα, Βασίλη Γκανά, Ρομπέρτο Γκιέλη, Σταυρούλας Γκόλια, Ευτυχίας 

Ιακωβάκη, Αναστασίας Καλλιάρα, Ροδάνθης Κανιούρα, Θωμά Καραμπέκου, Μαρίας Κοτρώτσιου, 

Ευτυχίας Μαργαρίτη, Ελευθερίας Μούντζια, Ανέττας Παπά, Αποστολίας Παύλου, Σωτήρη 

Παύλου, Ανδρέα Σακκά, Χρήστου Σιατήρα, Αντζέλας Τσέλα, Θωμά Φιλίππου.  

- Γενικό Λύκειο Μουζακίου, με την επιμέλεια των καθηγητών Βασιλείου Βασιλείου, Αποστόλου 

Ευθυμίου, Θωμά Καλαμπαλίκη και των μαθητών/τριών Ιωάννη Αντωνίου, Δημητρίου Αργυρίου, 

Μικέλ Γκιέλη, Σωτηρίου Θεολόγη, Βησσαρίου Κάκια, Αγορίτσας Καλαμπαλίκη, Ναυσικάς Καπούλα, 

Ανάργυρου Κωστάκη, Χρήστου Λαμπέρη, Ανδριανής Μπαλατσούκα, Εργκίν Μπαλλίου, Άννας 

Μαρίας Μπλέτσα, Ελευθερίας Παπουτσή, Βασιλείου Τριανταφύλλου.  

- 1ο ΕΠΑ.Λ. Μουζακίου, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Λαμπρινής Γκαγκά, του καθηγητή 

Ευθύμιου Βαλταδώρου και των μαθητών/τριών Μαρίας Αναστασίου, Ιωάννας Βασιλού,  Βασίλη 

Διαμάντη, Παναγιώτας Ευσταθίου, Νετζίπ Ισουφάϊ, Γεωργίου Ντίνα, Δημήτρη Πιτσαρή, 

Σωτηρίας Φώτη. 

- Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας, με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών Βασιλικής Καραμήτρου, Σεραφείμ 

Μπίτσιου και Ιωάννη Ντελή. 

- Κ.Π.Ε. Μουζακίου, με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών Στέλλας Ζαμπάλου, Αντώνη Ντάνη, 

Ευαγγελίας Παπαδημητρίου, Δημητρίου Σπυρόπουλου. 

 χορωδία και μουσική από το: 

- 1ο Γυμνάσιο Μουζακίου, με την επιμέλεια της καθηγήτριας Ευθαλίας Νασιώκα και των 

μαθητών/τριών Ελένης Αναστάση, Κωνσταντίνας Αναστάση, Αλεξάνδρας Ανυφαντή, Παναγιώτας 

Ανυφαντή, Κατερίνας Αποστολίδη, Έφης Αργύρη, Ελένης Βαγενά, Φωτεινής Βασιλού, Μαρίας Βέις, 

Χρύσας Βόμπρα, Αντιγόνης Γιάννη, Σταυρούλας Γιώτη, Χιόνας Καλαμπαλίκη, Γεωργίας Καραβίδα, 

Μαρίας Κατσαρού, Βίκυς Κοτσώνη, Ηλιάνας Κωτούλα, Ζωής Κωτούλα, Κωνσταντίνας Μπάλα, 

Μυρτώς Λαμπέρη, Ευθυμίας Ματρακούκα, Αναστασίας Μπαϊράμη, Ευγενίας Μπαρμπαρούση, 

Ηλιάνας Νάκου, Θεοδώρας Νασιοπούλου, Ελπίδας Νούκα, Σοφίας Πάνου, Άννας Μαρίας Παππά, 

Μαίρης Ταμπάκου, Θεοδώρας Τόλου, Ρίτσας Τόλου, Μαρίας Τσίγκα, Ελένης Τσιτσώνη, 

ΝτανιέλαςΤσώκου, Αναστασίας Χαλίλη, Βασιλικής Φωτάκη, Θεανώς Χαρίση. 

 

Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση 

- στην Καρδίτσα:  

ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Θωμάς Καρανίκας, η 

Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Έφη Μητσιάδη, η Σχολική Σύμβουλος 

Φυσικών Επιστημών Καρδίτσας - Τρικάλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Πασχαλίνα Κόζυβα, 

οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Θωμάς Κοτοπούλης, κ. Βασίλειος 

Κωτούλας, κ. Παναγιώτα Ντιβέρη και κ. Αικατερίνη Καραγκούνη, η Σχολική Σύμβουλος 

Προσχολικής Αγωγής κ. Ευαγγελία Παπαδημητρίου, ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων 
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Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνος Παπατσιμούλης, ο Υπεύθυνος 

Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Λάρισας κ. Δημήτριος Νάκος, ο Υπεύθυνος 

Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Ελασσόνας κ. Ηλίας Διδασκάλου, ο Πρόεδρος της 

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας κ. Νικόλαος Καραγιάννης, 

και πολλοί Διευθυντές Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως επίσης 

και εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

- στο Μουζάκι: 

ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός, η Σχολική Σύμβουλος της 5ης 

Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Αναστασία Φακίδου, η Σχολική 

Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής κ. Ευαγγελία Παπαδημητρίου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής 

Κοινότητας Μουζακίου κ. Θωμάς Καλαμπαλίκης και όλοι οι Διευθυντές των Σχολείων που 

υπάγονται στο Δήμο Μουζακίου καθώς και πλήθος εκπαιδευτικών και μαθητών. 

 

Σημαντική συμβολή στην εκδήλωση είχαν ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας 

κ. Χρήστος Παπαθανασίου και η Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Μουζακίου κ. Παναγιώτα 

Μακρυγιάννη, που φιλοξένησαν με τον καλύτερο τρόπο την εκδήλωση στα σχολεία τους, 

επιλύοντας όλα τα ανακύπτοντα προβλήματα και προσφέροντας την καλύτερη δυνατή φιλοξενία σε 

επισκέπτες και συμμετέχοντες στην εκδήλωση.  

 

 

 

 
Άποψη από τη διαδικασία έναρξης της εκδήλωσης στο ανοικτό αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας. 
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Το πρόγραμμα της εκδήλωσης  
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Παρουσιάστηκαν στην Καρδίτσα 
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28ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας 
 

Πρόγραμμα: «Φως και χρώματα» 

1. Αναμίξεις χρωμάτων 

Τα νήπια αναμιγνύουν τα βασικά χρώματα και φτιάχνουν – μαγικά χρώματα – όπως τα λέμε (καφέ, 

πράσινο, πορτοκαλί, μωβ). Επίσης ρίχνοντας άσπρο χρώμα στα ήδη υπάρχοντα τα χρώματα 

ανοίγουν. 

 
2. Εναλλαγή μέρας – νύχτας. 

Με την υδρόγειο σφαίρα και ένα φακό (ήλιος) τα παιδιά δείχνουν στην υδρόγειο σφαίρα την 

εναλλαγή ημέρας – νύχτας στον πλανήτη. 

  
3. Γυαλιά με χρωματιστές ζελατίνες 

Φορώντας τα χρωματιστά γυαλιά βλέπουν τα διάφορα πράγματα γύρω τους κόκκινα, μπλε, κίτρινα, 

πράσινα και εξηγούν ότι το φως περνώντας από τις χρωματιστές ζελατίνες αλλάζει χρώμα 

ανάλογα με το χρώμα της ζελατίνας, γιατί αυτή απορροφά όλα τα χρώματα και αφήνει να περάσει 

μόνο το κόκκινο η κόκκινη, μόνο το μπλε η μπλε, κ.ο.κ. 
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Νηπιαγωγείο Καλλίθηρου 
 

Παιχνίδι με το φως και τα χρώματα.  

Στόχοι: 

- Να εμπεδώσουν και να διευρύνουν τις γνώσεις γύρω από τα χρώματα, “χρησιμοποιώντας τα” με 

ποικίλους τρόπους. 

- Να συνδέσουν το γραπτό με τον προφορικό λόγο. 

- Να έρθουν σε επαφή με τη διαδικασία δημιουργίας παραμυθιού και μέσω αυτής να μάθουν να 

εργάζονται σε ομάδες, προκειμένου να ολοκληρώσουν από κοινού μία δραστηριότητα. 

- Να γνωρίσουν παροιμίες και αινίγματα σχετικές με τα χρώματα και να κατανοήσουν τη σημασία 

τους. 

- Να μάθουν να συνεργάζονται, να αλληλεπιδρούν και να αυτενεργούν. 

- Να εμπλακούν στη διαδικασία ανάγνωσης και ακρόασης παραμυθιού, αινιγμάτων και παροιμιών 

σχετικά με τα χρώματα. 

- Να μάθουν να δημιουργούν και να αφηγούνται ιστορίες, τηρώντας τη χρονική ακολουθία αρχή – 

μέση - τέλος και να απαντούν σε ερωτήσεις του τύπου πριν, μετά, κλπ.  

- Να γράψουν για να εξυπηρετήσουν λειτουργικούς σκοπούς (π.χ. γράφω για να λύσω ένα αίνιγμα 

που έμαθα). 

Σύντομη περιγραφή δραστηριοτήτων:  

1. Δημιουργία παραμυθιού «Η χώρα με τα χρώματα». 

Περίληψη Παραμυθιού: «…Σε μια χώρα γεμάτη 

χρώματα, ζούσε ένα κοριτσάκι που της άρεσε πολύ να 

ζωγραφίζει, η Ζωγραφούλα. Όλα κυλούσαν ήσυχα στην 

πολύχρωμη χώρα, ώσπου μια μάγισσα η Κακάσχημη και 

Ασπρόμαυρη αποφάσισε να φυλακίσει τα χρώματα στον 

πύργο της. Η χώρα έγινε ασπρόμαυρη και οι άνθρωποι 

θλιμμένοι. Η Ζωγραφούλα ανέλαβε να φέρει τα χρώματα 

πίσω στη χώρα. Πήγε στον πύργο και έκλεισε όλα τα 

χρώματα μέσα σε μπαλόνια. Στη συνέχεια ελευθέρωσε τα χρώματα ψηλά στον ουρανό και έτσι η 

χώρα ξαναέγινε πολύχρωμη!...» 

Τα παιδιά δημιούργησαν μόνα τους το παραμύθι, απαντώντας σε ερωτήσεις του τύπου τι έγινε 

μετά, πως, πού, πότε γιατί κ.λ.π. Κάθε φορά που διαφωνούσαν για τη  δράση της ιστορίας 

ψηφίζαμε την επικρατέστερη ιδέα. Στη συνέχεια, τα παιδιά πήραν το ρόλο του εικονογράφου, 

χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε να ζωγραφίσει από μία σελίδα του παραμυθιού. Το 

συνθέσαμε, βάζοντας τις σελίδες με τη σειρά και το διαβάσαμε όλοι μαζί στην τάξη.   

2. Δημιουργία αινιγμάτων και παροιμιών σχετικών με τα χρώματα.  

Βρήκαμε παροιμίες που αναφέρονται σε χρώματα, τις 

διαβάσαμε στα παιδιά κι εκείνα προσπάθησαν να τις 

ερμηνεύσουν, λέγοντας το καθένα την άποψή του 

σχετικά με τη σημασία κάθε μίας. Βρήκαμε και 

αντίστοιχα αινίγματα και τα παιδιά προσπάθησαν να 

βρουν τη λύση τους. Στη συνέχεια τα παιδιά 

χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε ένα 

αίνιγμα ή μία παροιμία. Συνέθεσαν τις παροιμίες και τα 

αινίγματα που μάθανε  μέσω της ζωγραφικής και του 

γραπτού λόγου. Έπειτα κάθε ομάδα παρουσίασε  την 

παροιμία ή το αίνιγμά της στις υπόλοιπες ομάδες.    
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2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 

1ο πείραμα: Ανίχνευση οξέων και βάσεων. 

Υλικά: Αμμωνία. Πορτοκάλι. Απορρυπαντικό για τα χέρια. Ξίδι. Μαγειρική σόδα. Λεμόνι. 

Τι θα κάνουμε: 

Θα ανιχνεύσουμε ποια υλικά έχουν όξινη ιδιότητα και ποια έχουν βασική χρησιμοποιώντας δείκτη 

από κόκκινο λάχανο (χρώμα μοβ). Βάζουμε μια μικρή ποσότητα από κάθε υλικό μέσα σε ποτήρια 

και προσθέτουμε σταγόνες από το δείκτη. Αν το χρώμα του δείκτη γίνει κόκκινο, το διάλυμα 

περιέχει οξύ, ενώ αν γίνει γαλαζοπράσινο περιέχει βάση. 

Τι θα δούμε: 

 Χρώμα δείκτη Συμπέρασμα 

Αμμωνία με νερό πράσινο βάση 

Πορτοκάλι κόκκινο οξύ 

Απορρυπαντικό για τα χέρια πράσινο βάση 

Ξίδι κόκκινο οξύ 

Μαγειρική σόδα γαλαζοπράσινο βάση 

Λεμόνι κόκκινο οξύ 

 

2ο πείραμα: Τα οξέα διαλύουν τα άλατα. Οι βάσεις δεν διαλύουν τα άλατα. 

-Ρίχνουμε σε ένα ποτήρι μια μικρή ποσότητα ξίδι (οξύ). Ύστερα ρίχνουμε μέσα μια κιμωλία, που 

είναι άλας του ασβεστίου. Παρατηρούμε ότι γίνεται μία χημική αντίδραση, κατά την οποία η 

κιμωλία διαλύεται μέσα στο ξίδι. Όσο περισσότερο αφήσουμε την κιμωλία μέσα στο ξίδι τόσο αυτή 

θα διαλύεται. 

Συμπέρασμα: Τα οξέα έχουν την ιδιότητα να διαλύουν τα άλατα. 

-Ρίχνουμε λίγο νερό στο ποτήρι και διαλύουμε μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού για πλύσιμο στο 

χέρι (βάση). Ύστερα ρίχνουμε ένα μικρό κομμάτι κιμωλίας μέσα στο ποτήρι με το απορρυπαντικό. 

Παρατηρούμε ότι δεν γίνεται καμιά χημική αντίδραση. 

Συμπέρασμα: Οι βάσεις δεν διαλύουν τα άλατα. 

 

3ο πείραμα: Οι βάσεις διαλύουν τα λίπη. 

Ρίχνουμε σε ένα ποτήρι νερό και διαλύουμε μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού για πλύσιμο στο 

χέρι (βάση) και σε ένα άλλο ποτήρι ρίχνουμε μια μικρή ποσότητα ξίδι (περιέχει οξικό οξύ). Στη 

συνέχεια ρίχνουμε μερικές σταγόνες λάδι και στα δύο ποτήρια, τα ανακατεύουμε και παρατηρούμε 

πως το λάδι διαλύεται μόνο στο ποτήρι με το απορρυπαντικό, το οποίο έχει βασικές ιδιότητες, ενώ 

στο ποτήρι με το ξίδι δεν γίνεται καμιά χημική αντίδραση και το λάδι δεν διαλύεται. 

Συμπέρασμα: Οι βάσεις έχουν την ιδιότητα να διαλύουν τα λίπη. Τα οξέα δεν διαλύουν τα λίπη. 

 

4ο πείραμα: Οξέα και βάσεις καθημερινής χρήσης. 

Υλικά: Ασπιρίνη. Αντιόξινο χάπι. Azax για τζάμια. Azax για πατώματα. Κρασί. ΟΜΟ για πλύσιμο. 

Θα δούμε ποια από τα υλικά καθημερινής χρήσης έχουν βασικές ιδιότητες και ποια έχουν όξινες 

ιδιότητες. 

- Ρίχνουμε μια ασπιρίνη σε ένα ποτήρι και προσθέτουμε λίγο νερό. Ανακατεύουμε για να λιώσει, 

ρίχνουμε το δείκτη και παρατηρούμε πως χρωματίζεται κόκκινος. Άρα η ασπιρίνη έχει όξινες 

ιδιότητες. 

- Συνεχίζουμε με το αντιόξινο χάπι. Εδώ παρατηρούμε πως ο δείκτης χρωματίζεται 

γαλαζοπράσινος. Άρα το χάπι έχει βασικές ιδιότητες. 
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- Συνεχίζουμε με το Azax για τζάμια. Εδώ βλέπουμε ότι χρωματίζεται πράσινος. Άρα έχει 

βασικές ιδιότητες. 

- Το κρασί χρωματίζει το δείκτη κόκκινο. Άρα έχει όξινες ιδιότητες. 

- Το ΟΜΟ για πλύσιμο χρωματίζει το δείκτη πράσινο. Άρα έχει βασικές ιδιότητες. 

  
 

5ο πείραμα: Εξουδετέρωση οξέων και βάσεων. 

Η χημική αντίδραση που γίνεται, όταν προσθέσουμε μία βάση σε ένα οξύ ή ένα οξύ σε μια βάση, 

ονομάζεται εξουδετέρωση. Οι χημικές ουσίες που δημιουργούνται με την εξουδετέρωση 

ονομάζονται άλατα.   οξύ + βάση  άλας + νερό 

- Ρίχνουμε λίγο νερό στο ποτήρι και βάζουμε μέσα λίγη σόδα. Στη συνέχεια ρίχνουμε το δείκτη στο 

διάλυμα και αυτό θα χρωματιστεί πράσινο, γιατί η σόδα έχει βασικές ιδιότητες. 

- Ύστερα προσθέτουμε ξίδι σιγά σιγά, γιατί αφρίζει. Παρατηρούμε ότι η διάλυση είναι έντονη γιατί 

έχουμε το φαινόμενο της εξουδετέρωσης, οξέος από βάση. Το χρώμα σιγά σιγά γίνεται όμοιο με το 

χρώμα που είχε ο δείκτης αρχικά. Αυτό το φαινόμενο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έχει 

εξουδετερωθεί όλη η ποσότητα της βάσης που ρίξαμε μέσα στο ποτήρι από το οξύ. 

- Εάν συνεχίσουμε να ρίχνουμε κι άλλη ποσότητα οξέος, τότε θα παρατηρήσουμε ότι το χρώμα 

αλλάζει προς το κόκκινο. Δηλαδή πλέον υπερισχύει το οξύ και ο δείκτης χρωματίζεται κόκκινος. 

Για να δούμε καλύτερα μπορούμε να ρίξουμε κι άλλη ποσότητα του δείκτη μας. 

- Εάν ρίξουμε κι άλλη ποσότητα με σόδα στο ποτήρι θα έχουμε και πάλι την εξουδετέρωση του 

οξέος από τη βάση και το χρώμα του δείκτη θα ξαναγίνει πάλι όμοιο με το αρχικό χρώμα του 

δείκτη. 

- Εάν συνεχίσουμε να ρίχνουμε κι άλλη ποσότητα σόδα τότε θα παρατηρήσουμε ότι το χρώμα 

αλλάζει προς το πράσινο. Δηλαδή πλέον υπερισχύει η βάση και ο δείκτης χρωματίζεται πράσινος. 

 

Θερμότητα 

1. Μετάδοση της θερμότητας με αγωγή. 

Κάτω από ένα μέταλλο ή ένα κομμάτι λαμαρίνας 

στερεώνουμε καρφάκια ή φελλούς, βάζοντας 

σταγόνες από κερί. Στη συνέχεια ανάβουμε το 

γκαζάκι. 

Θα δούμε: Τα καρφάκια ή οι φελλοί θα πέσουν. 

Πρώτο θα πέσει αυτό που βρίσκεται δίπλα στο 

γκαζάκι και ακολουθεί το επόμενο. Αυτό που 

βρίσκεται μακριά από τη φωτιά πέφτει τελευταίο 

λόγω του φαινομένου της αγωγής. 
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Ερμηνεία: Ξέρουμε ότι τα μόρια βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο. Όταν η φωτιά ζεσταίνει τη μία 

μεριά τα μόρια απορροφούν τη θερμότητα και αρχίζουν να κινούνται. Οι δονήσεις αυτές 

μεταφέρονται και στα διπλανά μόρια κάνοντάς τα κι αυτά να δονούνται. Έτσι λοιπόν η θερμότητα 

μεταφέρεται από τη θερμή περιοχή στην πιο ψυχρή, με αποτέλεσμα να θερμανθεί και να λιώσει η 

σταγόνα με το κερί κι έτσι να πέσει το καρφάκι ή ο φελλός. 

Σημείωση: Για να έχουμε θερμότητα με αγωγή πρέπει να ισχύουν δύο συνθήκες. 

1. Τα δύο σώματα θα πρέπει να ακουμπούν το ένα στο άλλο. 

2. Θα πρέπει να υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσά τους. 

 

2. Μετάδοση της θερμότητας στα υγρά. 

Σε μια γυάλινη λεκάνη θα βάλουμε κρύο νερό. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε ένα μπουκαλάκι 

μέσα στο οποίο έχουμε βάλει ζεστό χρωματιστό νερό. Το κλείνουμε με το καπάκι ελαφρώς και το 

τοποθετούμε στον πυθμένα της γυάλινης λεκάνης. Ανοίγουμε το καπάκι. 

Θα δούμε: Tο ζεστό νερό που είναι μέσα στο μπουκαλάκι βγαίνει από το μπουκάλι και ανεβαίνει 

προς τα πάνω. 

Ερμηνεία: Στα υγρά η θερμότητα μεταδίδεται με ρεύματα. To ζεστό νερό έχοντας μικρότερη 

πυκνότητα από το κρύο νερό που βρίσκεται στο περιβάλλον του ανεβαίνει και πιάνει όλη την πάνω 

επιφάνεια του νερού. 

Για να δούμε ότι δεν ισχύει το αντίθετο κάνουμε το εξής: 

Σε μια λεκάνη με ζεστό νερό χρησιμοποιούμε ένα μπουκαλάκι με κρύο νερό. Το βάζουμε στον 

πυθμένα και ανοίγουμε το καπάκι. 

Θα δούμε: Tο κρύο νερό δεν ανεβαίνει προς τα πάνω, παραμένει στο μπουκάλι. 

Ερμηνεία: H θερμότητα μεταδίδεται με ρεύματα προς την κατεύθυνση από τη μικρότερη προς τη 

μεγαλύτερη πυκνότητα (π.χ. με το καλοριφέρ). 

 

3. Διάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία. 

Xρησιμοποιούμε μια λάμπα θερμάνσεως, την ανάβουμε και βάζουμε το χέρι από κάτω. 

Θα δούμε: Το χέρι θερμαίνεται. 

Ερμηνεία: Η διάδοση της θερμότητας δεν ερμηνεύεται ούτε με επαφή δηλαδή με αγωγή, διότι το 

χέρι μου δεν ακουμπάει τη λάμπα ούτε όμως και με ρεύματα, διότι ο ζεστός αέρα, ο οποίος 

βρίσκεται γύρω από τη λάμπα ανεβαίνει προς τα πάνω. Άρα το χέρι μας θερμαίνεται με 

ακτινοβολία. 

 

4. Απορρόφηση ακτινοβόλου θερμότητας. 

Έχουμε δύο ελάσματα το ένα λευκό και το άλλο μαύρο. Κολλάμε ένα φελλό με λιωμένο κερί στις 

δύο επιφάνειες. Ανάμεσα στα δύο ελάσματα ανάβουμε ένα κερί προσέχοντας η φλόγα του κεριού να 

είναι περίπου στο ύψος των φελλών. 

Θα δούμε: Ο φελλός στη μαύρη επιφάνεια θα πέσει πρώτος. 

Ερμηνεία: Η μαύρη επιφάνεια απορροφά περισσότερη θερμότητα και ο φελλός πέφτει, που σημαίνει 

ότι η απορρόφηση της θερμότητας σε ένα σώμα εξαρτάται από τη φύση της επιφάνειας των 

σωμάτων. 
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4ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 

Α. Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό.  

1. Κατασκευή ηλεκτρομαγνήτη με απλά υλικά.  

Πειραματισμός έλξης μεταλλικών συνδετήρων με σύνδεση σε μπαταρία 4.5 V. 

2. Ηλεκτρομαγνήτης με πηνίο και μεταλλικό πυρήνα. 

Πειραματισμός έλξης μεταλλικών συνδετήρων με παροχή ρεύματος από μπαταρία 4.5V και από 

μετασχηματιστή ρεύματος 6V (διαφορές). 

3. Κατασκευή ηλεκτρομαγνητικού γερανού.  

Πειραματισμός έλξης μεταλλικών καρφιών και ανύψωση. 

Παρατήρηση προσωρινών μαγνητικών ιδιοτήτων με τη διακοπή παροχής ρεύματος. 

4. Ηλεκτρομαγνητικό εκκρεμές.  

Παιγνιώδης παρατήρηση ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων. 

5. Ηλεκτρομαγνητικό κουδούνι  

 

    
 

Β. Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό.  

1. Γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.  

Πηνίο που περιστρέφεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο. 

2. Ηλεκτρικό μοτέρ. 

Πηνίο που περιστρέφεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο με παροχή ρεύματος 4,5V και 6V. 
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7ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 

1. Πείραμα Απόσταξης. Με τη βοήθεια του βρασμού μετατρέπουμε βρώμικο νερό σε καθαρό. Με 

τη χρήση ειδικών οργάνων από το εργαστήριο Φυσικής και Χημείας (ψυκτήρας με πώμα, 

ορθοστάτης, λύχνος υγραερίου, γυάλινα ποτήρια, κομμάτι τζάμι), το νερό που έχουμε ανακατέψει 

με χώμα βράζει στους 100ο Κελσίου και από το άκρο του σωλήνα του ψυκτήρα βγαίνει καθαρό 

νερό. Οι υδρατμοί ψύχονται και υγροποιούνται μέσα στον ψυκτήρα. 

 

2. Οικογενειακή γεωργία. (Φυτεύω σέλινο, μαϊντανό, άνηθο, κρεμμυδάκια στο μπαλκόνι του 

σπιτιού μου. Αυτόματο πότισμα: από ένα υπερυψωμένο ντεπόζιτο γεμάτο νερό δημιουργείται ροή 

του νερού σ’ ένα λάστιχο ποτίσματος το οποίο έχουμε τρυπήσει με τα ειδικά <<κουμπάκια>> για το 

αυτόματο πότισμα.) 

 

3. Παρουσίαση αφισών με θέμα την ερημοποίηση του πλανήτη Γη. 

  
 

4. Τα παιδιά τραγουδούν για τη γη που κινδυνεύει. 

1. Προστατεύοντας τη γη μας 

προστατεύω τη ζωή 

που χρειάζεται οξυγόνο 

για μια ανάσα ζωντανή. 
[ρυθμός: «Συννεφούλα», Δ. Σαββόπουλου, refren] 

2. Σέβομαι κάθε γωνιά της 

δέντρα, ζώα και φυτά 

τη γαλάζια θάλασσα της 

και τα δάση τα πυκνά. 
[ρυθμός: «Φραγκοσυριανή», Μ. Βαμβακάρη, couple+refren] 

3. Σέβομαι τον ουρανό της 

που αγαπάει τα πουλιά 

το φεγγάρι και τα αστέρια 

είν’ του ήλιου τα παιδιά. 
[ρυθμός: «Σήκω χόρεψε συρτάκι», Στ. Ξαρχάκου, couple] 

4. Πάνω απ’ όλα τη φροντίζω  

για να είναι καθαρή 

να μας δίνει οξυγόνο 

για να έχουμε ζωή. 
[ρυθμός: rap] 

 

5. Φτιάχνω μπαταρία με λεμόνια, με τη βοήθεια φύλλων χαλκού και ψευδαργύρου. Το κιτρικό 

οξύ που περιέχει το λεμόνι ερχόμενο σε επαφή με τα μέταλλα προκαλεί ροή ηλεκτρονίων από τον 

ψευδάργυρο προς τον χαλκό και η διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο μετάλλων δημιουργεί ρεύμα. 

Υλικά: 3 λεμόνια. 1 λαμπάκι (1,5V). 4 Καλώδια κροκοδειλάκια. 3 φύλλα χαλκού και 3 φύλλα 

ψευδαργύρου. 

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


Πειράματα – Κατασκευές – Αφίσες – Ζωγραφιές – Παρουσιάσεις στην Καρδίτσα 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 21 

Τι θα κάνεις: 

- Βυθίζεις σε κάθε λεμόνι ένα φύλλο χαλκού 

και ένα φύλλο ψευδαργύρου. 

- Συνδέεις με καλώδιο το φύλλο 

ψευδαργύρου του πρώτου λεμονιού με το 

φύλλο χαλκού του δεύτερου λεμονιού κ.ο.κ.  

- Στο τέλος συνδέεις το λαμπάκι στο πρώτο 

και το τελευταίο καλώδιο. Το λαμπάκι 

ανάβει, όμως η διάρκεια της ζωής της 

μπαταρίας του λεμονιού είναι περιορισμένη. 
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14ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 

Διαστολή και συστολή στα στερεά, υγρά και αέρια σώματα. 

Διαστολή και συστολή στερών. 

Υλικά: Ένα καρφί, ένα τενεκεδάκι, ένα σφυρί, μία τσιμπίδα ή ένα μανταλάκι ξύλινο, ένα κερί.  

Εκτέλεση: Καρφώνουμε με το σφυρί το καρφί στο τενεκεδάκι ανοίγοντας μια τρύπα.  

Θερμαίνουμε το καρφί στο κερί, κρατώντας το με την τσιμπίδα ή με το ξύλινο μανταλάκι.  

Τοποθετούμε το πυρωμένο καρφί στην τρύπα που ανοίξαμε. Παρατηρούμε ότι λόγω της διαστολής 

του, δε χωράει στην τρύπα.  

Ρίχνουμε το καρφί μέσα σε ένα ποτήρι με νερό. Αν ξαναδοκιμάσουμε παρατηρούμε ότι λόγω της 

συστολής του, το  καρφί χωράει τώρα να μπει στην τρύπα. 

Το ίδιο πείραμα μπορεί να γίνει και με ένα κέρμα. Τοποθετούμε το κέρμα σε ένα λευκό χαρτί και 

ζωγραφίζουμε το αποτύπωμά του. Θερμαίνουμε με το κερί το κέρμα και το τοποθετούμε ξανά στο 

αποτύπωμά του στο χαρτί. Παρατηρούμε ότι το κέρμα είναι πιο μεγάλο λόγω της διαστολής. Το 

ρίχνουμε στη συνέχεια μέσα στο νερό και επανέρχεται στο αρχικό του μέγεθος, γιατί μέσα στο 

νερό συστέλλεται. 

 

Κυβική διαστολή στερών. 

Υλικά: Γκαζάκι υγραερίου, συσκευή μεταλλικής σφαίρας – 

δακτυλίου, (κατ΄ όγκο διαστολής) 

Εκτέλεση: Ξεκινώντας δείχνουμε ότι η μεταλλική σφαίρα 

περνάει μέσα από το δακτύλιο. Κατόπιν θερμαίνουμε τη 

σφαίρα στο γκαζάκι και ξανατοποθετούμε τη σφαίρα στο 

δακτύλιο. Παρατηρούμε ότι δε χωράει να περάσει. Την 

αφήνουμε λίγη ώρα να κρυώσει και περνάει ξανά στο δακτύλιο. Συμπεραίνουμε πως τα στερεά 

σώματα διαστέλλονται όταν θερμαίνονται, ενώ όταν ψύχονται συστέλλονται. 

 

Γραμμική διαστολή στερεών. 

Υλικά: Μία μεταλλική βελόνα πλεξίματος, δύο άδεια γυάλινα 

μπουκάλια (σαν αυτά του κρασιού), ένας φελλός, ένα μπρελόκ, 

ένα καλαμάκι, μία καρφίτσα, ένα κερί ρεσώ, βιβλία ή άλλα 

αντικείμενα για να στηρίξουμε το κερί.  

Εκτέλεση: Πιέζουμε ένα φελλό ώστε να μπει ως τη μέση στο 

στόμιο του ενός μπουκαλιού και μπήγουμε τη μυτερή άκρη της 

βελόνας στο φελλό, ώστε να είναι οριζόντια και λίγο πιο πάνω από το χείλος του μπουκαλιού. Η 

βελόνα βρίσκεται λίγο πιο πάνω και από το στόμιο του δεύτερου μπουκαλιού. Τρυπάμε ένα 

καλαμάκι στο 1/3 του μήκους του με μια καρφίτσα και στη συνέχεια βάζουμε το καλαμάκι με την 

καρφίτσα στο στόμιο του δεύτερου μπουκαλιού, ώστε η καρφίτσα να μπαίνει μέσα στο μπουκάλι, το 

κεφάλι της καρφίτσας να ακουμπά στη βελόνα και το καλαμάκι να είναι οριζόντιο πάνω στο στόμιό 

του. Το καλαμάκι βρίσκεται κάτω από τη βελόνα πλεξίματος σε ορθή γωνία με αυτή. Κρεμάμε ένα 

μπρελόκ στο άκρο της βελόνας. Τοποθετούμε βιβλία ή κάτι άλλο και ακουμπάμε πάνω τους ένα 

κερί, ώστε να απέχει 2-3 εκατοστά από τη βελόνα. Ανάβουμε το κερί και παρατηρούμε την 

καρφίτσα να κινείται, εξαιτίας της διαστολής της βελόνας πλεξίματος.  

 

Διαστολή και συστολή υγρών. 

Υλικά: Ένα γυάλινο δοχείο, ένα πώμα ελαστικό διάτρητο, διαφανές σωληνάκι να περνά μέσα από 

το πώμα, ένα κομματάκι χρωματιστό χαρτί γκοφρέ, ένα πλέγμα αμιάντου, ένα γκαζάκι υγραερίου. 
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Εκτέλεση: Διαλύουμε στο νερό το χρωματιστό γκοφρέ χαρτί για να το χρωματίσουμε. Γεμίζουμε 

το γυάλινο δοχείο με το χρωματισμένο νερό. Ταπώνουμε το γυάλινο δοχείο με το πώμα, στο οποίο 

έχουμε περάσει το σωληνάκι. Προσέχουμε να έχουν μεταξύ τους τέλεια επαφή, γιατί διαφορετικά 

δε θα πετύχει το πείραμα. Σημειώνουμε τη στάθμη του νερού στο σωληνάκι και κατόπιν 

θερμαίνουμε το δοχείο. Παρατηρούμε ότι η στάθμη του νερού στο σωληνάκι σιγά σιγά ανεβαίνει 

εξαιτίας της διαστολής. Έπειτα κατεβάζουμε το δοχείο από το γκαζάκι και το αφήνουμε να 

κρυώσει. Παρατηρούμε ότι η στάθμη του νερού στο σωληνάκι σιγά σιγά κατεβαίνει (το νερό 

συστέλλεται). 

Η διαστολή δύο διαφορετικών υγρών. 

Για να δείξουμε ότι διαφορετικά υγρά έχουν διαφορετική διαστολή, χρησιμοποιούμε λάδι και νερό. 

Σε δύο παρόμοια γυάλινα δοχεία με το παραπάνω πείραμα βάζουμε τα δύο υγρά στην ίδια στάθμη 

στα σωληνάκια. Τοποθετούμε τα δύο γυάλινα δοχεία σε ένα σκεύος με ζεστό νερό. Παρατηρούμε 

ότι η στάθμη του λαδιού στο σωληνάκι ανεβαίνει περισσότερο από αυτό του νερού. Η  διαστολή 

λοιπόν στα υγρά εξαρτάται από το είδος του υγρού.  

Διαστολή και συστολή αερίων. 

1. Υλικά: Ένα γυάλινο μπουκάλι, ένα μπαλόνι, ένα δοχείο, ζεστό νερό. 

Εκτέλεση: Περνάμε στο στόμιο του μπουκαλιού το μπαλόνι. Τοποθετούμε το μπουκάλι σε ζεστό 

νερό και παρατηρούμε ότι το μπαλόνι φουσκώνει, αφού διαστέλλεται ο αέρας μέσα στο μπουκάλι. 

Αν το αφήσουμε λίγη ώρα να κρυώσει, παρατηρούμε ότι το μπαλόνι ξεφουσκώνει αφού ο αέρας 

συστέλλεται.  

2. Υλικά: κέρμα, μικρό μπουκάλι. 

Εκτέλεση: Τοποθετούμε το κέρμα στο στόμιο του μπουκαλιού, ώστε να το καλύπτει και να 

εφάπτεται σε αυτό. Κρατάμε το μπουκάλι με τις χούφτες μας και βλέπουμε το κέρμα να 

ανασηκώνεται συνεχώς. Ο αέρας στο μπουκάλι διαστέλλεται από τη θερμότητα των χεριών μας, 

πιέζει το κέρμα και τελικά το ανασηκώνει.  

3. Υλικά: Ένα γυάλινο δοχείο, ένα πώμα ελαστικό διάτρητο, διαφανές 

σωληνάκι να περνά μέσα από το πώμα, ένα ποτήρι, νερό, ένα γκαζάκι 

υγραερίου ή σεσουάρ. 

Εκτέλεση: Ταπώνουμε το γυάλινο δοχείο με το πώμα και βυθίζουμε 

την άκρη από το σωληνάκι στο ποτήρι με το νερό. Ζεσταίνουμε για λίγο 

το γυάλινο δοχείο. Αμέσως βλέπουμε να βγαίνουν φυσαλίδες αέρα από 

το σωληνάκι που είναι βυθισμένο στο νερό, αφού ο αέρας στο γυάλινο 

δοχείο διαστέλλεται. Αν το γυάλινο δοχείο κρυώσει, ο αέρας 

συστέλλεται και το νερό ανεβαίνει μέσα στο σωληνάκι. 

4. Υλικά: Ένα διάφανο γυάλινο μπουκάλι με φαρδύ στόμιο, ένα 

βρασμένο ξεφλουδισμένο αυγό, ένα μπρίκι, ένα γκαζάκι υγραερίου, μία 

λεκάνη με κρύο νερό. 

Εκτέλεση: Βράζουμε νερό στο μπρίκι. Ρίχνουμε βραστό νερό στο μπουκάλι (για να μη σπάσει 

βάζουμε σε αυτό μια μεταλλική ράβδο). Τοποθετούμε αμέσως το αυγό στο στόμιο του μπουκαλιού. 

Βάζουμε το μπουκάλι μέσα σε λεκάνη με κρύο νερό και ρίχνουμε επιπλέον πάνω στο μπουκάλι και 

παγωμένο νερό. Παρατηρούμε το αυγό να μπαίνει σιγά σιγά μέσα στο μπουκάλι. Αυτό συμβαίνει 

γιατί αρχικά, ο αέρας του μπουκαλιού εξαιτίας του καυτού νερού, διαστέλλεται και ένα μέρος του 

βγαίνει από το μπουκάλι. Τη θέση του καταλαμβάνουν οι υδρατμοί. Έπειτα ο αέρας του μπουκαλιού 

συστέλλεται και οι υδρατμοί υγροποιούνται..  Έτσι η εξωτερική πίεση είναι μεγαλύτερη από αυτή 

του μπουκαλιού, οπότε αναγκάζει το αυγό να μπει στο μπουκάλι. Στη συνέχεια ζεσταίνουμε το 

μπουκάλι και ο αέρας που βρίσκεται μέσα του διαστέλλεται, σπρώχνει το αυγό και το αναγκάζει να 

βγει από το μπουκάλι.  
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18ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
 

Μορφές ενέργειας  

Η ενέργεια είναι πολύτιμη και απαραίτητη για τη διατήρηση μας στη ζωή. Ότι κάνουμε και ότι 

συμβαίνει γύρω μας είναι αποτέλεσμα της ενέργειας. Η ενέργεια είναι σταθερή, ούτε χάνεται ούτε 

δημιουργείται από το μηδέν (αρχή διατήρησης της ενέργειας). Στην ενέργεια δίνουμε διάφορα 

ονόματα ανάλογα με το από πού προέρχεται και πώς τη χρησιμοποιούμε. Τα διάφορα <<πρόσωπα>> 

με τα οποία εμφανίζεται η ενέργεια τα ονομάζουμε μορφές. Έτσι μπορεί να εμφανιστεί με διάφορες 

μορφές όπως: α) δυναμική, β) κινητική, γ) χημική, δ) ηλεκτρική, ε) πυρηνική, στ) θερμότητα, ζ) 

φωτεινή κ.ά.  

Στα πειράματά μας παρουσιάζουμε τις εξής μετατροπές ενέργειας:  

- Χημική σε ηλεκτρική – φωτεινή – θερμότητα (κλειστό κύκλωμα). Η χημική ενέργεια που είναι 

αποθηκευμένη στις μπαταρίες μετατρέπεται μέσω ενός κλειστού κυκλώματος (ηλεκτρική πηγή - 

αγωγός, λαμπάκι) σε ηλεκτρική - φωτεινή και θερμότητα.  

- Χημική σε ηλεκτρική και κινητική (ανεμιστήρας). Η χημική ενέργεια των μπαταριών 

μετατρέπεται σε ηλεκτρική – κινητική και αναγκάζει τον ανεμιστήρα να περιστρέφεται.  

- Χημική σε θερμική και κινητική (ατμομηχανή). Η χημική ενέργεια των ξύλων ζεσταίνει – 

θερμαίνει (θερμική) το νερό και ο ατμός που παράγεται δίνει κίνηση στην ατμομηχανή μας.  

- Φτηνό, οικολογικό, ηλεκτρικό ρεύμα (φωτοβολταϊκά). Η ηλιακή ακτινοβολία θερμαίνει τις 

μαύρες πλάκες του φωτοβολταϊκού. Έτσι παράγεται ηλεκτρική ενέργεια - ρεύμα που δεν 

επιβαρύνει το περιβάλλον.  

- Ώρα για πότισμα (υδροηλεκτρικό εργοστάσιο). Το νερό λόγω του ύψους που βρίσκεται (το 

κρατάμε στα χέρια μας) έχει δυναμική ενέργεια. Όταν το αφήσουμε να πέσει από ψηλά αναγκάζει 

τον υδροστρόβιλο - μπεκ να κινηθεί προς τα πίσω ενώ το νερό να φύγει μπροστά. Η δυναμική 

ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική.  

- Πώς το ξίδι γίνεται φως (κομπιούτερ). Βάζουμε ξίδι ή αλάτι. Τοποθετούμε από τη μια μεριά 

του ποτηριού το έλασμα του χαλκού και από την άλλη το έλασμα του ψευδάργυρου και ενώνοντας 

τα με ένα κύκλωμα το λαμπάκι ανάβει. Ο όξινος χυμός του ξιδιού είναι το κατάλληλο περιβάλλον 

για να ταξιδέψουν τα ηλεκτρόνια από τον ψευδάργυρο στον χαλκό.  

- Χημική σε ηλεκτρική και ηλεκτρική σε χημική (αλάτι). Βάζουμε δυο φύλλα αλουμινόχαρτο σε 

ένα ποτήρι με αλάτι και νερό. Συνδέουμε το κύκλωμα. Ανακατεύουμε το αλατόνερο. Το αλάτι 

(χλωριούχο νάτριο) διασπάται σε νάτριο και χλώριο που παρατηρείται με τη μορφή φυσαλίδων. 

- Κινητική σε ηλεκτρική – φωτεινή – θερμότητα (ανεμογεννήτρια - υδροηλεκτρικό εργοστάσιο) Η 

κινητική ενέργεια μέσω του ηλεκτρομαγνήτη μετατρέπεται σε ηλεκτρική – φωτεινή – θερμότητα. 
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Δημοτικό Σχολείο Καρδιτσομαγούλας 
 

«Το ταξίδι … των παγωτών …» 

(Η υλοποίηση της δραστηριότητας έγινε στα πλαίσια της συμμετοχής του σχολείου στο «Δίκτυο 

Σχολείων Έρευνας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.) 

Θερμομόνωση. Κατανόηση εννοιών: Θερμότητας - Θερμοκρασίας 

 

Οι μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης του Δημοτικού σχολείου Καρδιτσομαγούλας μετά την επιθυμία τους να 

συμμετάσχουν για μια χρονιά ακόμη στη γιορτή των φυσικών επιστημών που διοργανώνεται από το 

ΕΚΦΕ Καρδίτσας, αποφάσισαν να κεράσουν εκείνη τη ημέρα παγωτά στους συμμετέχοντες της 

εκδήλωσης. 

Έπρεπε όμως να τα μεταφέρουν με ασφάλεια και χωρίς να λιώσουν από το σχολείο τους στο χώρο 

που θα γινόταν η εκδήλωση. Έπρεπε ακόμα να τα διατηρήσουν παγωμένα, αρκετή ώρα, μέχρι να τα 

προσφέρουν στους προσκεκλημένους για να τους δροσίσουν με την παγωμένη λιχουδιά τους και να 

τους κάνουν να αισθανθούν όμορφα. 

Ανέλαβαν λοιπόν δράση, και αποφάσισαν να κατασκευάσουν ένα ψυγείο για τη μεταφορά των 

παγωτών ώστε να πετύχουν το σκοπό τους… 

1η Φάση:  

Οι μαθητές άκουσαν ένα παραμύθι σχετικό με τη μεταφορά του «κρυστάλλινου» νερού από την 

πηγή στο χωριό. Στη συνέχεια επεξεργάστηκαν νοηματικά τις έννοιες θερμότητα – θερμοκρασία 

και διερεύνησαν τους τρόπους διάδοσης θερμότητας. 

2η Φάση: 

Οι μαθητές πειραματίστηκαν για να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν τις υποθέσεις που έκαναν 

στην πρώτη φάση και να καταλήξουν στα τελικά συμπεράσματα.  

3η Φάση: 

Στη φάση αυτή οι μαθητές εφάρμοσαν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν ύστερα από την 

πειραματική διαδικασία και με τη βοήθεια των υπεύθυνων εκπαιδευτικών κατασκεύασαν ένα 

φορητό ψυγείο που είχε εκπληκτικά αποτελέσματα θερμομόνωσης. 

Το ψυγείο αυτό αποτελούνταν από ένα ξύλινο κιβώτιο διαστάσεων περίπου 60x40x40 εκ. (μήκος, 

πλάτος, ύψος), μέσα στο οποίο ήταν τοποθετημένο ένα άλλο κιβώτιο από φελιζόλ με τοιχώματα 

πάχους 2 εκ. Ανάμεσα στα τοιχώματα των δύο κιβωτίων καθώς και στο καπάκι (εσωτερικά) 

τοποθετήθηκαν παγοκυψέλες. Το ξύλινο κιβώτιο βάφτηκε λευκό, έτσι ώστε να ανακλά την ηλιακή 

ακτινοβολία και προστέθηκαν χειρολαβές για να είναι εύκολη η μετακίνησή του.  

Έτσι τα παγωτά ταξίδεψαν με ασφάλεια στον προορισμό τους και παρέμειναν παγωμένα μέχρι τη 

στιγμή της απόλαυσης από τους επισκέπτες – προσκεκλημένους της εκδήλωσης. 
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1ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων 
 

Ερημοποίηση 

Η Ε΄ τάξη του σχολείου, στα πλαίσια του προγράμματος «Είμαι κομμάτι του πλανήτη» που 

εκπονήθηκε τις ώρες της ευέλικτης ζώνης, ασχολήθηκε και με το θέμα της ερημοποίησης, το 

οποίο παρουσίασε και στην εκδήλωση που διοργάνωσε το ΕΚΦΕ Καρδίτσας στο Μουσικό Γυμνάσιο 

τον Μάιο του 2014.Τα παιδιά μελέτησαν το φαινόμενο της ερημοποίησης, έμαθαν ποιους τόπους 

κυρίως αφορά, πώς μπορεί να μειωθεί το φαινόμενο και τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας 

ξεχωριστά για να συμβάλει στο σκοπό αυτό. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης έκαναν 

κολάζ με εικόνες ερημοποίησης και ένα χάρτη της Ελλάδας που εμφάνιζε με κόκκινο χρώμα τα 

μέρη της χώρας μας όπου παρουσιάζουν ήδη φαινόμενα ερημοποίησης. Επίσης ετοίμασαν σε 

χαρτόνι πληροφορίες για την ερημοποίηση και προτάσεις για την αντιμετώπισή της. Το σημαντικό 

είναι πως τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν και κατανόησαν πως ότι δε συμβαίνει δίπλα μας δε 

σημαίνει πως δε μας αφορά όλους ή πως αποκλείεται να μας απασχολήσει πιο άμεσα στο μέλλον. 
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2ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων 
 

Τι είναι οικογενειακή γεωργία;  

Η οικογενειακή γεωργία περιλαμβάνει κάθε γεωργική 

δραστηριότητα και εξαρτάται από την  

οικογενειακή εργασία, τόσο των γυναικών όσο και των 

ανδρών. 

Η οικογενειακή γεωργία μπορεί να βοηθήσει: 

- στη διατήρηση των παραδοσιακών τροφίμων, συμβάλλοντας παράλληλα στην ισορροπημένη 

διατροφή, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, καθώς και στην εξάλειψη της πείνας και της 

φτώχειας. 

- στη διασφάλιση της βιοποικιλότητας, στη 

διαφύλαξη των φυσικών πόρων και στην 

προστασία του περιβάλλοντος.  

- στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. 

- στην τόνωση των τοπικών οικονομιών και στην 

ευημερία των κοινοτήτων. 

 

Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. 

Στα πλαίσια της στροφής του ανθρώπου τα 

τελευταία χρόνια προς την υγιεινή διατροφή 

και στην προστασία του περιβάλλοντος 

(βιολογική γεωργία), παρατηρείται αυξημένο 

ενδιαφέρον για τα φαρμακευτικά και αρωματικά 

φυτά. Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στους 

ανθρώπους όλων των λαών και όλων των εποχών. Οι θεραπευτικές ιδιότητές τους ήταν γνωστές 

από πολύ παλιά. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν όλα σχεδόν τα γνωστά 

αρωματικά φυτά που ήταν αναπόσπαστο τμήμα της ζωής τόσο των πλουσίων, όσο και των απλών 

ανθρώπων. Ο πατέρας της Ιατρικής, ο Ιπποκράτης είχε μιλήσει για τις θεραπευτικές ιδιότητες 

αρκετών φυτών. Η φύση αποδεικνύεται διαρκώς ότι  είναι το μεγαλύτερο και το καλύτερο 

φαρμακείο.  
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Πού μας κάνουν καλό; 

Λεβάντα. Έχει ισχυρές αντισηπτικές ιδιότητες και καταστρέφει τα μικρόβια που μπορούν να 

προκαλέσουν μολύνσεις. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση αναπνευστικών νοσημάτων, 

πονοκεφάλων και δερματικών παθήσεων. Τα άνθη της θεωρούνται ότι ενεργούν κατά του βήχα, 

του άσθματος, του κοκίτη, της γρίπης και της λαρυγγίτιδας. 

Δενδρολίβανο. Περιέχει το συστατικό carnosic acid (CA), που καταπολεμά εγκεφαλικά επεισόδια, 

το Αλτσχάιμερ και την άνοια. 

Φασκόμηλο. Θεραπευτικό βότανο για το ζάχαρο, τη φαρυγγίτιδα, το βήχα και είναι τονωτικό. 

Ρίγανη. Είναι βότανο θερμαντικό, τονωτικό του πεπτικού και του αναπνευστικού. Μεταβολίζει το 

λίπος και την χοληστερόλη.  

Θυμάρι. Ενδείκνυται για τον πονόλαιμο για το κρυολόγημα, για την βρογχίτιδα, για τον βήχα, για 

την γρίπη, μιας και είναι το πιο ισχυρό αντιβακτηριδιακό και αντιικό βότανο. 

Μαϊδανός. Περιέχει σημαντική ποσότητα βιταμίνης C, προστατεύει τα κύτταρα από τη γήρανση, 

εξουδετερώνει καρκινογόνες ουσίες και θωρακίζει τον οργανισμό μας από τις ιώσεις. 

Άνηθος. Είναι καλό για την κακοσμία του στόματος και βοηθάει στη δυσπεψία. 

Μέντα. Βοηθάει κατά των ρευματισμών και είναι διουρητική και τονωτική. 

Βασιλικός. Μειώνει τα προβλήματα στη διάρκεια της εμμηνόρρυσης, βοηθάει στην πέψη και 

καταπραΰνει τα έντερα, στις ημικρανίες, τους πονοκεφάλους, την απλή ναυτία. 

Δυόσμος. Είναι αποτελεσματικός για τους κολικούς των εντέρων ή του συνδρόμου του 

ευερέθιστου εντέρου, καταπραΰνει τους νευρικούς σπασμούς, την κόπωση και την εξάντληση. 
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Ερημοποίηση. 

Η ερημοποίηση είναι ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα. Ερημικά οικοσυστήματα υπάρχουν εκεί όπου η 

βροχόπτωση είναι χαμηλή. Στην ερημοποίηση έχουμε υποβάθμιση της γης, ως αποτέλεσμα 

διάφορων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων. Το φαινόμενο οδηγεί σε απώλεια γονιμότητας του εδάφους που καταλήγει σε 

μείωση της παραγωγής, εγκατάλειψη της γης και μετανάστευση των ανθρώπων. 

Στην Ελλάδα μας πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι περίπου το 30% της χώρας βρίσκεται σε μεγάλο 

κίνδυνο ερημοποίησης , ενώ το 35% σε μέτριο κίνδυνο. Σε μεγάλο κίνδυνο βρίσκονται η Ανατολική 

Στερεά, Εύβοια, τμήμα Θεσσαλίας, νησιά Αιγαίου, Ανατολική Πελοπόννησος και τμήμα 

Μακεδονίας. 

Το μεσογειακό κλίμα της πατρίδας μας που χαρακτηρίζεται από ήπιους θερμοκρασιακά χειμώνες 

και θερμά-ξηρά καλοκαίρια ευνοεί την εκδήλωση της φωτιάς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της 

μεγάλης ξηρασίας και της συσσώρευσης ξερών φύλλων στο έδαφος. 

Επομένως οι λόγοι για τους οποίους ένα οικοσύστημα μπορεί να ερημοποιηθεί είναι : 

- Η καταστροφή του από την όξινη βροχή, (που περιέχει ρύπους [αέρια] που έρχονται στην 

επιφάνεια της γης διαλυμένα στο νερό της βροχής, στο χιόνι, στην ομίχλη ή στο χαλάζι). 

- Οι πυρκαγιές και η υπερβόσκηση στα μεσογειακά οικοσυστήματα. 

Συμπερασματικά για την ερημοποίηση θα λέγαμε:  

Οι αιτίες της είναι φυσικές (βροχοπτώσεις, ξηρασίες) και ανθρώπινες (γεωργία, βιομηχανία). 

Οι συνέπειες του φαινομένου : 

- Εγκατάλειψη γης λόγω απώλειας παραγωγικότητας εδάφους. 

- Απώλεια της ποιότητας της γης, άρα μετανάστευση. 

- Συγκέντρωση ανθρώπων στα αστικά κέντρα με επιμέρους συνέπειες την αύξηση της ανεργίας 

και διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Ας σκεφτούμε σοβαρά όλοι μας, μικροί και μεγάλοι τα προβλήματα του περιβάλλοντος!  
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1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 

Αφηρημένη τέχνη … στο πιάτο. 

   
Υλικά: Γάλα, χρωστικές, απορρυπαντικό πιάτων υγρό. 

Εκτέλεση:  

Ρίχνουμε λίγο γάλα σε ένα πιάτο, μερικές σταγόνες χρώμα και με ένα στικ που το έχουμε ποτίσει 

με απορρυπαντικό φτιάχνουμε σχήματα. 

Ερμηνεία: 

- Επιφανειακή τάση  

- Διαμοριακές δυνάμεις 

Επιφανειακή τάση είναι η τάση των υγρών να 

ελαττώσουν την επιφάνειά τους και οφείλεται στις 

ελκτικές δυνάμεις που ασκούν τα μόρια του υγρού 

στα μόρια της επιφάνειάς του. 

- Αποτελεί μέτρο των ελκτικών δυνάμεων προς το εσωτερικό του υγρού. 

- Όσο ισχυρότερες είναι οι διαμοριακές δυνάμεις τόσο μεγαλύτερη είναι η επιφανειακή τάση. 

- Στην επιφανειακή τάση οφείλεται το σφαιρικό σχήμα των σταγόνων του νερού. 

- Η έλξη των μορίων στην επιφάνεια ενός υγρού τείνει να τραβήξει τα μόρια πίσω στη μάζα του 

υγρού, αφήνοντας τον ελάχιστο αριθμό μορίων στην επιφάνεια. 

 

Φτιάχνοντας …κρυστάλλους. 

Α. Κρύσταλλοι ζάχαρης. 

   
Κρυστάλλωση ζάχαρης μετά από θέρμανση Κρυστάλλωση ζάχαρης μετά  από μέρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

Υλικά: Ζάχαρη, νερό, χρωστικές. 

Εκτέλεση:  

Διαλύουμε τρία μέρη ζάχαρης σε ένα μέρος νερού και το θερμαίνουμε μέχρι να διαλυθεί . 

Αδειάζουμε σε ένα ποτήρι και κρεμάμε μέσα στο ποτήρι ένα σχοινί . Το αφήνουμε ακίνητο για 

μέρες . Σιγά –σιγά συγκεντρώνονται κρύσταλλοι ζάχαρης.  

Β. Κρύσταλλοι διαφόρων αλάτων.  

Διαλύουμε δισόξινο φωσφορικό 

αμμώνιο ΝΗ4Η2PΟ4 σε λίγο νερό 

και το αδειάζουμε σε ένα ποτήρι. 

Ρίχνουμε μέσα μερικές πολύ 

μικρές πετρούλες για να αρχίσει η 

κρυστάλλωση.   

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


Πειράματα – Κατασκευές – Αφίσες – Ζωγραφιές – Παρουσιάσεις στην Καρδίτσα 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 31 

Το Αναποφάσιστο … υγρό.  

Το υγρό είναι μπλε και σταδιακά αποχρωματίζεται και όταν το ανακινήσουμε γίνεται και πάλι μπλε. 

Υλικά: Σφαιρική φιάλη των 500ml με πώμα, νερό βρύσης, 3g γλυκόζη, 3g NaOH (s), 1ml 

διαλύματος μπλε του μεθυλενίου. 

 

  
Διεξαγωγή:  

Προσθέτουμε 300ml νερό στην σφαιρική φιάλη. Διαλύουμε στο νερό το υδροξείδιο του νατρίου και 

στη συνέχεια τη γλυκόζη. Προσθέτουμε το μπλε του μεθυλενίου. Πωματίζουμε τη φιάλη και την 

ανακινούμε καλά. Παρατηρούμε ότι το διάλυμα γίνεται μπλε. Αφήνουμε τη φιάλη σε ηρεμία και 

αφαιρούμε το πώμα. Παρατηρούμε ότι το διάλυμα αποχρωματίζεται. 

Ερμηνεία: 

Η αλλαγή του χρώματος του διαλύματος είναι αποτέλεσμα μιας αμφίδρομης οξειδοαναγωγικής 

αντίδρασης του δείκτη μπλε του μεθυλενίου. Το μπλε του μεθυλενίου είναι ένας αναγωγικός 

δείκτης που είναι άχρωμος κάτω από αναγωγικές συνθήκες, ενώ γίνεται μπλε όταν οξειδωθεί.  

Ο αποχρωματισμός του προκαλείται από τη γλυκόζη, η οποία παρουσία του NaOH, ανάγει το μπλε 

του μεθυλενίου στην άχρωμη μορφή του. Η ανακίνηση της φιάλης βοηθά στη διάλυση του 

οξυγόνου, το οποίο οξειδώνει το μπλε του μεθυλενίου στη μπλε μορφή. 

 

Η περιπέτεια … ενός αυγού. 

Υλικά: Ένα  καλοβρασμένο καθαρισμένο αυγό. Μία ευρύλαιμη υάλινη σφαιρική φιάλη. Τρίποδας, 

καμινέτο, πλέγμα. 

 

  
Εκτέλεση: 

Τοποθετούμε στο στόμιο μιας σφαιρικής φιάλης ένα βρασμένο αυγό το οποίο δεν εισχωρεί στη 

φιάλη. Στη σφαιρική φιάλη ρίχνουμε 10g νερού και θερμαίνουμε μέχρι να βράσει. Το νερό βράζει 

για ένα λεπτό και διακόπτουμε τη θέρμανση. Τοποθετούμε στο στόμιο της φιάλης πάλι το καλά 

βρασμένο αυγό και παρατηρούμε. Σε λίγο το αυγό ωθείται εντός της σφαιρικής φιάλης. Μετά 

αντιστρέφουμε τη φιάλη, τη θερμαίνουμε και το αυγό εξέρχεται από αυτή. 

Ερμηνεία: 

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


Πειράματα – Κατασκευές – Αφίσες – Ζωγραφιές – Παρουσιάσεις στην Καρδίτσα 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 32 

Το νερό βράζει και ο ατμός διώχνει τον αέρα, ο οποίος είναι μέσα στη φιάλη που γεμίζει από 

υδρατμούς. Όταν διακόπτουμε τη θέρμανση ψύχονται οι υδρατμοί και υγροποιούνται. Στη φιάλη 

δημιουργείται κενό έτσι η ατμοσφαιρική πίεση ωθεί το αυγό μέσα στη φιάλη. Μετά ζεσταίνεται ο 

αέρας, αυξάνεται η πίεση και το αυγό εξέρχεται από τη φιάλη. 

 

Τσαλακώνοντας … μέταλλα 

Υλικά: 

Άδεια τενεκεδάκια αναψυκτικού. Καμινέτο. Πλέγμα. 

Γυάλινη λεκάνη με νερό. Λαβίδα. 

Εκτέλεση:  

Σε ένα άδειο τενεκεδάκι αναψυκτικού βάζουμε μικρή 

ποσότητα νερού και στη συνέχεια το θερμαίνουμε, 

ώσπου το νερό να βράσει. Μόλις οι πρώτοι υδρατμοί 

αρχίσουν να βγαίνουν από το άνοιγμα του κουτιού, 

πιάνουμε το τενεκεδάκι με μια λαβίδα, το γυρίζουμε 

απότομα και το βυθίζουμε στο νερό. Το τενεκεδάκι θα τσαλακωθεί και μάλιστα με θόρυβο. 

Ερμηνεία: 

Αυτό που προκάλεσε το φαινόμενο είναι η διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής πίεσης μετά 

την ψύξη. 
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2ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 

Αόρατο μήνυμα.  

Σε ένα χαρτί γράφουμε το «μήνυμά» μας με τη βοήθεια ενός μικρού πινέλου με άχρωμο διάλυμα 

φαινολοφθαλεΐνης. Το μήνυμα «εμφανίζεται» όταν ψεκάσουμε το χαρτί με azax και το μήνυμα 

«εξαφανίζεται» πάλι, ψεκάζοντας με διάλυμα χυμού λεμονιού. 

Ερμηνεία: Η φαινολοφθαλεΐνη είναι δείκτης και είναι άχρωμη σε όξινα διαλύματα (χυμός λεμονιού) 

και κόκκινη σε βασικά διαλύματα (azax). 

   
 

Ένα … διαφορετικό ηφαίστειο. 

Σε μια επιφάνεια που δεν καίγεται (π.χ. ταψάκι αλουμινίου) σχηματίζουμε ένα μικρό λοφίσκο με 

διχρωμικό αμμώνιο, (NH4)2Cr2O7. Ρίχνουμε στην κορυφή λίγη αιθανόλη (οινόπνευμα) και την 

ανάβουμε με ένα σπίρτο. Παρατηρούμε ότι η ανάφλεξη συνοδεύεται από αλλαγή χρώματος του 

υλικού από πορτοκαλί σε πράσινο και διόγκωσή του, θυμίζοντας καύση ενός ηφαιστείου. 

Ερμηνεία: Το πράσινο προϊόν που σχηματίζεται είναι οξείδιο του χρωμίου, Cr2O3. Η διόγκωση 

οφείλεται στο παραγόμενο αέριο άζωτο (Ν2) σύμφωνα με την αντίδραση: 

(NH4)2Cr2O7 → N2 + 4H2O + Cr2O3  

 (πορτοκαλί)                      (πράσινο) 

   
 

Ο τρελός χορός του νατρίου. 

Σε ένα μεγάλο δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε 30ml νερό μαζί με 

2-3 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης. Στη συνέχεια προσθέτουμε 

30ml καθαρής βενζίνης. Ρίχνουμε στο σωλήνα ένα μικρό 

κομμάτι (σε μέγεθος φακής) μεταλλικού νατρίου. Παρατηρούμε 

την έντονη κίνηση του νατρίου που ανεβοκατεβαίνει μέσα στη 

βενζίνη σαν να χορεύει και το χρωματισμό του νερού (κόκκινο). 

Ερμηνεία: Το νάτριο δεν αντιδρά με τη βενζίνη ενώ αντιδρά με 

το νερό σύμφωνα με την αντίδραση: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2. 

Η αλλαγή του χρώματος του νερού οφείλεται στην παραγωγή υδροξειδίου του νατρίου (NaOH), 

σχηματίζοντας βασικό διάλυμα. Η φαινολοφθαλεΐνη σε βασικό διάλυμα είναι κόκκινη. 
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Πώς να σβήσετε τη φλόγα.  

Χρησιμοποιούμε δύο γυάλινα βάζα. Το ένα περιέχει αέρα και το άλλο διοξείδιο του άνθρακα. 

Βυθίζουμε στο πρώτο βάζο ένα αναμμένο κερί και βλέπουμε ότι το κερί παραμένει αναμμένο. Στη 

συνέχεια βυθίζουμε το αναμμένο κερί στο δεύτερο βάζο και παρατηρούμε ότι το κερί σβήνει. 

Κατόπιν αδειάζουμε το διοξείδιο του άνθρακα από το δεύτερο βάζο στο πρώτο. Επαναλαμβάνουμε 

την προηγούμενη διαδικασία βυθίζοντας το κερί και στα δύο βάζα και παρατηρούμε ότι το κερί 

σβήνει τώρα στο πρώτο βάζο, ενώ παραμένει αναμμένο στο δεύτερο. 

Ερμηνεία: Το διοξείδιο του άνθρακα είναι βαρύτερο από τον αέρα και για αυτό διώχνει τον αέρα 

καταλαμβάνοντας το κάτω μέρος του βάζου και μπορούμε να το μεταγγίσουμε από το ένα δοχείο 

στο άλλο. Το κερί σβήνει στο βάζο που περιέχει το διοξείδιο του άνθρακα γιατί αυτό το αέριο δε 

συντηρεί τη φλόγα.  

Παραγωγή και συλλογή διοξειδίου του άνθρακα: Σε ένα γυάλινο μπουκάλι βάζουμε μία ποσότητα 

ξυδιού (250ml) και προσθέτουμε 2-3 κουταλιές μαγειρική σόδα. Κλείνουμε το στόμιο του 

μπουκαλιού με ένα μπαλόνι, συλλέγοντας έτσι σε αυτό το παραγόμενο από την αντίδραση διοξείδιο 

του άνθρακα. 

  
 

Όταν κάποιος φεύγει … κάποιος άλλος παίρνει τη θέση του. 

Σε ένα πλαστικό πιάτο ρίχνουμε μικρή ποσότητα χρωματισμένου νερού. Μέσα στο πιάτο 

τοποθετούμε ένα αναμμένο κερί και το σκεπάζουμε με ένα ποτήρι. Μετά από λίγο παρατηρούμε ότι 

το κερί σβήνει και το νερό ανεβαίνει στο ποτήρι. 

Ερμηνεία: Καθώς το κερί καίγεται, καταναλώνει το οξυγόνο του αέρα που βρίσκεται στο ποτήρι 

και σβήνει αφού χωρίς οξυγόνο δεν γίνεται καύση. Έτσι ο αέρας στο εσωτερικό του ποτηριού 

γίνεται πιο αραιός και η πίεση μικρότερη από την ατμοσφαιρική πίεση που επικρατεί στο χώρο έξω 

από το ποτήρι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το νερό που βρίσκεται στο πιάτο να πιέζεται και να 

ανεβαίνει η στάθμη μέσα στο ποτήρι. Από την καύση παράγεται και διοξείδιο του άνθρακα το οποίο 

όμως διαλύεται στο νερό. 

   
 

Μεταφορά νερού με τρύπιο μπουκάλι. 

Για το πείραμα χρησιμοποιούμε ένα πλαστικό μπουκάλι στο οποίο έχουμε ανοίξει μερικές τρύπες. 

Βυθίζουμε το μπουκάλι όρθιο (χωρίς το πώμα του) σε μια λεκάνη που περιέχει χρωματισμένο νερό 

και περιμένουμε λίγο να ανεβεί η στάθμη του νερού μέσα στο μπουκάλι. Σηκώνουμε το μπουκάλι 
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και παρατηρούμε ότι το νερό τρέχει από τις οπές. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία με τη 

διαφορά ότι πριν σηκώσουμε το μπουκάλι τοποθετούμε το πώμα του. Παρατηρούμε ότι τώρα το 

νερό δεν τρέχει από τις οπές. 

Ερμηνεία: Το νερό ανεβαίνει στο μπουκάλι από τις τρύπες λόγω της αρχής των συγκοινωνούντων 

δοχείων. Όταν σηκώνουμε το μπουκάλι χωρίς το πώμα του το νερό τρέχει από τις οπές εξαιτίας 

της υδροστατικής πίεσης και της ατμοσφαιρικής στο εσωτερικό του μπουκαλιού. Η συνολική αυτή 

πίεση είναι μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική στο εξωτερικό μέρος του μπουκαλιού. Όταν 

σηκώνουμε το μπουκάλι έχοντας βιδώσει το πώμα, η πίεση είναι μικρότερη στο εσωτερικό μέρος 

(υδροστατική και πίεση που οφείλεται στον εγκλωβισμένο αέρα) από την ατμοσφαιρική πίεση που 

επικρατεί στο εξωτερικό με αποτέλεσμα το νερό να μην τρέχει. 

  
 

Ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. 

Υλικά: Τρία λαμπάκια, μία μπαταρία 12V, ένας διακόπτης, καλώδια. 

Περιγραφή: Κατασκευάσαμε το κύκλωμα με τα τρία λαμπάκια σε σύνδεση σε σειρά και τα τρία 

λαμπάκια σε παράλληλη σύνδεση. Πατάμε το διακόπτη και τα λαμπάκια ανάβουν. 

   
 

Κύκλωμα … ασανσέρ. 

Υλικά: Ένας πίνακας του θαλάμου του ασανσέρ, μία μπαταρία 12V, καλώδια, έτοιμα κυκλώματα 

που τα τοποθετούμε πίσω από κάθε κουμπί του ορόφου.   

Περιγραφή: Τα κυκλώματα αυτά τα συνδέουμε με την μπαταρία. Όταν πατάμε ένα κουμπί ορόφου, 

ο φωτεινός πίνακας δείχνει τον αντίστοιχο όροφο. 
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3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 

Το μπλε μπουκάλι 

Τα υλικά που απαιτούνται είναι: Κωνική φιάλη των 500mL με πώμα. 300mL νερό (βρύσης ή 

απιονισμένο). 3g γλυκόζη. 3g NaOH(s). 1 mL διαλύματος μπλε του μεθυλενίου.  

Πειραματική διαδικασία 

1. Προσθέτουμε 300mL νερό στην κωνική φιάλη. 

2. Διαλύουμε στο νερό το υδροξείδιο του νατρίου και στη 

συνέχεια τη γλυκόζη. 

3. Προσθέτουμε το μπλε του μεθυλενίου. 

4. Πωματίζουμε τη φιάλη και την ανακινούμε καλά ώστε 

να διαλυθούν όλες οι ουσίες και παρατηρούμε ότι το 

διάλυμα είναι μπλε. 

5. Αφήνουμε τη φιάλη σε ηρεμία και παρατηρούμε ότι το διάλυμα σταδιακά αποχρωματίζεται.  

6. Βγάζουμε το πώμα και ανακινούμε τη φιάλη οπότε το διάλυμα ξαναγίνεται μπλε. 

7. Μπορούμε να επαναλάβουμε την διαδικασία πολλές φορές χρησιμοποιώντας το ίδιο διάλυμα. 

Εξήγηση: 

Η αλλαγή του χρώματος του διαλύματος είναι αποτέλεσμα μιας αμφίδρομης οξειδοαναγωγικής 

αντίδρασης του δείκτη μπλε του μεθυλενίου. Το μπλε του μεθυλενίου είναι ένας αναγωγικός 

δείκτης που είναι άχρωμος κάτω από αναγωγικές συνθήκες, ενώ γίνεται μπλε όταν οξειδωθεί. Ο 

αποχρωματισμός του προκαλείται από την γλυκόζη, η οποία παρουσία του ΝαΟΗ, ανάγει το μπλε 

του μεθυλενίου στην άχρωμη μορφή του. Η ανακίνηση της φιάλης βοηθά στην διάλυση του 

οξυγόνου το οποίο οξειδώνει το μπλε του μεθυλενίου στην μπλε μορφή.  

Oι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται είναι οι εξής: 

ανακίνηση: O2 + Μ  Μox (γρήγορα) 

ηρεμία:  CH + OH-  C- + H2O 

Μox + C-  Μ + X- (αργά) 

όπου: Μ: η ανηγμένη (άχρωμη) μορφή του μπλε του μεθυλενίου 

Μox: η οξειδωμένη (μπλε) μορφή του μπλε του μεθυλενίου 

CH: η γλυκόζη 

X-: τα προϊόντα οξείδωσης της γλυκόζης 

 

Έγχρωμες φυσαλίδες 

Τι χρειαζόμαστε: Έναν ογκομετρικό κύλινδρο 500ml, νερό, ηλιέλαιο, αναβράζοντα δισκία Depon, 

χρώμα ζαχαροπλαστικής.  

Τι θα κάνουμε: 

- Σε ένα άδειο ογκομετρικό κύλινδρο των 

500ml βάζουμε 200ml νερό και διαλύουμε 

μέσα σε αυτό 10 σταγόνες χρώμα. 

- Προσθέτουμε 300ml ηλιέλαιo 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 αναβράζοντας δισκίου. 
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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. 

 

Διώξτε το πιπέρι  

Απαιτούμενα υλικά: Ένα βαθύ πιάτο. Απορρυπαντικό πιάτων. Νερό. Πιπέρι. 

Πείραμα: Γεμίζουμε το πιάτο με νερό και ρίχνουμε πιπέρι σε όλη την 

επιφάνεια του νερού. Το πιπέρι επιπλέει.  

Βάζουμε στο δάκτυλό μας μια σταγόνα απορρυπαντικού και το 

ακουμπάμε στην επιφάνεια του νερού. Τι παρατηρείτε; 

Το πιπέρι θα εξαφανιστεί και μάλιστα πολύ απότομα, γιατί το 

απορρυπαντικό σπάει την επιφανειακή τάση.  

 

 
 

 

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


Πειράματα – Κατασκευές – Αφίσες – Ζωγραφιές – Παρουσιάσεις στην Καρδίτσα 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 38 

4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 

Το μπουκάλι ανάποδα αλλά νερό δεν χύνεται. 

Υλικά: 1 χαμηλό δοχείο και 1 μπουκάλι 0,75lt νερό. 

Εκτέλεση:  

Γεμίζουμε το μπουκάλι με νερό και το αναποδογυρίζουμε στο χαμηλό δοχείο. Θα περίμενε κανείς 

ότι το μπουκάλι θα άδειαζε όλο. Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Φροντίζουμε το στόμιο του μπουκαλιού 

να μην ακουμπάει στο πιάτο. Το μπουκάλι αδειάζει στην αρχή. Όταν η επιφάνεια του νερού στο 

δοχείο φτάσει στο στόμιο τότε το νερό σταματά να αδειάζει. 

Εξήγηση: 

Στην επιφάνεια του νερού του δοχείου ασκείται ατμοσφαιρική πίεση. Κάθε σημείο στο δοχείο έχει:  

Ρολ=Ρατμ+Ρυδρ. Στο νερό του μπουκαλιού ασκείται μόνο η Ρυδρ. Η διαφορά πίεσης δεν επιτρέπει το 

άδειασμα του μπουκαλιού επειδή η Ρολ στην  επιφάνεια του δοχείου είναι μεγαλύτερη της Ρυδρ του 

νερού μέσα στο μπουκάλι. 

 

Πώς θα μεταφέρουμε νερό με ένα τρύπιο μπουκάλι. 

Υλικά: 1 άδειο μπουκάλι νερού 1,5lt. 1 καρφί. 1 λαβίδα. 

Εκτέλεση:  

Θερμαίνουμε το καρφί επάνω στη φλόγα στο γκαζάκι κρατώντας το με 

τη λαβίδα. Με το καρφί αυτό ανοίγουμε 4 - 5 τρύπες στο μπουκάλι. 

Τοποθετούμε το μπουκάλι κάτω από τη βρύση ή μέσα σε μία λεκάνη με 

νερό. Το ανασηκώνουμε και κλείνουμε το καπάκι. Το νερό δε τρέχει από 

το μπουκάλι. Ανοίγουμε το καπάκι και το νερό πετάγεται έξω από τις 

τρύπες. Κλείνουμε το καπάκι και το νερό σταματά. 

Εξήγηση: 

Η ατμοσφαιρική πίεση που επικρατεί έξω από το μπουκάλι εμποδίζει το 

νερό να βγει προς τα έξω. Όταν ανοίγουμε το καπάκι περνά αέρας στο 

εσωτερικό του μπουκαλιού. Οι πιέσεις εξισώνονται και το νερό από το μπουκάλι επειδή υπάρχει 

στο εσωτερικό και υδροστατική πίεση πετάγεται προς τα έξω. 

 

Πώς θα πάρουμε το βυθισμένο κέρμα σε νερό με στεγνά χέρια. 

Υλικά: 1 βαθύ πλαστικό πιάτο. 1 ποτήρι. Κέρμα. Χρωματισμένο νερό. Κεράκι ρεσό. 

Εκτέλεση:  

Ρίχνουμε χρωματισμένο νερό στο πιάτο και 

τοποθετούμε το κέρμα. 

Ανάβουμε το κεράκι και το βάζουμε στο πιάτο. 

Καλύπτουμε το κεράκι με το ποτήρι. Το κεράκι σβήνει 

και το νερό υψώνεται μέσα στο ποτήρι. Έτσι το πιάτο 

αδειάζει και παίρνουμε εύκολα το κέρμα. 

Εξήγηση: 

Καθώς καίει το κερί, εξαντλεί το οξυγόνο του αέρα 

που είναι εγκλωβισμένος στο ποτήρι, οπότε σβήνει 

αφού καύση χωρίς οξυγόνο δε γίνεται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο αέρας στο εσωτερικό του 

ποτηριού να γίνει αραιότερος. Παράγεται και διοξείδιο του άνθρακα το οποίο διαλύεται στο νερό, 

οπότε η πίεση στο εσωτερικό του ποτηριού γίνεται μικρότερη από την ατμοσφαιρική πίεση. Έτσι το 

νερό πιέζεται και ανεβαίνει στο εσωτερικό του ποτηριού, όπου επικρατεί μικρότερη πίεση. 

Μάλιστα αν σηκώσουμε το ποτήρι παρατηρούμε ότι το πιάτο συγκρατείται κολλημένο στο ποτήρι. 
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Αυτό συμβαίνει γιατί η ατμοσφαιρική πίεση στο κάτω μέρος του πιάτου είναι μεγαλύτερη από την 

πίεση που οφείλεται στο νερό και στον εγκλωβισμένο αέρα μέσα στο ποτήρι. 

 

Το ηφαίστειο 

Υλικά: 1 ογκομετρικός κύλινδρος 1000ml. Νερό. Ηλιέλαιο. Αναβράζοντα δισκία Depon. Χρώμα 

βαφής αυγών κόκκινη. 

Εκτέλεση: 

Βάζουμε νερό μέχρι το 1/5 του ύψους του κυλίνδρου και διαλύουμε λίγο χρώμα. Στη συνέχεια 

γεμίζουμε με λάδι και έπειτα ρίχνουμε το αναβράζον δισκίο.  

Παρατηρούμε σταγόνες χρωματιστού νερού να ανεβαίνουν από το κάτω μέρος προς τα επάνω, να 

διαπερνούν το λάδι, να φτάνουν στην επιφάνεια και να ξαναβυθίζονται. 

Εξήγηση:. 

Το χρώμα βαφής διαλύεται και χρωματίζει το νερό. Το λάδι επιπλέει στο νερό επειδή είναι 

ελαφρύτερο. Το αναβράζον δισκίο αντιδρά με το νερό και παράγεται CO2, το οποίο ως αέριο 

ανέρχεται δια μέσου των υγρών και οι φυσαλίδες αυτές παρασύρουν και μικρή ποσότητα 

χρωματισμένου νερού. Οι φυσαλίδες όταν φτάσουν στην επιφάνεια σκάνε και το χρωματισμένο 

νερό πέφτει πάλι προς τα κάτω. 

 

Το μπαλόνι που ανεβαίνει ψηλά. 

Υλικά: Ογκομετρική φιάλη των 100 ml. Διάλυμα HCl και ψήγματα Zn. 

Εκτέλεση: 

Στην ογκομετρική φιάλη προσθέτουμε HCl και 

Zn Παρατηρούμε ότι γίνεται αντίδραση και 

παράγεται αέριο και φουσκώνει το μπαλόνι 

που έχουμε τοποθετήσει στο στόμιο της 

φιάλης. Αποσυνδέουμε το μπαλόνι και το 

δένουμε μ’ ένα σχοινί και βλέπουμε ότι 

ανυψώνεται. 

Εξήγηση: 

Το αέριο που παράγεται είναι το H2. Είναι το 

πιο ελαφρύ αέριο και έτσι ανεβαίνει. Αν πλησιάσουμε από μακριά μια λαμπάδα αναμμένη 

αναφλέγεται και κάνει κρότο. 
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5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 

Καθαρισμός του νερού 

Υλικά: Νερό, χώμα, άρωμα, χρώμα, ασβέστης 

(CaO), Alum (AlK(SO4)2), χαλίκια, ψιλή άμμος, 

χοντρή άμμος, ενεργός άνθρακας, 2 χωνιά, 5 

ποτήρια. 

Διαδικασία: Σε 500ml νερού ρίχνουμε μία 

κουταλιά χώμα, λίγες σταγόνες άρωμα, λίγες 

σταγόνες χρώμα και ανακατεύουμε καλά. Κατά 

το πρώτο στάδιο του πειράματος μεταφέρουμε 

για 2-3 λεπτά το μείγμα ανάμεσα σε δύο ποτήρια για να εμπλουτιστεί σε αέρα. Κατά το δεύτερο 

στάδιο προσθέτουμε στο μείγμα 1gr Alum και ανακατεύουμε έντονα για 2-3 λεπτά. Στη συνέχεια 

προσθέτουμε λίγη ποσότητα ασβέστη και ανακατεύουμε 

πάλι έντονα. Περιμένουμε 2-3 λεπτά να πραγματοποιηθεί 

η κροκίδωση. Κατά το τρίτο στάδιο περνάμε το μείγμα με 

προσοχή από χωνί με τρεις στρώσεις των 2cm από ψιλή 

άμμο, λίγο πιο χοντρή άμμο και χαλίκι (αφού 

προηγουμένως έχουμε προπλύνει το αμμόφιλτρο). Κατά το 

τελικό στάδιο το νερό που παίρνουμε από το προηγούμενο 

φιλτράρισμα, το ρίχνουμε στο χωνί με τον ενεργό άνθρακα 

(αφού προηγουμένως τον έχουμε προπλύνει). 

Εξήγηση:  

1ο στάδιο: Αερισμός του νερού. Με τις φυσαλίδες του 

αέρα που δημιουργούνται απομακρύνονται κάποιες οσμές 

και το νερό εμπλουτίζεται και με οξυγόνο. 

2ο στάδιο: Προσθήκη θειικού αργιλίου (Alum), 

(κροκίδωση). Το διάλυμα του θειικού αργιλίου βοηθάει τα 

στερεά σωματίδια που υπάρχουν μέσα στο νερό να 

συσσωματωθούν μεταξύ τους και, αφού αποκτήσουν 

μεγαλύτερο βάρος, να κατακαθίσουν. Η όλη διαδικασία 

ονομάζεται κροκίδωση. Μετά την κροκίδωση τα 

συσσωματωμένα στερεά (κροκίδες) καθιζάνουν στον πυθμένα του ποτηριού. Με αυτόν τον τρόπο 

το νερό καθαρίζεται σε ποσοστό 80%. 

3ο στάδιο: Φίλτρανση με άμμο και χαλίκια. Τα πολύ ελαφρά σωματίδια που δεν καθιζάνουν 

(20%), κατακρατούνται σε ειδικά αμμόφιλτρα από τα οποία το νερό βγαίνει πια καθαρό για να 

δοθεί στην κατανάλωση. 

4ο στάδιο: Φίλτρο ενεργού άνθρακα. 

Αρχικά ο θετικά φορτισμένος ενεργός 

άνθρακας έλκει τα αρνητικά φορτισμένα 

ιόντα του μολυντή και στη συνέχεια με τις 

διαδικασίες της προσρόφησης και της 

καταλυτικής αναγωγής απομακρύνονται οι 

οργανικές ενώσεις και οι υπολειμματικοί 

ρύποι όπως το χλώριο και οι χλωραμίνες, 

αντίστοιχα.  
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6ο Γυμνάσιο Καρδίτσας 
 

Πως το αλουμινόχαρτο κοκκινίζει το νερό  

Υλικά: Ένα μεγάλο ποτήρι. Υδροβολέας .Στερεό καυστικό νάτριο. Ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο. 

Δείκτης φαινολοφθαλεΐνη. Νερό .Ένα κουταλάκι. 

Πείραμα: Βάζουμε λίγο νερό στο ποτήρι και μερικές σταγόνες φαινολοφθαλείνη. Πάνω από το 

ποτήρι τοποθετούμε το αλουμινόχαρτο και πάνω στο αλουμινόχαρτο με το κουταλάκι βάζουμε μια 

μικρή ποσότητα καυστικού νατρίου. Προσθέτουμε λίγο νερό με τον υδροβολέα. 

Θα δούμε: Το αλουμινόχαρτο τρυπάει, ενώ το νερό στο ποτήρι παίρνει ένα σκούρο ροζ χρώμα. 

Εξήγηση: Όταν βάζουμε πάνω στο αλουμινόχαρτο το στερεό καυστικό νάτριο και μετά νερό, τα 

ανιόντα υδροξειδίου του καυστικού νατρίου διαλύουν το αλουμινόχαρτο με αποτέλεσμα να 

απελευθερώνεται το αλουμίνιο το οποίο στη συνέχεια αντιδρά με το νερό. Προϊόντα της 

αντίδρασης είναι το αέριο υδρογόνο που εκλύεται και τα ιόντα υδροξειδίου που χρωματίζουν το 

νερό μέσα στο ποτήρι λόγω της φαινολοφθαλείνης. 

 

Ηφαίστειο από διχρωμικό αμμώνιο  

Πείραμα: Κάνουμε ένα μικρό λόφο από χώμα και 

διχρωμικό αμμώνιο. Ρίχνουμε λίγο οινόπνευμα στη κορυφή 

του και στη συνέχεια ανάβουμε φωτιά με έναν αναπτήρα. 

Απομακρυνόμαστε και περιμένουμε. 

Θα δούμε: Θα παρατηρήσουμε έντονη ανάφλεξη και 

δημιουργία σκουροπράσινων σταχτών. 

Εξήγηση: Οι σκουροπράσινες στάχτες που θα 

σχηματιστούν είναι το νέο προϊόν Gr2O3 που 

σχηματίστηκε.  (NH4)2Gr2O7 (πορτοκαλί)  Gr2O7 (πράσινο) + N2 + H2O. 

 

Ρεύμα από λεμόνια  

Υλικά: 5 λεμόνια, 5 φύλλα χαλκού, 5 φύλλα ψευδαργύρου, 1 λυχνία τύπου LED, Καλώδια με 

κροκοδειλάκια. 

Πείραμα: Βυθίζουμε σε κάθε λεμόνι ένα φύλλο χαλκού και ένα 

φύλλο ψευδαργύρου. Συνδέουμε με καλώδιο το φύλλο ψευδαργύρου 

του πρώτου λεμονιού με το φύλλο χαλκού του δεύτερου λεμονιού 

κ.ο.κ . Συνδέουμε με καλώδιο το φύλλο χαλκού που έμεινε με την 

άκρη της λυχνίας και το φύλλο ψευδαργύρου που έμεινε με την άλλη 

άκρη. 

Θα δούμε: Η λυχνία φωτοβολεί. 

Εξήγηση: Μόλις το κιτρικό οξύ που περιέχει το λεμόνι έρθει σε 

επαφή με τα μέταλλα, έχουμε ροή ηλεκτρονίων από τον ψευδάργυρο 

προς τον χαλκό, που δημιουργεί το ρεύμα. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας λεμονιού όμως είναι 

περιορισμένη. 
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Γυμνάσιο Λεονταρίου 
 

 
 

Η … οδοντόκρεμα του ελέφαντα 

Υλικά: Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ) 50% w/v (20 ml), στερεό ιωδιούχο κάλιο KI (μια 

μικρή κουταλιά), απορρυπαντικό πιάτων (10 ml), ογκομετρικός κύλινδρος (100 ml), μικρό γυάλινο 

χωνί, μεγάλο γυάλινο δοχείο, κερί. 

Εκτέλεση: Τοποθετούμε τον ογκομετρικό κύλινδρο στο κέντρο του μεγάλου γυάλινου δοχείου. 

Χύνουμε 20 ml Η2Ο2 στον  ογκομετρικό κύλινδρο. Προσθέτουμε 10 ml απορρυπαντικού στον 

ογκομετρικό κύλινδρο. Το Η2Ο2 αρχίζει να διασπάται με πολύ αργό ρυθμό (μικρές και λίγες 

φυσαλίδες). Στο μίγμα προσθέτουμε τώρα μια μικρή κουταλιά στερεού ιωδιούχου καλίου KI. Πολύ 

γρήγορα αναπτύσσεται μια μεγάλη στήλη αφρού, η οποία ξεχειλίζει από τον κύλινδρο και αρχίζει να 

καλύπτει όλο τον χώρο γύρω από τη βάση του κυλίνδρου. Επίσης παρατηρούμε αύξηση της 

θερμοκρασίας. Ο αφρός περιέχει και μεγάλη ποσότητα οξυγόνου. Εισάγουμε μέσα στον αφρό ένα 

αναμμένο κερί και παρατηρούμε ότι η φλόγα του ζωηρεύει πολύ. 

Εξήγηση: Το Η2Ο2 διασπάται προς υδρατμό και οξυγόνο, σύμφωνα με την ακόλουθη εξώθερμη 

αντίδραση: 

2Η2Ο2 (aq) → 2H2O (l) + O2 (g) 

Η αντίδραση αυτή είναι εξαιρετικά βραδεία. Παρουσία όμως καταλύτη, όπως το KI, η παραπάνω 

αντίδραση είναι πολύ ζωηρή. Με το απορρυπαντικό, οι παραγόμενοι υδρατμοί και κυρίως το 
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οξυγόνο δημιουργούν έντονο αφρισμό. Αυτό που κάνει τη φλόγα του κεριού να ζωηρεύει είναι η 

παρουσία οξυγόνου. 

 

Ο πιο απλός ηλεκτροκινητήρας 

Υλικά: Χάλκινο σύρμα, μπαταρία 1,5V, μαγνήτης νεοδυμίου. 

Εκτέλεση: Με χάλκινο σύρμα κατασκευάζουμε ένα πλαίσιο. Τοποθετούμε το μαγνήτη νεοδυμίου με 

την επίπεδη πλευρά του στον ένα πόλο μιας μπαταρίας 1,5V. Στηρίζουμε το πλαίσιο στον άλλο 

πόλο της μπαταρίας και παρατηρούμε ότι το πλαίσιο περιστρέφεται. 

Εξήγηση: Ο μαγνήτης νεοδυμίου είναι αγώγιμος και επιτρέπει το ηλεκτρικό ρεύμα να τον 

διαπερνά. Τοποθετώντας το πλαίσιο πάνω στην μπαταρία κλείνουμε το κύκλωμα και μέσα από το 

χάλκινο σύρμα περνάει ηλεκτρικό ρεύμα. Οι μαγνήτες έχουν την ιδιότητα να ασκούν δυνάμεις στα 

σύρματα μέσα από τα οποία περνάει ηλεκτρικό ρεύμα. Επομένως το χάλκινο πλαίσιο δέχεται 

δυνάμεις από το μαγνήτη οι οποίες το αναγκάζουν να περιστραφεί. Οι μαγνήτες νεοδυμίου είναι 

πολύ ισχυροί προκαλώντας αντίστοιχα μεγάλες δυνάμεις πάνω στο χάλκινο πλαίσιο. 

 

 
 

Παίζοντας με την ατμοσφαιρική πίεση. Πως θα πάρουμε το νόμισμα με στεγνά χέρια. 

Υλικά: Πιάτο, χρωματισμένο νερό, νόμισμα, κερί (ρεσώ), γυάλινο ποτήρι. 

Εκτέλεση: Στο πιάτο με το χρωματισμένο νερό τοποθετούμε το νόμισμα. Ανάβουμε το κερί και το 

βάζουμε στο κέντρο του πιάτου. Καλύπτουμε το κερί με το ποτήρι. Παρατηρούμε ότι το υγρό 

ανεβαίνει μέσα στο ποτήρι. 

Εξήγηση: Η καύση του κεριού δεσμεύει το οξυγόνο του αέρα μέσα στο μπουκάλι με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται ελαττωμένη πίεση στο εσωτερικό του μπουκαλιού. Έτσι η εξωτερική ατμοσφαιρική 

πίεση ωθεί το νερό μέσα στο μπουκάλι. 
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Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας 
 

Διακροτήματα στον παλμογράφο με τη βοήθεια δύο γεννητριών ακουστικών συχνοτήτων. 

Όταν ένα σώμα εκτελεί δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης, ίδιου πλάτους, γύρω 

από το ίδιο σημείο ισορροπίας με συχνότητες που να διαφέρουν λίγο, τότε η τελική κίνηση του 

σώματος είναι μια ιδιόμορφη ταλάντωση, που ονομάζεται διακρότημα, με συχνότητα ίση με τον 

μέσο όρο των δύο αρχικών συχνοτήτων και μεταβαλλόμενο πλάτος. 

1η Ταλάντωση: x1=Αημω1t 

2η Ταλάντωση: x2=Αημω2t 

Σύμφωνα με την αρχή της επαλληλίας x=x1+x2=Αημω1t+Αημω2t. Κάνοντας πράξεις παίρνουμε την 

εξίσωση του διακροτήματος:  

 

Η παραπάνω εξίσωση περιγράφει ένα διακρότημα του οποίου το πλάτος αυξομειώνεται με 

περίοδο:Τδ=1/f1-f2. 

 

 

Στο σχήμα βλέπουμε ότι από τη 

σύνθεση δύο ταλαντώσεων (μπλε και 

πράσινη κυματομορφή) προκύπτει η 

περιοδική κυματομορφή, το 

διακρότημα (κόκκινη κυματομορφή). 

 

 

Απαιτούμενες συσκευές: 

Παλμογράφος (20ΜΗz) και δύο γεννήτριες ακουστικών συχνοτήτων (0,2-20KHz). 

Διάταξη – συνδεσμολογία- ρυθμίσεις: 

 

1. Επιλέγουμε π.χ. 1η γεννήτρια 1 (δηλαδή 1x1K=1000Hz), 2η γεννήτρια 1,04 (δηλαδή 1040Hz). 

2. Αρχικά συνδέoυμε τον παλμογράφο με τη μία γεννήτρια και παίρνουμε την ημιτονική 

κυματομορφή.  

3. Μετράμε το πλάτος Α της ταλάντωσης. 

4. Μετράμε την περίοδο της ταλάντωσης. 

5. Συνδέουμε τον παλμογράφο με τις δύο γεννήτριες. Φροντίζουμε το στιγμιότυπο του 

διακροτήματος να έχει συμμετρίες. Προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε την εικόνα. 
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6. Μετράμε το μέγιστο πλάτος 2Α του διακροτήματος. 

7. Μετράμε την περίοδο του διακροτήματος. 

8. Μετράμε τη συχνότητα του διακροτήματος. 

9. Μετράμε τη θεωρητική περίοδο του διακροτήματος 

Οι τιμές των συχνοτήτων που επιλέξαμε στις 

γεννήτριες είναι: 1η γεννήτρια f1= …………, 2η γεννήτρια 

f2= …………. Άρα η συχνότητα του διακροτήματος θα 

είναι: fδ= …………. Και η θεωρητική περίοδος του 

διακροτήματος θα είναι …………. 

10. Συγκρίνουμε τις δύο τιμές περιόδου 

διακροτήματος θεωρητική και πραγματική που προέκυψαν. Παρατηρώ ότι υπάρχει ένα σφάλμα 

απόκλισης ………… % των δύο τιμών το οποίο οφείλεται στην ακρίβεια παραγωγής συχνοτήτων των 

γεννητριών, στην ακρίβεια μέτρησης του παλμογράφου όπως και στο σφάλμα παρατήρησης. 
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2ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 

Οι μαθητές παρουσίαζαν: 

1. Κατασκευή και λειτουργία απλού ηλεκτρικού κινητήρα. 

2. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστή. 

3. Αναπήδηση δακτυλίου – Κανόνα του Lenz. 

4. Ιδιόχειρη συσκευή επίδειξης αδιαβατικής μεταβολής. 

5. Επίδειξη ιδιόχειρης μηχανής Van Der Graaff 
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3ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 

1. Ανίχνευση της αλδεϋδοομάδας CH=O με αντιδραστήριο Tollens (AgNO3 και ΝΗ3). 

Αντιδραστήρια: AgNO3 0,1M. Γλυκόζη (περιέχει 

αλδεϋδοομάδα) ή αλδεΰδη. ΝΗ3 2M. NaOH 0,1M. 

Εκτέλεση: 

Σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα ρίχνουμε 1-2ml νιτρικού 

αργύρου (AgNO3) και προσθέτουμε μια σταγόνα 

υδροξείδιο του νατρίου (NaOH). Στη συνέχεια 

προσθέτουμε αμμωνία (NH3) μέχρι να διαλυθεί το 

υπάρχον ίζημα ώστε το διάλυμα να γίνει περίπου 

διαυγές, μετά προσθέτουμε μικρή ποσότητα 

γλυκόζης (C6H12O6). Κατόπιν θερμαίνουμε το 

διάλυμα, (καλύτερα να το θερμάνουμε σε 

υδατόλουτρο). Σε περίπτωση που το διάλυμα περιέχει αλδεΰδη ή ένωση που περιέχει 

αλδεϋδοομάδα βλέπουμε το εσωτερικό του σωλήνα να επικαλύπτεται από ένα λεπτό αλλά 

γυαλιστερό στρώμα μεταλλικού αργύρου (Ag), κάτοπτρο του αργύρου.  

Αντίδραση: RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  RCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 

 

2. Ανίχνευση αλδεϋδοομάδας CH=O με το Φελίγγειο Υγρό.  

Αντιδραστήρια: α) Φελίγγειο υγρό, που αποτελείται 

από δυο διαλύματα Α και Β (διάλυμα Α: θειικός 

χαλκός και διάλυμα Β: υδροξείδιο του νατρίου που 

περιέχει τρυγικά ανιόντα (τρυγικό καλιονάτριο).  

β) Γλυκόζη (περιέχει αλδεϋδοομάδα) ή κάποια 

αλδεΰδη ή ένωση που περιέχει αλδεϋδοομάδα. 

Εκτέλεση: 

Σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα ρίχνουμε ίσες 

ποσότητες των διαλυμάτων Α και Β και 

προσθέτουμε μικρή ποσότητα γλυκόζης. Στη 

συνέχεια θερμαίνουμε το διάλυμα. Σε περίπτωση 

που το διάλυμα περιέχει αλδεΰδη ή ένωση που περιέχει αλδεϋδοομάδα  σχηματίζεται στο 

εσωτερικό του σωλήνα κεραμέρυθρο ίζημα (Cu2O). 

Αντίδραση: RCHO + 2CuSO4 + 5NaOH  RCOONa + Cu2O + 2Na2SO4 + 3H2O 

 

3. Οξείδωση Η2Ο2 από KMnO4 σε όξινο περιβάλλον. 

Αντιδραστήρια – Όργανα: Διάλυμα 

Η2Ο2. Διάλυμα KMnO4 0,01Μ. 

Διάλυμα H2SO4 πυκνό. Μαγνητικός 

Αναδευτήρας. Προχοΐδα. 

Εκτέλεση: 

Σε κωνική φιάλη των 250 ml 

προσθέτουμε μικρή ποσότητα Η2Ο2 

περίπου 2 ml και λίγο πυκνό H2SO4. 

Σε μια προχοΐδα  βάζουμε διάλυμα 

KMnO4 0,01Μ. Αρχικά το διάλυμα 

του KMnO4 αποχρωματίζεται και 
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όταν αντιδράσει όλο το Η2Ο2 το διάλυμα παίρνει ρόδινο χρώμα. 

Αντίδραση: 2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5O2 + K2SO4 +8H2O 

 

4. Ογκομέτρηση Η2Ο2 από πρότυπο διάλυμα KMnO4 σε όξινο περιβάλλον. 

Αντιδραστήρια: Διάλυμα Η2Ο2 άγνωστης περιεκτικότητας. Διάλυμα KMnO4 0,01Μ. Διάλυμα 

H2SO4 πυκνό. Μαγνητικός αναδευτήρας. Προχοΐδα. 

Εκτέλεση: 

Σε κωνική φιάλη των 250ml προσθέτουμε 1ml Η2Ο2 άγνωστης περιεκτικότητας και μικρή 

ποσότητα πυκνού H2SO4. Σε μια προχοΐδα βάζουμε το πρότυπο διάλυμα KMnO4 0,01Μ. Αρχικά το 

διάλυμα του KMnO4 αποχρωματίζεται και όταν αντιδράσει όλο το Η2Ο2 το διάλυμα παίρνει ρόδινο 

χρώμα. Μετρώντας τον όγκο του KMnO4 και με βάση την αντίδραση μπορούμε να υπολογίσουμε 

την %w/v περιεκτικότητα του Η2Ο2. 

Αντίδραση: 2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 →2MnSO4 + 5O2 + K2SO4 +8H2O 

 

5. Οξείδωση (COOH)2 ή (COOK)2 από KMnO4 σε όξινο περιβάλλον.  

Αντιδραστήρια – Όργανα: Διάλυμα KMnO4 0,01Μ. Διάλυμα HOOC—COOH 

και KOOC—COOK. Διάλυμα H2SO4 πυκνό. Μαγνητικός αναδευτήρας με 

ηλεκτρικό αντιστάτη. Προχοΐδα. 

Εκτέλεση: 

Σε κωνική φιάλη των 250 ml προσθέτουμε μικρή ποσότητα (COOH)2 ή (COOK)2, περίπου 0,2gr 

και λίγο πυκνό H2SO4. Σε μια προχοΐδα βάζουμε 

διάλυμα KMnO4 0,01Μ. Αρχικά ο αποχρωματισμός του 

διαλύματος του KMnO4 γίνεται πολύ αργά. Μόλις όμως 

σχηματιστεί το ιόν του Mn++, αυτό δρά ως καταλύτης 

και ο αποχρωματισμός του KMnO4  επιταχύνεται. 

Όταν αντιδράσει όλο το οξαλικό οξύ ή το οξαλικό 

κάλιο το διάλυμα παίρνει ρόδινο χρώμα. Καλύτερα 

αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν το διάλυμα του 

οξαλικού οξέος ή του οξαλικού καλίου θερμαίνεται από 

τον μαγνητικό αναδευτήρα (ηλεκτρικό αντιστάτη). 

Αντιδράσεις αυτοκατάλυσης:  

5 (COOH)2 + 2KMnO4 +3H2SO4 → 10CO2 +2MnSO4 +K2SO4 +8H2O 

ή 5 (COOK)2 + 2KMnO4 +8H2SO4 → 10CO2 +2MnSO4 +6K2SO4 +8H2O 
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6. Πλαστικός πύραυλος. 

Βάζοντας λίγο οινόπνευμα (6-9ml) μέσα στο πλαστικό μπουκάλι (1,5L) και πλησιάζοντας φωτιά με 

τον αναπτήρα στο πώμα προκαλούμε 

ανάφλεξη αφού το οινόπνευμα 

εξατμίζεται γρήγορα και είναι 

εύφλεκτο με αποτέλεσμα τα μόρια 

οινοπνεύματος που βρίσκονται μέσα 

στο μπουκάλι να καίγονται. Τα 

καυσαέρια τώρα που παράγονται 

έχουν μεγαλύτερη ενέργεια (άρα 

μεγαλύτερη ταχύτητα) λόγω της 

καύσης (εξώθερμη αντίδραση) και 

προσπαθούν να διαδοθούν προς όλες 

τις κατευθύνσεις με μεγάλη ταχύτητα αλλά λόγω των τοιχωμάτων του μπουκαλιού οδηγούνται όλα 

προς την μοναδική έξοδο, το πώμα. Εκεί έχουμε κάνει μία μικρή τρύπα ώστε η ροή των 

καυσαερίων να αυξηθεί, άρα και η 

πίεση, άρα και η δύναμη που ασκείται 

σε εκείνο το σημείο. Λόγω δράσης - 

αντίδρασης (3ος νόμος του Νεύτωνα) 

η δύναμη που ωθεί τα καυσαέρια 

προς τα έξω θα έχει και μία αντίθετη 

προς το εσωτερικό του μπουκαλιού η 

οποία κινεί και το μπουκάλι. Λόγω 

της μικρής μάζας του μπουκαλιού, το 

μπουκάλι εκτοξεύεται με μεγάλη 

ταχύτητα. Δένοντας το μπουκάλι με 

ένα σχοινί μπορούμε να καθορίσουμε 

και την πορεία του, ώστε να μην κινηθεί ανεξέλεγκτα. 
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4ο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καρδίτσας 
 

Μαγικά με … νερό.  

Υλικά: Νερό, ποτήρι ζέσεως, χαρτί. 

Διαδικασία: Σε ένα χαρτί ζωγραφίζουμε δύο βέλη προς την ίδια κατεύθυνση. Μπροστά από το 

χαρτί τοποθετούμε ένα άδειο ποτήρι ζέσης. Κοιτάμε τα δύο βέλη μέσα από το άδειο ποτήρι.  

  
Ρίχνουμε σιγά – σιγά νερό μέσα στο ποτήρι με αποτέλεσμα αρχικά το ένα βέλος, και στη συνέχεια 

και τα δύο, να αλλάζουν κατεύθυνση. 

  
Εξήγηση: Στο πείραμα αυτό, το φως που ξεκινά από τη μύτη του βέλους περνά από τον αέρα, στο 

γυαλί, στο νερό, έπειτα στο γυαλί και τέλος ξανά στον αέρα πριν φτάσει στο μάτι του παρατηρητή. 

Κάθε φορά που το φως περνά από ένα υλικό σε ένα άλλο διαθλάται (αλλάζει πορεία). 

Ο παρατηρητής θεωρεί ότι η μύτη του βέλους βρίσκεται στην προέκταση της φωτεινής ακτίνας 

που φτάνει στο μάτι του. Έτσι βλέπει το είδωλο του βέλους αντεστραμμένο. 
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Οι μικροοργανισμοί μέσα από το μικροσκόπιο.  

Υλικά: Χρησιμοποιήθηκε το οπτικό μικροσκόπιο του σχολείου. 

Διαδικασία: Στο μικροσκόπιο είδαμε, σε μεγέθυνση x100, πρωτόζωα και βακτήρια τα οποία 

αναπτύχθηκαν σε νερό βρύσης, μέσα σε δοχείο με σέλινο και μερικά άλλα φυτά, για 20 ημέρες και 

σε θερμοκρασία περίπου 22οC. Η καλλιέργεια έγινε στο σχολικό εργαστήριο. Χρησιμοποιήθηκαν 

φυτά με τις ρίζες τους, πάνω στις οποίες υπήρχε μικρή ποσότητα χώματος και αναπτύχθηκαν 

μικροοργανισμοί. Έγινε κάποια σύγκριση ανάμεσα στο μέγεθος, στην κινητικότητα και στη 

συμπεριφορά αυτών των μικροοργανισμών. Επίσης παρατηρήθηκαν μύκητες (μούχλα) που 

αναπτύχθηκαν πάνω σε φρούτα.  
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Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Λεονταρίου 
 

Κίτρινο ίζημα με ένα χτύπημα 

Υλικά: Πλαστικό μπουκάλι, κόλλα, κουτάλι, στερεό ΚΙ, στερεός Pb(NO3)2. 

Διαδικασία: Σε ένα μπουκαλάκι με νερό προσθέτουμε 

μικρή ποσότητα στερεού ιωδιούχου καλίου (ΚΙ). 

Πωματίζουμε το μπουκάλι, αφού προηγουμένως έχουμε 

βάλει στο καπάκι κόλλα και πάνω σε αυτή μικρή ποσότητα 

νιτρικού μολύβδου  Pb(NO3)2. Αναταράσσουμε και το 

μπουκάλι χρωματίζεται κίτρινο. 

Εξήγηση: Με την ανατάραξη οι δύο ουσίες ήρθαν σε 

επαφή και αντέδρασαν: 

2KI + Pb(NO3)2  PbI2 + 2KNO3 

Πρόκειται για μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης κατά 

την οποία παράγεται κίτρινο ίζημα ιωδιούχου μολύβδου (PbI2). Αν αφήσουμε το μπουκάλι για λίγο, 

θα παρατηρήσουμε καλύτερα στον πυθμένα του το κίτρινο ίζημα. 

 

Επίδραση καταλύτη στην ταχύτητα αντίδρασης 

Υλικά: Δοκιμαστικός σωλήνας, μεταλλικό στήριγμα με 

σφιγκτήρα, κουτάλι, ξύλινο καλαμάκι, αναπτήρας, διάλυμα 

H2O2 30% w/w, στερεό ΜnO2. 

Διαδικασία: Στο δοκιμαστικό σωλήνα προσθέτουμε μικρή 

ποσότητα διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) 

και στη συνέχεια προσθέτουμε μικρή ποσότητα στερεού 

διοξειδίου του μαγγανίου (ΜnO2). Παίρνουμε ένα 

καλαμάκι και το καίμε στην άκρη του. Στη συνέχεια το 

βυθίζουμε στο σωλήνα και βλέπουμε ότι παίρνει φωτιά. 

Εξήγηση: Το υπεροξείδιο του υδρογόνου διασπάται σε νερό και οξυγόνο σύμφωνα με την 

εξώθερμη αντίδραση:  

 

Η αντίδραση όμως αυτή είναι πολύ αργή. Προσθέτουμε λοιπόν στερεό καταλύτη διοξείδιο του 

μαγγανίου (ΜnO2). Οι καταλύτες αυξάνουν την ταχύτητα μιας αντίδρασης διότι μειώνουν την 

ενέργεια ενεργοποίησης. Το καλαμάκι παίρνει φωτιά, εξαιτίας του παραγόμενου από την αντίδραση 

οξυγόνου. 

 

Εκρηκτική σαπουνάδα 

Υλικά: Δοκιμαστικός σωλήνας, φελλός, σωλήνας με 

ακροφύσιο, ποτήρι ζέσεως, υγρό σαπούνι, αναπτήρας, 

διάλυμα υδροχλωρικού οξέος (του εμπορίου), κομματάκια 

μεταλλικού ψευδαργύρου, νερό. 

Διαδικασία: Σε ένα ποτήρι ζέσεως με νερό βάζουμε λίγο 

υγρό σαπούνι και αναδεύουμε. Σε δοκιμαστικό σωλήνα 

βάζουμε ορισμένη ποσότητα υδροχλωρικού οξέος του 

εμπορίου και στη συνέχεια προσθέτουμε φύλλα μεταλλικού 

ψευδαργύρου. Κλείνουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με ένα φελλό, στον οποίο έχουμε προσαρμόσει 

σωλήνα με ακροφύσιο και αφήνουμε να προχωρήσει η αντίδραση. Βάζουμε την άκρη του σωλήνα 

     g2l2
MnO

aq22 OOH2OH2 2  
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στο ποτήρι με το σαπουνόνερο, οπότε σχηματίζονται φυσαλίδες. Απομακρύνουμε το σωλήνα, 

πλησιάζουμε τη φλόγα και παράγεται ένας εντυπωσιακός κρότος. 

Εξήγηση: O ψευδάργυρος αντιδρά με το υδροχλωρικό οξύ και παράγεται αέριο υδρογόνο. 

Πρόκειται για μια αντίδραση απλής αντικατάστασης: Zn(s) + 2HCl(aq)  ZnCl2(aq) + H2(g) 

Το υδρογόνο καθώς διαβιβάζεται στο σαπουνόνερο δημιουργεί φυσαλίδες. Επειδή είναι εύφλεκτο 

αέριο, παράγει κρότο. 

 

Το νερό που γίνεται κρασί και αντίστροφα 

Υλικά: Κανάτα, 4 ποτήρια ζέσεως, 2 ογκομετρικοί 

κύλινδροι (10mL), φαινολοφθαλεΐνη, διάλυμα HCl 1M, 

διάλυμα NaOH 1M, νερό. 

Διαδικασία: Έχουμε 4 ποτήρια ζέσεως. Στο 1ο ρίχνουμε 

4-5 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης, στο 2ο τίποτα, στο 3ο 4-5 

σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης και στο 4ο 4-5mL διαλύματος 

HCl 1M. Σε μια γυάλινη κανάτα βάζουμε περίπου 800mL 

νερό και 2-3mL διαλύματος ΝaOH 1M. Ρίχνουμε νερό από 

την κανάτα σε όλα τα ποτήρια (200mL περίπου σε κάθε ποτήρι). Το 1ο και το 3ο γίνονται κόκκινα, 

το νερό δηλαδή γίνεται κρασί, ενώ το 2ο και το 4ο μένουν άχρωμα. Αδειάζουμε το περιεχόμενο 

των τριών πρώτων ποτηριών στην κανάτα και έχουμε κόκκινο κρασί. Ρίχνουμε στην κανάτα  και το 

περιεχόμενο του 4ου ποτηριού, οπότε αποχρωματίζεται αμέσως, το κρασί δηλαδή έγινε νερό. 

Εξήγηση: Η φαινολοφθαλεΐνη είναι ένας δείκτης. Οι δείκτες είναι ουσίες που το χρώμα τους 

αλλάζει ανάλογα με το pH του διαλύματος στο οποίο τους προσθέτουμε. Συγκεκριμένα η 

φαινολοφθαλεΐνη, σε διαλύματα με pΗ < 8 δεν δίνει χρώμα, ενώ σε διαλύματα με pH > 10 εμφανίζει 

κόκκινο χρώμα. 
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Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Προαστίου 
 

Επίπεδος πυκνωτής και χριστουγεννιάτικη μπάλα. 

Οδηγούμε τα αντίθετα φορτία που συσσωρεύονται στα σφαιρίδια εκφόρτωσης της μηχανής 

Wimshurst δύο πλάκες ντυμένες με φύλλα αλουμινίου, έτσι έχουμε έναν αυτοσχέδιο επίπεδο 

πυκνωτή. Μέσα στο ομογενές πεδίο τοποθετήσαμε μια χριστουγεννιάτικη μπάλα η οποία έχει 

μεταλλική επίστρωση. Η μπάλα αρχικά φορτίζεται με επαγωγή (εικόνα 1) και έλκεται από τον ένα  

οπλισμό (εικόνα 2). Μόλις έρθει σε επαφή όμως 

με αυτόν αποκτά το ίδιο είδος φορτίου και 

πλέον απωθείται από τον οπλισμό που μόλις 

ήρθε σε επαφή και έλκεται από τον απέναντι 

οπλισμό (εικόνα 3). Έτσι η μπάλα κινείται 

γρήγορα προς τον απέναντι οπλισμό και μόλις 

έρθει σε επαφή με τον οπλισμό αυτό το 

φαινόμενο επαναλαμβάνεται (εικόνα 4) για όσο 

προσφέρουμε μέσω της μηχανής Wimshurst 

φορτία στους οπλισμούς. 

 

Δύναμη Laplace-Ηλεκτρομαγνητική κούνια 

Όταν ευθύγραμμος ρευματοφορός αγωγός βρεθεί σε ομογενές μαγνητικό 

πεδίο αναπτύσσεται στον αγωγό μια ηλεκτρομαγνητική δύναμη που 

ονομάζεται δύναμη Laplace. Η φορά της 

δύναμης F δίνεται με τον κανόνα των τριών 

δαχτύλων του δεξιού χεριού. Αν ο 

αντίχειρας δείχνει τη φορά τη ρεύματος και 

ο δείκτης τη φορά του μαγνητικού πεδίου 

τότε ο μέσος θα δείχνει τη φορά της 

δύναμης. Χρησιμοποιώντας ένα αιωρούμενο 

πηνίο και ένα πεταλοειδή μαγνήτη φτιάξαμε μια 

ηλεκτρομαγνητική κούνια. Το κύκλωμα έκλεινε με τη 

βοήθεια ενός διακόπτη και κάθε φορά που περνούσε 

ρεύμα από το πηνίο εκτινασσόταν προς τα εμπρός 

θέτοντας έτσι σε λειτουργία την κούνια!  
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Γυροσκόπιο. 

Το γυροσκόπιο είναι μια συσκευή η οποία μπορεί να διατηρεί σταθερό 

τον προσανατολισμό της μέσω της περιστροφής των μερών της και της 

αρχής της διατήρησης της στροφορμής. Εφευρέθηκε από τον Ζαν 

Μπερνάρ Λεόν Φουκώ το 1852, ο οποίος προσπάθησε με αυτή να 

αποδείξει την περιστροφή της Γης. Πρόκειται για μια διάταξη όμοια με 

εκείνη που φέρει η σχολική υδρόγειος σφαίρα. Αντί όμως της 

υδρογείου φέρεται μια μεταλλική στεφάνη που μπορεί να περιστρέφεται 

δεξιά ή αριστερά. Αυτή η στεφάνη φέρει δεύτερη εσωτερική που 

στηρίζεται με συνδέσμους σε οριζόντια διάταξη, ως προς την εξωτερική, δυνάμενη έτσι να 

περιστρέφεται ελεύθερα με φορά πάνω ή κάτω.  

Εφαρμογή του γυροσκοπίου αποτελεί η λεγόμενη "γυροσκοπική πυξίδα" 

της οποίας οι ενδείξεις, μετά από κάποιο χρόνο αφού τεθεί σε 

λειτουργία, θεωρούνται αληθείς με συνέπεια να μη χρήζουν 

διορθώσεων όπως συμβαίνει στη μαγνητική πυξίδα.  

Άλλη σημαντική εφαρμογή είναι η χρήση του γυροσκοπίου για τη 

διατήρηση και αλλαγή της πορείας των πυραύλων και η χρήση του σε 

συστήματα αδρανειακής πλοήγησης σε αεροσκάφη και πυραύλους.  

Τα γυροσκόπια λειτουργούν με βάση δύο αρχές. 

1. Αρχή διατήρησης της στροφορμής: Σύμφωνα με την αρχή της 

διατήρησης της στροφορμής, μια περιστρεφόμενη μάζα διατηρεί 

σταθερή την κατεύθυνση του άξονα περιστροφής. Ένα περιστρεφόμενο γυροσκόπιο κάνει ένα 

δορυφόρο να είναι σταθερός και πάντοτε στραμμένος προς τη Γη.  

2. Αρχή της αδράνειας: Μια περιστρεφόμενη μάζα επίσης αντιστέκεται στις δυνάμεις που 

προσπαθούν να αλλάξουν την κατεύθυνση του άξονα περιστροφής. Στα μέσα του περασμένου 

αιώνα, τεράστια γυροσκόπια, που ζύγιζαν τόνους, βιδώνονταν στην άτρακτο των πλοίων και 

περιστρέφονταν από κινητήρες ώστε να «πιέζουν αντίθετα» όταν τα κύματα έτειναν να 

ανατρέψουν τα σκάφη. 

 

Επιπτώσεις σε μετακίνηση του κέντρου βάρους. 

Τοποθετήσαμε μια μεταλλική σφαίρα και υγρό μέσα σε μια άλλη κοίλη σφαίρα μεγαλύτερης 

διαμέτρου. Η εσωτερική σφαίρα (μεταλλική) επέπλεε σε παχύρευστο υγρό. Τοποθετήσαμε τη 

σφαίρα σε κεκλιμένο επίπεδο μεταβλητής γωνίας και 

παρατηρήσαμε ότι όταν η γωνία ήταν μικρή η σφαίρα 

δεν κινούνταν αλλά παρέμεινε στο κεκλιμένο επίπεδο. 

Ακόμα και με την αύξηση της γωνίας δεν υπήρχε ομαλά 

επιταχυνόμενη κίνηση. Αυτό οφείλεται στην αλλαγή  

ροπής αδράνειας που δημιουργούσε η εσωτερική 

σφαίρα που το κέντρο βάρους της μετακινούνταν 

συνεχώς και δημιουργούσε τυχαία κίνηση στο 

εσωτερικό της κοίλης σφαίρας. 
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1ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας  
 

Αόρατο ποτήρι.  

Υλικά: Ηλιέλαιο, 2 ποτήρια ζέσεως (1 μεγάλο και 1 μικρό) 

Εκτέλεση: Γεμίζουμε το μικρό ποτήρι με ηλιέλαιο και συνεχίζουμε την προσθήκη μέχρι να γεμίσει 

το ποτήρι και να ξεχειλίσει ώστε καλυφθεί τελείως το μικρό ποτήρι. Παρατηρούμε τότε ότι το 

μικρό ποτήρι εξαφανίζεται.  

  
Εξήγηση: Όταν το φως αλλάζει υλικό μέσα στο οποίο «τρέχει», τότε αλλάζει και η κατεύθυνσή 

του, δηλαδή διαθλάται. Αυτό μας επιτρέπει να διακρίνουμε τα διαφανή αντικείμενα γύρω μας. Κάθε 

υλικό έχει το δικό του δείκτη διάθλασης ο οποίος δίνεται από τον τύπο: n=c/v όπου c: η ταχύτητα 

του φωτός στο κενό (300000 km/s) και v: η ταχύτητα του φωτός σε ένα υλικό μέσο. Πάντα 

ισχύει n1.  

Στο πείραμά μας το ηλιέλαιο και το γυαλί είναι υλικά με τον ίδιο δείκτη διάθλασης. Επομένως το 

φως ταξιδεύει μέσα από το ηλιέλαιο και το γυαλί σα να πρόκειται για το ίδιο υλικό και δε διαθλάται 

περνώντας από το ένα μέσο στο άλλο. Αυτός είναι και ο λόγος που το μικρό ποτήρι γίνεται αόρατο. 

 

Υποβρύχια φλόγα.  

Υλικά: Ένα κερί ρεσώ. Μία γυάλινη λεκάνη. Ένα ποτήρι ζέσεως. 

Εκτέλεση: Βάζουμε νερό στη λεκάνη μέχρι τη μέση περίπου. Κατόπιν τοποθετούμε προσεκτικά το 

κερί στην επιφάνεια του νερού και με το ποτήρι πιέζουμε αργά το νερό πάνω στο οποίο επιπλέει 

το κερί. Παρατηρούμε ότι το κερί κατεβαίνει μαζί με το ποτήρι χωρίς να σβήνει η φλόγα. Μετά 

από λίγη ώρα η φλόγα σβήνει και η στάθμη του νερού ανεβαίνει μέσα στο ποτήρι. 

Εξήγηση: Η φλόγα συντηρείται για όσο υπάρχει οξυγόνο μέσα στο ποτήρι. Όταν σβήσει η φλόγα το 

νερό ανεβαίνει καταλαμβάνοντας το χώρο που «έπιανε» το οξυγόνο. Το οξυγόνο είναι λοιπόν 

απαραίτητο για την αντίδραση της καύσης. 

  
 

Απλός ηλεκτρικός κινητήρας.  

Υλικά: Μαγνήτης νεοδυμίου πολύ ισχυρός σε σχήμα δίσκου. Μία μπαταρία ΑΑ. Ένα χάλκινο σύρμα 

μήκους 25 cm περίπου διαμέτρου 1mm (μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικό καλώδιο αφαιρώντας 

τη μόνωση). 
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Εκτέλεση: Κόβουμε ένα κομμάτι σύρμα 25 cm περίπου. 

Τσακίζουμε και δημιουργούμε μια προεξοχή στο μέσον του 

σύρματος και το φέρνουμε σε επαφή με  τη μπαταρία, 

όπως φαίνεται στην εικόνα. Στα άκρα του σύρματος 

δημιουργούμε ημικύκλια τα οποία φέρνουμε σε επαφή. 

Βάζουμε το μαγνήτη σε μια οριζόντια επιφάνεια και πάνω 

του τοποθετούμε τη μπαταρία με τον αρνητικό της πόλο. 

Κατόπιν τοποθετούμε τη διάταξη του χάλκινου σύρματος, 

με την προεξοχή του να ακουμπάει το θετικό πόλο της 

μπαταρίας. Το στρογγυλό κομμάτι που δημιουργούν τα δύο 

ημικύκλια, θα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από το μαγνήτη, αλλά και να είναι σε επαφή με αυτόν 

για να κλείνει το κύκλωμα του ρεύματος. 

Εξήγηση: Όταν συναρμολογήσουμε τη διάταξη (και εφόσον το στρογγυλό κομμάτι έρχεται σε 

επαφή με το μαγνήτη), ένα μεγάλο ρεύμα διαρρέει το κύκλωμα που δημιουργείται. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα στα άκρα του σύρματος να εμφανίζεται ζεύγος δυνάμεων Laplace που περιστρέφει τη 

συρμάτινη διάταξη. 
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1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας  
 

Διάθλαση – Διασκεδασμός. Ανάλυση του φωτός – Φάσματα 

      

 

 
Δείκτης διάθλασης (n) 

 

Διάθλαση του φωτός ονομάζεται η αλλαγή της διεύθυνσης 

μιας φωτεινής δέσμης κατά τη μετάβασή της από ένα διαφανές 

υλικό μέσο σε ένα άλλο, για παράδειγμα από τον αέρα στο 

γυαλί. Αυτό οφείλεται στη διαφορετική ταχύτητα διάδοσης της 

δέσμης στα δύο υλικά. 

Δείκτης διάθλασης n ενός υλικού μέσου: 

 
Εφαρμογές του φαινομένου της διάθλασης είναι η φαινομενική 

ανύψωση αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στο νερό, το 

φαινομενικό σπάσιμο ενός μολυβιού ή κουταλιού όταν είναι 

μισοβυθισμένα μέσα στο νερό, η λειτουργία των οπτικών 

φακών κ.ά. 

 

Διασκεδασμός ονομάζεται η εξάρτηση της ταχύτητας του 

φωτός σε ένα υλικό και του δείκτη διάθλασης του υλικού από 

το μήκος κύματος του φωτός. Η τιμή του n μειώνεται, καθώς 

αυξάνεται η τιμή του μήκους κύματος. 

 

Ανάλυση του λευκού φωτός 

Μία δέσμη λευκού φωτός που διέρχεται από ένα πρίσμα, 

αναλύεται σε μία πολύχρωμη συνεχή ταινία, που περιλαμβάνει 

τα χρώματα κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε και 

ιώδες. Η ταινία αυτή ονομάζεται φάσμα του λευκού φωτός.  

Το ίδιο παρατηρούμε όταν το λευκό φως πέσει πάνω σε 

σαπουνόφουσκα, κηλίδα πετρελαίου, οπτικό δίσκο, κ.ά. 

Πού οφείλεται η ανάλυση του λευκού φωτός; 

Μια δέσμη λευκού φωτός αποτελείται από ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαφορετικών συχνοτήτων, 

άρα και μηκών κύματος. Κάθε μήκος κύματος αντιστοιχεί σε διαφορετικό χρώμα και αυξάνεται από 

το ιώδες προς το κόκκινο. Το λευκό φως που περνά μέσα από το πρίσμα διαθλάται, εκτρέπεται 

από την αρχική του διεύθυνση. Όσο όμως μικρότερο είναι το μήκος κύματος του φωτός τόσο 

μεγαλύτερος είναι ο δείκτης διάθλασης του υλικού γι’ αυτό, άρα και η γωνία εκτροπής. Άρα το 

ιώδες θα εκτρέπεται περισσότερο από τα άλλα χρώματα, ενώ το κόκκινο λιγότερο. Έτσι το φως 

μετά την έξοδό του από το πρίσμα αναλύεται στα βασικά χρώματα που το συνθέτουν. 
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Ουράνιο τόξο 

Πότε σχηματίζεται; Τις βροχερές μέρες με λίγο ήλιο.  

Πότε παρατηρείται; Πρέπει το φως του ήλιου να έρχεται 

πίσω από τον παρατηρητή και αυτός να κοιτάει προς το 

σύννεφο της βροχής. 

Πώς εξηγείται; Το φως κατά την είσοδό του στη σταγόνα 

διαθλάται και υφίσταται ανάλυση στα βασικά του χρώματα. Στη 

συνέχεια οι μονοχρωματικές ακτινοβολίες υφίστανται ολική 

ανάκλαση και πάλι διάθλαση, βγαίνουν από τη σταγόνα και 

κατευθύνονται στα μάτια μας σε διαφορετικές γωνίες. Αυτές 

που αντιστοιχούν σε διαφορετικά χρώματα προέρχονται από 

διαφορετικές σταγόνες. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται η 

εικόνα του ουράνιου τόξου. 

 

Φάσματα εκπομπής που 

αποτυπώνονται στο φιλμ του 

φασματογράφου (α) λαμπτήρα 

πυρακτώσεως, (β) λαμπτήρα νατρίου. 

 

Φασματοσκόπιο (ή φασματογράφος) πρίσματος είναι ένα 

όργανο με το οποίο γίνεται η ανάλυση μίας δέσμης φωτός και η 

μελέτη του φάσματός της. Αποτελείται από τρία βασικά μέρη, 

τον κατευθυντήρα, το πρίσμα και τη διόπτρα.  

Φάσματα εκπομπής ονομάζονται τα φάσματα της ακτινοβολίας 

που εκπέμπουν οι φωτεινές πηγές. 

α) Συνεχή φάσματα εκπομπής. Συνεχή φάσματα παίρνουμε, 

όταν εξετάζουμε με το φασματογράφο το φως που εκπέμπουν 

στερεά και υγρά σώματα τα οποία βρίσκονται σε μεγάλη 

θερμοκρασία (διάπυρα σώματα). Αν η πηγή του φωτός είναι, 

για παράδειγμα, ο λαμπτήρας πυρακτώσεως, τότε το φάσμα 

είναι μία συνεχής ταινία χρωμάτων. 

β) Γραμμικά φάσματα εκπομπής. Αν εξετάσουμε με το 

φασματοσκόπιο το φως που εκπέμπουν θερμά αέρια ή ατμοί, 

τότε διαπιστώνουμε ότι το φάσμα τους, που αποτυπώνεται στο 

φιλμ, αποτελείται από διακριτές χρωματιστές γραμμές, 

χαρακτηριστικές για το είδος των αερίων ή των ατμών. Κάθε 

γραμμή αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο μήκος κύματος ή 

συχνότητα. Αν κάνουμε, λόγου χάρη, φασματοσκοπική ανάλυση 

του φωτός που εκπέμπει η λυχνία ατμών νατρίου, θα 

παρατηρήσουμε ότι το φάσμα του αποτελείται από δύο κίτρινες 

γραμμές πολύ κοντά μεταξύ τους. 

Με βάση το ότι κάθε αέριο εκπέμπει χαρακτηριστικές ακτινοβολίες συγκεκριμένου μήκους 

κύματος, αλλά και ότι απορροφά ακριβώς τις ίδιες ακτινοβολίες που εκπέμπει, ανακαλύπτουμε 

ποια στοιχεία υπάρχουν σε πλανήτες και άλλα αστρικά σώματα στο διάστημα.  
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2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας  
 

Η χημεία … σβήνει φωτιές. 

Υλικά: Ένα ψηλό γυάλινο ποτήρι. Μαγειρική σόδα. Ξίδι. Κεράκια 

ρεσώ. Αναπτήρας. 

Τι κάνουμε:  

Ανάβουμε τα κεράκια.  

Βάζουμε ξίδι μέσα στο γυάλινο ποτήρι και προσθέτουμε λίγη σόδα. 

Πλησιάζουμε το ποτήρι στα κεράκια και γέρνουμε λίγο το ποτήρι, 

χωρίς όμως να χύνεται το υγρό. 

Τι βλέπουμε: 

Με την προσθήκη σόδας το μείγμα αρχίζει να «αφρίζει» και όταν πλησιάζουμε και γέρνουμε 

ελαφρά το ποτήρι πάνω από τα κεράκια, αυτά σβήνουν. 

Τι συνέβη: 

Με την προσθήκη μαγειρικής σόδας (NaHCO3) στο ξίδι αντιδρά 

το οξικό οξύ (CH3COOH) που περιέχεται στο ξίδι με τη σόδα και 

παράγεται αέριο διοξείδιο του άνθρακα (CO2), σύμφωνα με την 

αντίδραση: NaHCO3 + CH3COOH → CH3COONa + CO2 + H2O. 

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι πιο βαρύ από τον αέρα και 

έτσι «βυθίζεται» στο κάτω μέρος του ποτηριού. 

Όταν γέρνουμε το ποτήρι πάνω από τα κεράκια το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) βγαίνοντας 

εκτοπίζει το οξυγόνο και σβήνει τη φωτιά. 

 

Πως σβήνει μια φωτιά; 

Καύση 

Καύση είναι η χημική αντίδραση μιας ουσίας με το οξυγόνο που συνοδεύεται από έκλυση 

θερμότητας και φωτός. 

Για τη δημιουργία μιας καύσης ή πυρκαγιάς πρέπει να συνυπάρχουν τρεις παράγοντες: 

1. Καύσιμη ύλη 

Στερεά καύσιμα: ξύλα, χόρτα, βαμβάκι, υφάσματα, χαρτί, πλαστικά, άνθρακες κ.α. 

Υγρά καύσιμα: πετρέλαιο, βενζίνη, οινόπνευμα, νέφτι κ.α. 

Αέρια καύσιμα: υγραέριο, προπάνιο, βουτάνιο, φυσικό αέριο, υδρογόνο, ασετυλίνη κ.α. 

2. Οξυγόνο 

Ο αέρας αποτελείται από 21% κ.ό. οξυγόνο, 78% κ.ό. άζωτο, ευγενή αέρια, CO2 κ.ά. 

3. Θερμοκρασία 

Οι υγρές καύσιμες ουσίες με την αύξηση της θερμοκρασίας παράγουν εύφλεκτους ατμούς, οι 

οποίοι στη συνέχεια αναμιγνύονται με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας και αναφλέγονται. Η 

χαμηλότερη θερμοκρασία μιας ουσίας για την παραγωγή αναφλέξιμου μίγματος με εξωτερική πηγή 

θερμότητας, λέγεται θερμοκρασία ή σημείο ανάφλεξης της ουσίας. Εκτός από τη θερμοκρασία 

ανάφλεξης υπάρχει και η θερμοκρασία (σημείο) αυτανάφλεξης που 

είναι η θερμοκρασία στην οποία αναφλέγεται μια ουσία χωρίς 

εξωτερική πηγή θερμότητας. Η θερμοκρασία αυτανάφλεξης για 

κάθε ουσία είναι πάντοτε υψηλότερη από τη θερμοκρασία 

ανάφλεξής της. 

Τρίγωνο της φωτιάς (δες διπλανή εικόνα) 

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς αρκεί να εξουδετερωθεί ένας ή 

περισσότεροι από τους παραπάνω παράγοντες. 
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Κατά συνέπεια η κατάσβεση μιας πυρκαγιάς μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: 

1. Με την αφαίρεση της καύσιμης ύλης. 

2. Με τη μείωση της θερμοκρασίας κάτω από το σημείο ανάφλεξης (ψύξη). 

3. Με την αποστέρηση του οξυγόνου (απομόνωση). 

Όπως αναμένεται, αποτελεσματικότερη κατάσβεση θα έχουμε με συνδυασμό δύο ή και τριών 

τρόπων μαζί. 

Μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών 

Τα κυριότερα κατασβεστικά μέσα (υλικά) είναι: 

1. Νερό 2. Αφρός 3. Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 4. Κατασβεστικές ξηρές σκόνες 

5. Υδρατμός   6. Νέα κατασβεστικά υλικά  7. Άμμος, χώμα, καλύμματα 

1. Νερό 

Το νερό είναι το παλαιότερο, σπουδαιότερο και πιο εύχρηστο κατασβεστικό μέσο.  

Η κατασβεστική ενέργεια του νερού οφείλεται κυρίως στην ψύξη (αφαίρεση θερμότητας) των 

καιόμενων σωμάτων που προκαλεί. Επίσης το νερό συντελεί στην κατάσβεση με την απομόνωση 

(αποπνιγμό) του καιόμενου σώματος από το οξυγόνο του αέρα, όταν χρησιμοποιείται υπό μορφή 

ομίχλης (πολύ λεπτά σταγονίδια). Το νερό έχει μεγάλη θερμοχωρητικότητα και ειδική 

(λανθάνουσα) θερμότητα εξαέρωσης, αφαιρεί δηλαδή μεγάλα ποσά θερμότητας από τα καιόμενα 

σώματα, τα οποία προσλαμβάνει το ίδιο μετατρεπόμενο σε ατμό. 

2. Αφρός 

Ο αφρός χρησιμοποιείται κυρίως για την κατάσβεση πυρκαγιών υγρών καυσίμων, πετρελαιοειδών, 

χρωμάτων, λαδιών κ.α. Ο αφρός παράγεται με χρήση ειδικών αυλών από νερό, αφρογόνο υγρό και 

αέρα. Αποτελείται κατά 94-97% από νερό και 3-6% από αφρογόνο υγρό. Ο αφρός δρα 

κατασβεστικά με διπλή ενέργεια, ως απομονωτικό και ως ψυκτικό μέσο. Πρέπει να αποφεύγεται η 

χρήση του σε πυρκαγιές με παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί αποτελείται κυρίως από νερό και 

υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

3. Διοξείδιο του άνθρακα CO2 

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι αέριο, βαρύτερο του αέρα, δεν καίγεται ούτε συντηρεί την καύση, 

δεν είναι τοξικό, αλλά ασφυκτικό σε μεγάλη συγκέντρωση στον αέρα.  

4. Κατασβεστικές ξηρές σκόνες 

Οι ξηρές (χημικές) σκόνες κατάσβεσης είναι κονιοποιημένες στερεές ουσίες με ορισμένη χημική 

σύνθεση, που επιδρούν κατασβεστικά στην πυρκαγιά κυρίως, με διακοπή της αλυσωτής χημικής 

αντίδρασης και δευτερευόντως με την αποπνικτική και ψυκτική δράση αυτών. 

5. Υδρατμός 

Το νερό υπό μορφή υδρατμού ενεργεί για την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς, κυρίως με απομόνωση 

των καιόμενων σωμάτων από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Η χρήση του είναι περιορισμένη. 

6. Νέα κατασβεστικά υλικά 

Νέα κατασβεστικά υλικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας. 

7. Άμμος, χώμα, καλύμματα 

Η αποστέρηση του οξυγόνου από μια μικρή πυρκαγιά μπορεί να γίνει με κάλυψη αυτής με άμμο, 

χώμα, τσιμέντο, γύψο, μαρμαρόσκονη, ασβεστόσκονη και γενικά οποιοδήποτε άκαυστο υλικό σε 

σκόνη. Εάν τα παραπάνω υλικά είναι βρεγμένα, η κατάσβεση είναι πιο αποτελεσματική, γιατί εκτός 

από απομόνωση, έχουμε και ψύξη του καιόμενου υλικού. 

 

Φλόγες στα χέρια μας. 

Υλικά: Ένα λύχνο Bunsen ή ένα απλό καμινέτο. Λάστιχο που να προσαρμόζεται στο στόμιο του 

λύχνου. Σφιγκτήρας (αν χρειάζεται να σφίξουμε το λάστιχο, ώστε να μην έχουμε διαρροές αερίου). 

Γυάλινο ποτήρι. Νερό. Απορρυπαντικό πιάτων. Καλαμάκι. Αναπτήρας. 
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Τι κάνουμε: 

Μέσα στο ποτήρι ρίχνουμε νερό και αρκετό απορρυπαντικό πιάτων και δημιουργούμε σαπουνάδα. 

Προσαρμόζουμε το λάστιχο στο στόμιο του λύχνου και σφίγγουμε αν χρειάζεται με το σφιγκτήρα. 

Βυθίζουμε το άλλο άκρο του λάστιχου στο ποτήρι με τη 

σαπουνάδα και ανοίγουμε τη στρόφιγγα του αερίου για λίγα λεπτά. 

Κλείνουμε τη στρόφιγγα. Σαπουνίζουμε καλά τα χέρια μας με το 

απορρυπαντικό. Με το καλαμάκι φυσάμε μέσα στο ποτήρι ώστε να 

σηκωθεί πάνω ο αφρός. Παίρνουμε με τα χέρια μας τον αφρό που 

σχηματίστηκε και κάποιος άλλος με τον αναπτήρα βάζει φωτιά 

στον αφρό.  

Τι βλέπουμε: 

Ο αφρός παίρνει φωτιά και φαίνεται ότι κρατάμε τη φωτιά με τα χέρια μας. 

Τι συνέβη: 

Το φιαλάκι του λύχνου περιέχει βουτάνιο που είναι το εύφλεκτο υλικό. Όταν ανοίγουμε τη 

στρόφιγγα το βουτάνιο περνάει μέσα από το σωλήνα στο ποτήρι με τη σαπουνάδα και ένα μέρος 

του αέριου βουτανίου εγκλωβίζεται στον αφρό. Όταν παίρνουμε τον αφρό στα χέρια μας και 

βάζουμε φωτιά το βουτάνιο που περιέχεται καίγεται. Ο αφρός όμως δρα κατασβεστικά με διπλή 

ενέργεια, ως απομονωτικό και ως ψυκτικό μέσο. Έτσι η φωτιά σβήνει γρήγορα και δεν καιγόμαστε. 

(Για τον ίδιο λόγο σαπουνίζουμε καλά τα χέρια μας πριν). 

Προσοχή:  

Κλείνουμε τη στρόφιγγα του αερίου πριν βάλουμε φωτιά στα χέρια μας. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. 

 

Τσαλακώνοντας μέταλλα μόνο με νερό.  

Υλικά: Ένα κουτάκι αναψυκτικού άδειο. Μία διάφανη λεκάνη με νερό. 

Νερό. Καμινέτο. Λαβίδα. Αναπτήρας  

Τι κάνουμε: 

Μέσα σε ένα άδειο αλουμινένιο κουτάκι αναψυκτικού βάζουμε λίγο νερό 

και το τοποθετούμε σε αναμμένο γκαζάκι. Όταν δούμε το νερό να 

εξατμίζεται πιάνουμε το κουτάκι με την τσιμπίδα και το βυθίζουμε 

γρήγορα, κρατώντας το ανάποδα, στη λεκάνη με το νερό.  

Τι βλέπουμε: 

Παρατηρούμε ότι το κουτάκι τσαλακώνεται βίαια. 

Τι συνέβη: 

Μέσα στο κουτάκι υπάρχει νερό και αέρας. Όταν ζεσταίνουμε το 

κουτάκι, το νερό βράζει και εξατμίζεται. Οι υδρατμοί που 

παράγονται καταλαμβάνουν τη θέση του αέρα. Όταν βυθίζουμε το 

ζεστό κουτάκι στο νερό, οι υδρατμοί υγροποιούνται απότομα, 

δημιουργώντας κενό (υποπίεση). Τότε η ατμοσφαιρική πίεση του αέρα συμπιέζει το κουτάκι και το 

τσαλακώνει. 

 

Τηγανίζοντας … κάπως αλλιώς. 

Υλικά: Ένα πυρίμαχο σκεύος (π.χ. πήλινο κεσεδάκι από γιαούρτι). 

Ασβέστης σε μορφή πέτρας (οξείδιο του ασβεστίου CaO). Νερό.  

1–2 αυγά ή/και φέτες κασέρι. Αλουμινόχαρτο. 

Τι κάνουμε: 

Σπάμε σε μικρότερα κομμάτια τον ασβέστη και τον βάζουμε στο 

πυρίμαχο σκεύος. Προσθέτουμε νερό, ώστε να καλυφθούν τα κομμάτια. Μετά από λίγο 
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σκεπάζουμε καλά το σκεύος με αλουμινόχαρτο. Πάνω στο αλουμινόχαρτο σπάμε ένα αυγό ή 

βάζουμε μία φέτα κασέρι. 

Τι βλέπουμε: 

Το αυγό τηγανίζεται πάνω στο αλουμινόχαρτο, ενώ το κασέρι αντίστοιχα ψήνεται και λιώνει. 

Τι συνέβη: 

O ασβέστης με τη μορφή εύθραυστης πέτρας (CaO) όταν ανακατευθεί με νερό μετατρέπεται σε 

ένα άσπρο πολτό που λέγεται σβησμένος ασβέστης με χημικό τύπο Ca(OH)2, σύμφωνα με την 

αντίδραση: CaO + H2O  Ca(OH)2. Κατά τη μετατροπή αυτή εκλύεται πολύ μεγάλη ποσότητα 

θερμότητας και για το λόγο τούτο ο πολτός φαίνεται να βράζει και είναι καυτός. Εξαιτίας αυτής 

της θερμότητας, το αυγό και το κασέρι ψήνονται. 

Προσοχή:  

Ο σβησμένος ασβέστης ανήκει στην ομάδα των ενώσεων που λέγονται βάσεις και είναι καυστικός, 

δηλαδή προκαλεί εγκαύματα σε όποιον έλθει σε επαφή μαζί του. 

 

Αφίσες με αφορμή τη δεκαετία 2010-20, που είναι αφιερωμένη στις δράσεις κατά της 

ερημοποίησης.  
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2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καρδίτσας (Τομέας Γεωπονίας) 
 

Ο Τομέας Γεωπονίας του 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας συμμετείχε στην εκδήλωση φυσικών επιστημών 

του ΕΚΦΕ Καρδίτσας παρουσιάζοντας αφίσες, κατασκευές και πειράματα σχετικά με την 

οικογενειακή γεωργία καθώς το έτος 2014, που έχει οριστεί ως διεθνές έτος οικογενειακής 

γεωργίας. Συγκεκριμένα παρουσίασε τα εξής: 

 

1. Αφίσα και ζωγραφιές σχετικές με την οικογενειακή γεωργία, το ρόλο και τη σημασία της 

καθώς και για τη σημασία της φωτοσύνθεσης των φυτών στην παραγωγή οξυγόνου. Η αφίσα 

περιελάμβανε φωτογραφίες από διάφορες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. 

   
Στη ζωγραφιά της οικογενειακής γεωργίας παραστήσαμε την οικογενειακή γεωργία με ηλίανθο. 

Στα φύλλα του γράψαμε τις μορφές γεωργίας με τις οποίες 

μπορεί να ασχοληθεί μια οικογένεια: δασοκομία, 

υδατοκαλλιέργεια, κτηνοτροφία, γεωργία, αλιεία. 

Στα πέταλα του ηλίανθου γράψαμε που συμβάλλει η 

οικογενειακή γεωργία: στη μείωση της φτώχειας, στη 

μείωση της πείνας, στην αειφόρο ανάπτυξη, στην 

επισιτιστική ασφάλεια, στην προστασία του περιβάλλοντος 

και της βιοποικιλότητας καθώς και στη βελτίωση του 

επιπέδου διαβίωσης. 

Ζωγραφιά για τη φωτοσύνθεση 

Ο άνθρωπος και τα ζώα ψάχνουν για να βρουν την τροφή 

τους. Τα φυτά όμως σαν αυτότροφοι οργανισμοί φτιάχνουν 

την τροφή τους μόνα τους με τη διαδικασία της 

φωτοσύνθεσης. Κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης στα 

πράσινα μέρη του φυτού, συντελείται μια χημική αντίδραση 

κατά την οποία παράγεται γλυκόζη και οξυγόνο που 

απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. 

26126
ύ__&ί_ή

22 O6OHCOH6CO6  


Η χλωροφύλλη είναι 

η χρωστική ουσία 

που βρίσκεται στα 

πράσινα μέρη του 

φυτού και δεσμεύει 

την ηλιακή 

ακτινοβολία. 
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2. Κατασκευή θερμοκηπίου. 

Υλικά: Ξύλινη ορθογώνια επιφάνεια. Ξύλινα ημικύκλια. Διαφανές νάιλον. Πινέζες. Κόλλα. Βερνίκι 

για ξύλινες επιφάνειες. Βαμβάκι. Φυτόχωμα. Τύρφη. Περλίτης. Σπόροι φακής. 

Εργαλεία: Πινέλο. Μέτρο. Πριόνι. Ψαλίδι. Φτυαράκι. Μικρό ποτιστήρι. 

   
- Βήμα 1ο: Πήραμε μια ξύλινη επιφάνεια και με το πριόνι την κόψαμε σε σχήμα ορθογωνίου με 

διαστάσεις 37εκ.x55εκ. Επίσης πήραμε 4 εύκαμπτα ξύλινα πηχάκια διαστάσεων 2,5εκ.x75εκ. Η 

ξύλινη επιφάνεια αποτελεί τη βάση του θερμοκηπίου. Το τελικό του ύψος μαζί με τα ξύλινα 

ημικύκλια φτάνει τα 37εκ. 

- Βήμα 2ο: Με το πινέλο βάψαμε τα ξύλα με το ειδικό βερνίκι και τα αφήσαμε να στεγνώσουν. 

- Βήμα 3ο: Τοποθετήσαμε τα ξύλινα ημικύκλια σε απόσταση 20εκ. μεταξύ τους και τα κολλήσαμε με 

ειδική κόλλα. 

- Βήμα 4ο: Πάνω στην επιφάνεια τοποθετήσαμε βαμβάκι και με το ποτιστήρι το εμποτίσαμε με 

νερό. Πάνω από το βαμβάκι βάλαμε μείγμα σποράς αναμειγνύοντας φυτόχωμα, τύρφη και περλίτη 

σε αναλογία 2:1:1. Σπείραμε τους σπόρους της φακής σε βάθος 0,5 εκ. και στη συνέχεια ποτίσαμε. 

- Βήμα 5ο: Τοποθετήσαμε το διαφανές νάιλον πάνω στα ξύλινα ημικύκλια και το στερεώσαμε 

καρφώνοντας με το σφυρί τις πινέζες. Στο μπροστινό μέρος αφήσαμε χώρο για πόρτα. 

- Βήμα 6ο: Ετοιμάσαμε φυλλάδιο με οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του θερμοκηπίου και το 

σκοπό της καλλιέργειας φυτών στο θερμοκήπιο. 

Θερμοκήπιο είναι η κατασκευή, η οποία καλύπτεται με διαφανές υλικό (πλαστικό, γυαλί), ώστε να 

είναι δυνατή η είσοδος του φυσικού φωτισμού, που είναι απαραίτητος στην ανάπτυξη των φυτών. 

Το ηλιακό φως (‘’ορατή ακτινοβολία’’) περνά μέσα από το τζάμι του θερμοκηπίου και απορροφάται 

από τα φυτά που βρίσκονται μέσα. Τα φυτά παράγουν θερμότητα. Αυτή είναι αόρατη, αλλά 

μπορούμε να την αισθανθούμε. Μέρος της θερμότητας επιστρέφει έξω απ το θερμοκήπιο, αλλά όχι 

όλη. Το τζάμι του θερμοκηπίου αντανακλά μερικές από τις υπέρυθρες ακτινοβολίες πίσω, έτσι το 

εσωτερικό του θερμοκηπίου θερμαίνεται. 

Σκοπός των θερμοκηπιακών εκμεταλλεύσεων είναι η καλλιέργεια φυτών ώστε να παράγονται 

προϊόντα όλο το χρόνο.  

Η μεγάλη διαφορά της καλλιέργειας των φυτών μέσα στο θερμοκήπιο με την καλλιέργεια των 

φυτών στο χωράφι είναι ότι στο θερμοκήπιο οι συνθήκες 

μπορεί να είναι ελεγχόμενες αφού σήμερα τα σύγχρονα 

θερμοκήπια διαθέτουν στον εξοπλισμό τους πολλά 

συστήματα. Αυτά είναι: σύστημα θέρμανσης, άρδευσης, 

εξαερισμού, φωτισμού, σκίασης, υδρονέφωσης, καθώς και 

εμπλουτισμού της ατμόσφαιρας με CO2. 

Έτσι, στα σύγχρονα θερμοκήπια παράγονται όλο το χρόνο 

τόσο κηπευτικά όπως ντομάτες, μελιτζάνες, κολοκύθια 

κλπ. όσο και ανθοκομικά όπως χρυσάνθεμα, γαρίφαλα, 

αζαλέες, ορτανσίες κ.λ.π. 
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3. Μορφολογία μέλισσας.  

Υλικά και μέσα: Στερεοσκόπιο. Παρελκόμενα στερεοσκοπίου. Σετ 10 έτοιμων μικροσκοπικών 

παρασκευασμάτων σε θήκη. Μέλισσες. 

  
- Βήμα 1ο: Με το νυστέρι ξεχωρίζουμε τα τρία μέρη του σώματος της μέλισσας (κεφαλή-θώρακας-

κοιλία). 

- Βήμα 2ο: Με την τσιμπίδα τοποθετούμε την κεφαλή πάνω στην τράπεζα του στερεοσκοπίου και 

με τους κοχλίες μεγέθυνσης και εστίασης παρατηρούμε: 

α) τους οφθαλμούς της μέλισσας (2 σύνθετοι οφθαλμοί στα πλάγια της κεφαλής, και 3 απλοί που 

βρίσκονται σε τριγωνική διάταξη στο μέτωπο της κεφαλής),  

β) τις κεραίες που αποτελούνται από 12 άρθρα (αισθητήρια όργανα στα οποία βρίσκονται 

τουλάχιστον 7 τύποι αισθητήριων οργάνων), 

γ) την προβοσκίδα (όργανο διατροφής και συλλογής του νέκταρος). 

- Βήμα 3ο: Τοποθετούμε το θώρακα πάνω στην τράπεζα του στερεοσκοπίου και παρατηρούμε ότι 

αποτελείται από 3 τμήματα, καθένα των οποίων φέρει ένα ζεύγος ποδιών, ενώ το δεύτερο και 

τρίτο τμήμα φέρουν και από ένα ζεύγος πτερύγων.  

α) Πόδια. Παρατηρούμε ότι το κάθε πόδι της μέλισσας αποτελείται από 5 τμήματα: ισχίο, 

τροχαντήρας, μηρός, κνήμη και ταρσός. Με το πρόσθιο ζεύγος ποδιών η μέλισσα καθαρίζει τις 

κεραίες από τη γύρη και τη σκόνη. Το μεσαίο ζεύγος ποδιών είναι βαδιστικού τύπου, ενώ το 

οπίσθιο είναι συλλεκτικού τύπου και φέρει στην κνήμη το καλαθάκι της γύρης. 

β) Πτέρυγες. Παρατηρούμε δύο ζεύγη πτερύγων, μεμβρανοειδούς τύπου. Εντυπωσιακά 

διακρίνουμε στο στερεοσκόπιο τα άγκιστρα που στις πτέρυγες που κατά την πτήση ενώνονται 

μεταξύ τους και έτσι μεγαλώνει η επιφάνεια πτήσης. 

- Βήμα 4ο: Τοποθετούμε την κοιλία πάνω στην τράπεζα του στερεοσκοπίου και βλέπουμε ότι 

αποτελείται από 10 συνολικά κοιλιακούς δακτυλίους. Χαρακτηριστικά διακρίνουμε το κεντρί που 

είναι το όργανο άμυνας της μέλισσας. 

 

4.Έκθεση αρωματικών φυτών (τα αρωματικά φυτά καλλιεργήθηκαν στο θερμοκήπιο όπου 

πραγματοποιούνται οι εργαστηριακές ασκήσεις του Τομέα). 

Υλικά: Σπορόφυτα αρωματικών φυτών. Δοχεία ανάπτυξης φυτών διαμέτρου 5εκ. Φυτόχωμα. 

Τύρφη. Περλίτης. Ετικέτες. Μαρκαδόρος. 

- Βήμα 1ο: Ετοιμάσαμε το μείγμα φύτευσης αναμειγνύοντας φυτόχωμα, τύρφη και περλίτη σε 

αναλογία 2:1:1. 

- Βήμα 2ο: Γεμίσαμε από το παραπάνω μείγμα τα δοχεία ανάπτυξης μέχρι το μισό του ύψους. Στη 

συνέχεια μεταφυτέψαμε τα νεαρά φυτάρια στα δοχεία και συμπληρώσαμε μέχρι πάνω με το μείγμα 

πιέζοντας το χώμα για να έρθει σε επαφή με τη ρίζα. 

- Βήμα 3ο: Γράψαμε στις ετικέτες τα κοινά αλλά και τα επιστημονικά ονόματα των αρωματικών 

φυτών και τα τοποθετήσαμε αντίστοιχα σε κάθε γλαστράκι. 

- Βήμα 4ο: Ετοιμάσαμε φυλλάδιο με οδηγίες σχετικά με τις χρήσεις των αρωματικών φυτών. 
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Τα αρωματικά φυτά που εκθέσαμε ήταν τα εξής: 

Λεβάντα. Το αιθέριο έλαιο της λεβάντας χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, τη σαπωνοποιία και 

στη φαρμακευτική ως τονωτικό. 

Μέντα. Από τον 6ο αιώνα πρωτοσυναντώνται κρέμες 

καθαρισμού δοντιών με δυόσμο. Ο Ιπποκράτης και ο Γαληνός 

χρησιμοποιούσαν τη μέντα κατά της δυσπεψίας, των νευρικών 

διαταραχών, των ιλίγγων, της αϋπνίας, της γαστρίτιδας, του 

βήχα, του κρυολογήματος, του πονόλαιμου. 

Δυόσμος. Ο δυόσμος πέρα από τη χρήση του ως τονωτικό και 

χωνευτικό βότανο, χρησιμοποιείται για να αρωματίσει διάφορα 

φαγητά. 

Ρίγανη. Η ρίγανη πέρα από το χαρακτηριστικό άρωμα και 

γεύση που αφήνει στο φαγητό έχει και πάρα πολλές φαρμακευτικές ιδιότητες. Είναι 

αντιφλεγμονώδης, βακτηριοκτόνα. Υπό μορφή αφεψημάτων χρησιμοποιείται ως αποχρεμπτικό για 

το βήχα, βοηθάει στην υπέρταση και την αρτηριοσκλήρυνση. Το αιθέριο έλαιο της ρίγανης 

(οριγανέλαιο) χρησιμοποιείται για τον πονόδοντο. Η ρίγανη έχει 12 φορές περισσότερο 

αντιοξειδωτική δράση από το πορτοκάλι. 

Θυμάρι. Τα φύλλα μαζί με τους αποξηραμένους ανθούς χρησιμοποιούνται ως μπαχαρικό Το 

θυμάρι περιέχει αιθέριο έλαιο, τη θυμόλη που έχει χρήσεις στην αρωματοποιία και στην 

οδοντιατρική. Η θυμόλη έχει αντισηπτική δράση και αποτελεί το κυρίως συστατικό πολλών 

εμπορικών σκευασμάτων για την πλύση του στόματος. Πριν την έλευση των σύγχρονων 

αντιβιοτικών, το αιθέριο έλαιο θυμαριού χρησίμευε για την επάλειψη των γαζών. Η θυμόλη έχει 

αποδειχτεί επίσης αποτελεσματική στην καταπολέμηση των μυκήτων που συχνά μολύνουν τα νύχια 

των ποδιών. 

Βασιλικός. Τα φύλλα του χρησιμοποιούνται αποξηραμένα ως καρύκευμα. Χρησιμοποιείται στη 

λαϊκή φαρμακευτική ως βότανο καθώς πιστεύεται πως είναι καλό διουρητικό, καταπραΰνει το 

στομαχόπονο και το πονοκέφαλο ενώ στην αρχαιότητα τον χρησιμοποιούσαν ως επίθεμα μετά από 

δάγκωμα εντόμου, σκορπιού ή και φιδιού. 

Μελισσόχορτο. Τα λιωμένα φύλλα μπορούν να τριφτούν στο δέρμα, δρώντας ως 

εντομοαπωθητικό. Το ρόφημα από φύλλα μελισσόχορτου θεωρείται ότι έχει αντισπασμωδική, 

αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση και δρα ως τονωτικό του κυκλοφορικού συστήματος και 

της καρδιάς. Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστεί η αϋπνία και διάφορες πεπτικές 

διαταραχές. Τέλος έχει δειχθεί ότι βελτιώνει την πνευματική διαύγεια και τη μνήμη και έχει 

βοηθήσει σε μικρό αριθμό κλινικών δοκιμών ανθρώπους που πάσχουν από ήπια συμπτώματα της 

νόσου Αλτσχάιμερ. Το μελισσόχορτο επίσης διαθέτει ηρεμιστική δράση, καθώς από έρευνα 

προέκυψε ότι μειώνει το άγχος. 

Δενδρολίβανο. Οι τρυφεροί βλαστοί και τα φύλλα του δενδρολίβανου χρησιμοποιούνται ως 

αρωματικό σε πολλά φαγητά. Στα ψητά δίνει μία ιδιαίτερη γεύση. Στη ζαχαροπλαστική το 

χρησιμοποιούν κυρίως στα γλυκά του κουταλιού. Από τα φύλλα του δενδρολίβανου εξάγεται ένα 

υγρό που χρησιμοποιείται στην παρασκευή φαρμάκου για τους ρευματισμούς, για τους διάφορους 

ερεθισμούς του στόματος καθώς και για το βήχα. Από τους βλαστούς εξάγεται αιθέριο έλαιο που 

χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, στη σαπωνοποιία, καθώς και με κατάλληλη επεξεργασία στην 

παρασκευή εντομοκτόνων. 

Αρμπαρόριζα Ξεχωρίζει για το πολύ δυνατό άρωμα που απελευθερώνεται από τα φύλλα του. Για 

το λόγο αυτό χρησιμοποιείται πολύ στη βιομηχανία αρωμάτων αλλά και στη ζαχαροπλαστική και 

μαγειρική. 
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Λουΐζα. Η λουΐζα θεωρείται φαρμακευτικό και αρωματικό φυτό με πολλές χρήσεις από τη 

μαγειρική έως τον καλλωπισμό. Τα φύλλα της αναδύουν χαρακτηριστικό έντονο άρωμα που θυμίζει 

λεμόνι. 

 

5. Πειράματα στο αγρόκτημα. 

Α. Μακροσκοπική εκτίμηση του CaCO3 (του εδάφους) στον αγρό. 

Σκοπός του πειράματος είναι να εκτιμήσουμε μακροσκοπικά την περιεκτικότητα του εδάφους σε 

CaCO3, που μας βοηθάει στη επιλογή της κατάλληλης καλλιέργειας, χρησιμοποίηση των 

κατάλληλων λιπασμάτων και αποφυγή πολλών τροφοπενιών. 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν: Πλαστικές σακούλες, μικρό φτυάρι, μικρό σκαλιστήρι. Κάψες από 

πορσελάνη. Τρία διαφορετικά δείγματα εδάφους από αγρούς χωρίς πέτρες, χαλίκια, ξύλα και άλλες 

ξένες ύλες. Τρία λεμόνια, λίγες σταγόνες υδροχλωρικού οξέος (1:1). Γάντια, μάσκα προφύλαξης. 

  
Εκτέλεση του πειράματος:  

Τοποθετούμε μικρή ποσότητα χώματος από τα διαφορετικά δείγματα σε κάθε κάψα πορσελάνης. 

Κόβουμε ένα λεμόνι στα δύο και στύβουμε λίγες σταγόνες επάνω σε κάθε δείγμα. Έτσι αν το χώμα 

αφρίζει πολύ, τότε το έδαφος έχει πολύ CaCO3, αφρίζει λίγο, έχει λίγο CaCΟ3, δεν αφρίζει, δεν 

έχει ή έχει ελάχιστο.  

Επαναλαμβάνουμε το πείραμα χρησιμοποιώντας σταγόνες υδροχλωρικού οξέος (1:1) αντί λεμόνι. 

Β. Διακοπή του λήθαργου στο σπόρο των γεωργικών φυτών  

Σκοπός αυτής της άσκησης ήταν να κατανοήσουμε όλοι τη μεγάλη οικονομική σημασία που έχει το 

γρήγορο φύτρωμα του σπόρου για ένα σύγχρονο επιχειρηματία παραγωγό σπορόφυτων. Γρήγορο 

φύτρωμα σημαίνει πρώιμη παραγωγή και πρώιμη παραγωγή σημαίνει και υψηλότερες τιμές. 

Λήθαργος του σπόρου είναι η φυσιολογική εκείνη κατάσταση στην οποία ο σπόρος δεν μπορεί να 

βλαστήσει, ακόμη και αν οι συνθήκες του περιβάλλοντος είναι ιδανικές για τη βλάστηση. 

Υπάρχουν εργαστηριακές μέθοδοι διάρρηξης των περιβλημάτων των σπόρων που ληθαργούν, 

όπως εμβάπτιση του σπόρου σε ζεστό νερό, ψαλίδισμα της κορυφής του σπόρου με αιχμηρή 

λεπίδα, τρύπημα του εμβρύου με βελόνα, έκθεση σε εναλλασσόμενες θερμοκρασίες (υψηλές, 

χαμηλές), μηχανική πίεση του σπόρου, χρησιμοποιούνται επίσης αλκοόλες, νιτρικό κάλιο κ.α. 
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Εκτέλεση της άσκησης 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν: Διάφορα σπόρια φυτών με σκληρό και μαλακό περίβλημα, γυάλινο 

δοχείο, ζεστό νερό, γάντια, ψαλίδι με αιχμηρή λεπίδα.  

Γεμίζουμε μέχρι τη μέση το ένα γυάλινο δοχείο με ζεστό νερό 30o-35o C Τοποθετούμε τα σπόρια 

μέσα στο δοχείο και τα αφήνουμε από λίγα λεπτά μέχρι κάποιες ώρες, ανάλογα με τη σκληρότητα 

του περιβλήματος του σπόρου. Ψαλιδίζουμε την κορυφή των σπόρων που δεν έχουν πολύ σκληρό 

περίβλημα ώστε να βλαστήσει γρήγορα το έμβρυο που βρίσκεται μέσα στο σπόρο που ληθαργεί. 

Γ. Κατασκευή κινητού ριζωτηρίου για το οικογενειακό αγρόκτημα. Πολλαπλασιασμός της 

ροδιάς με μοσχεύματα (χειμερινά και θερινά).  

Σκοπός της άσκησης ήταν να κατανοήσουν οι μαθητές πόσο απλό είναι να δημιουργήσουν το δικό 

τους ριζωτήριο - φυτώριο ώστε να παράγουν φυτά που θα καλλιεργήσουν στον οικογενειακό τους 

κήπο. Να πληροφορηθούν ότι η ροδιά είναι δυνατόν να προσαρμοστεί σε ποικιλία εδαφών και στο 

κλίμα της περιοχής Καρδίτσας. Εμείς οι μαθητές του 2ου Ε.ΠΑ.Λ. δημιουργήσαμε μια ξύλινη 

κατασκευή την οποία χρησιμοποιήσαμε για ριζωτήριο μοσχευμάτων ροδιάς. Το ίδιο μέρος της 

κατασκευής χρησιμοποιήθηκε τυπικά, προσωρινά, ως εκθετήριο ζωντανών βλαστών με φύλλα και 

άνθη ροδιάς.  

Λίγες πληροφορίες για τη ροδιά 

Η ροδιά καλλιεργείται για τους καρπούς της που 

είναι πλούσιοι σε βιταμίνες μέταλλα και 

ιχνοστοιχεία. περιέχουν επίσης αντιοξειδωτικές 

ουσίες υψηλής βιολογικής αξίας. Επίσης 

καλλιεργείται και ως καλλωπιστικό φυτό για τα 

εντυπωσιακά άνθη της. 

Τεχνική της καλλιέργειας: Η ροδιά προτιμά τα 

ήπια και ηλιόλουστα κλίματα, αλλά μπορεί να καλλιεργηθεί και στις ψυχρές ζώνες, αρκεί να 

φυτεύεται σε προφυλαγμένες τοποθεσίες. Δεν κινδυνεύει από τους όψιμους παγετούς, γιατί 

ανθίζει αρκετά αργά. Αντίθετα, οι φθινοπωρινές βροχές μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στους 

καρπούς, που βρίσκονται τότε στη φάση ωρίμανσης. Αναπτύσσεται καλά σε όλα τα εδάφη, αρκεί να 

μην είναι υπερβολικά άγονα ή υγρά .Πάντως τα καλύτερα εδάφη για τη ροδιά είναι τα δροσερά και 

βαθιά, με πολλά αποθέματα νερού. Στις πολύ ξερές ζώνες, μπορεί να χρειαστούν ποτίσματα την 

άνοιξη- καλοκαίρι. Το φύτεμα στην οριστική θέση γίνεται το φθινόπωρο.  

Πολλαπλασιασμός: Με σπόρο, με εμβολιασμό, μοσχεύματα και παραφυάδες. 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν: Τύρφη. Περλίτης. Χαλίκια και λίγη άμμος. Σανίδες από ξύλο ελάτης 

(έγινε δωρεάν η παραχώρηση των ξύλων από τοπική βιοτεχνία επεξεργασίας ξύλου). Καρφιά, 

κόλλα για ξύλο, σφυρί. Οικολογικό χρώμα  αύρο, για το χρωματισμό της κατασκευής. Μοσχεύματα 

ροδιάς (θερινά 20cm - χειμερινά μήκους 12cm). Ζωντανοί βλαστοί ροδιάς με άνθη και φύλλα. 

Γάντια. Ορμόνες ριζοβολίας για  ερινά και χειμερινά μοσχεύματα. Τρυπάνι, σφυρί. 
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Εκτέλεση άσκησης: 

Κατασκευή του πλαισίου με διαστάσεις 55x48x11cm. Κατασκευή και συναρμολόγηση της βάσης με 

το πλαίσιο. Άνοιγμα τεσσάρων οπών στις τέσσερες γωνίες του ριζωτηρίου για την απομάκρυνση 

του νερού αποστράγγισης. Τοποθέτηση στρώματος από χονδρό χαλίκι στη βάση του ριζωτηρίου 

για την καλύτερη αποστράγγιση του πλεονάζοντος νερού. 

Τοποθέτηση μείγματος: τρία μέρη τύρφης ένα μέρος περλίτη και ένα μέρος άμμου. 

Προετοιμασία και φύτευση θερινών και χειμερινών μοσχευμάτων: Γίνεται μια τομή κάθετη στη 

βάση του μοσχεύματος και γίνεται 1-2cm κάτω από το γόνατο. Γίνεται μια τομή στην κορυφή 

πλάγια, με γωνία στις 45ο. Υγραίνουμε τη βάση. του μοσχεύματος με νερό και μετά επαλείφουμε με 

ορμόνη ριζοβολίας. Ανοίγουμε με ένα καθαρό ξύλο ή με το χέρι μικρούς λάκκους και φυτεύουμε 

όρθια τα θερινά μοσχεύματα (τα οποία φέρουν μερικά φύλλα) στις δύο μεγάλες πλευρές του 

ριζωτηρίου. Στο κεντρικό μέρος φυτεύουμε πλάγια τα χειμερινά μοσχεύματα, ακολουθώντας την 

ίδια διαδικασία όπως και στα θερινά. Τα χειμερινά μοσχεύματα ετοιμάστηκαν από το μήνα 

Δεκέμβριο και συντηρήθηκαν στο ψυγείο, τα θερινά μοσχεύματα από τα μέσα Απριλίου και 

συντηρήθηκαν και αυτά στο ψυγείο. 

Επίδειξη ζωντανών βλαστών με φύλλα και άνθη ροδιάς. Τοποθετήσαμε προσωρινά τους 

βλαστούς στο χώρο του ριζωτηρίου (για εξοικονόμηση χώρου). Σκοπός προσωρινής δημιουργίας 

ήταν να παρατηρήσουν οι μαθητές των άλλων σχολείων με λεπτομέρεια την ομορφιά του φυτού της 

ροδιάς, αλλά να παρατηρήσουν τα άνθη και τα φύλλα της καθώς και να πληροφορηθούν για τη 

λειτουργία μιας τέτοιας επιχείρησης. Μετά το τέλος της εκδήλωσης πήραμε τους βλαστούς που 

τοποθετήσαμε προσωρινά για επίδειξη, τους κόψαμε σε μικρότερα τεμάχια, και τους 

ενσωματώσαμε στον κάδο κομποστοποίησης του σχολικού μας εργαστηρίου.  

Πρέπει να ξέρεις ότι: Στη φύση τίποτε δεν πετάμε, όλα τα ανακυκλώνουμε… 

Δ. Αντιμετώπιση σαλιγκαριών στο λαχανόκηπο. 

Σκοπός της άσκησης ήταν να κατανοήσουμε όλοι, ότι με απλά φυσικά υλικά και μέσα μπορούμε να 

αντιμετωπίσουμε τα σαλιγκάρια και τα γυμνοσαλιγκάρια ώστε να διαφυλάξουμε τα χρήσιμα φυτά 

στο λαχανόκηπο (ένας οικογενειακός λαχανόκηπος απαιτεί κόπο, έξοδα, και χρόνο). 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν: Ζωντανά σαλιγκάρια τα οποία μαζέψαμε από κοντινό αγρό. Σκεύος 

μιας χρήσης από φύλλο αλουμινίου, πράσινα χόρτα από το λαχανόκηπο, μπύρα, στάχτη από ξύλα, 

λίγο νερό. 

Εκτέλεση της άσκησης: 

Τοποθετούμε και απλώνουμε στο μικρό σκεύος αλουμινίου τα πράσινα χόρτα από το λαχανόκηπο. 

Ραντίζουμε τα χόρτα με νερό, ώστε να δημιουργήσουμε ένα υγρό περιβάλλον. Αδειάζουμε τα 

σαλιγκάρια πάνω στην επιφάνεια με τα δροσερά χόρτα. Δημιουργούμε την παγίδα μπύρας. 

Γεμίζουμε ένα μικρό κύπελλο ή ένα ρηχό πιάτο με μπύρα ή με μαγιά μπύρας διαλυμένη στο νερό.  

Δημιουργούμε ένα σαμάρι γύρω – γύρω στα χόρτα από στάχτη ξύλων. 

  
Παρατηρούμε: Το σαλιγκάρι κατευθύνεται προς τη μεριά της μπύρας. Η μυρουδιά της μπύρας 

προσελκύει το σαλιγκάρι και στην προσπάθειά του να τη δοκιμάσει πέφτει μέσα και πνίγεται. 
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Καθώς τα σαλιγκάρια βρήκαν τροφή στο λαχανόκηπο, προχωράνε και συναντούν τη στάχτη ως 

εμπόδιο. Πάνω στη στάχτη κολλάνε, αφυδατώνονται και δε μπορούν να προχωρήσουν. 

  
Ε. Επίδειξη σποροφύτων, καινοτόμων καλλιεργειών για το Ν. Καρδίτσας. 

Σκοπός της έκθεσης ήταν να παρατηρήσουν 

και να πληροφορηθούν οι μαθητές για τα 

παρακάτω φυτά και να αντιληφθούν τη 

σημασία τους για τη γεωργική οικονομία. 

Σπείραμε σπόρους ροδιάς, γκότζι μπέρι, 

αρώνιας, στέβιας και μελισσόχορτου σε μικρά 

γλαστράκια στο σχολικό εργαστήριο. 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν: Μείγμα 

τύρφης και περλίτη, χαλίκι για τη βάση της 

γλάστρας, σπόρια αρώνιας, γκότζι μπέρι, 

λεβάντας, στέβιας, ροδιάς, μελισσόχορτου, 

έξι μικρά χρωματιστά γλαστράκια και μικρές 

ταμπελίτσες από χαρτόνι για τη σήμανση των 

φυτών.  

 

ΣΤ. Παρατήρηση στο στερεοσκόπιο αλευρώδους και πράσινης αφίδας (μελίγκρας) σε φύλλα 

ροδακινιάς. 

Υλικά: Στερεοσκόπιο, εντομολογικές τσιμπίδες, ζωντανά έντομα αφίδας αλευρώδους και πράσινης, 

ζωντανά φύλλα ροδακινιάς. 

Λίγες πληροφορίες για τις αφίδες (μελίγκρες): Η αλευρώδης αφίδα (μελίγκρα) της ροδακινιάς και 

της δαμασκηνιάς σχηματίζει κηρώδεις και υπόλευκες μάζες πάνω στους βλαστούς και στην κάτω 

επιφάνεια των φύλλων. Σε περίπτωση προσβολής τα φύλλα ξεραίνονται και οι καρποί παύουν να 

αναπτύσσονται. 

Η πράσινη αφίδα της ροδακινιάς, 

εμφανίζεται με τη μορφή αποικιών στην 

κάτω επιφάνεια των φύλλων, που τα 

τρυπάει για να απορροφήσει το χυμό τους. 

Τα προσβλημένα φύλλα κατσαρώνουν και 

συστρέφονται. Οι αφίδες καταπολεμούνται 

με ψεκασμό των δένδρων με θερινό πολτό, 

που καταστρέφει και τα αυγά τους. Ο 

ψεκασμός αυτός πρέπει να γίνεται λίγο πριν 

ανοίξουν τα λουλούδια. Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής, η καταπολέμηση μπορεί να γίνει και 

κατόπιν με εντομοκτόνα. 
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6. Μεταποίηση – επεξεργασία προϊόντων. 

α) Θερμική επεξεργασία φρούτων (παρασκευή μαρμελάδας) 

Απαιτούμενα υλικά και μέσα: Φράουλες εμπορίου, ζάχαρη, 

λεμόνι, καθαρά γυάλινα βάζα, ανοξείδωτη χύτρα, εστία 

θέρμανσης, αναλυτικός ζυγός και πεχαμετρικοί δείκτες. 

Εκτέλεση:  

1. Προετοιμασία 

φρούτων. 

Καθαρίζουμε, πλένουμε και τεμαχίζουμε τα φρούτα. 

2. Ζυγίζουμε τα φρούτα (500 γρ.) και τα τοποθετούμε 

στην χύτρα. Προσθέτουμε μικρή ποσότητα νερού και τα 

φέρνουμε σε βρασμό για 5 περίπου λεπτά. 

3. Συμπύκνωση μαρμελάδας. Στη συνέχεια προσθέτουμε 

500 γρ. ζάχαρης και αναδεύουμε μέχρι να διαλυθεί. Όταν 

το μίγμα αρχίζει να βράζει διατηρούμε το βρασμό 

αναδεύοντας συνεχώς για 12-15 λεπτά και στη συνέχεια το κατεβάζουμε από την εστία. 

4. Μέτρηση οξύτητας. Όταν κατεβάσουμε το μίγμα  από 

την εστία και πριν το τοποθετήσουμε στα βάζα μετράμε 

την οξύτητα του μίγματος με την βοήθεια του 

πεχαμετρικού χαρτιού. Η οξύτητα πρέπει να είναι κάτω 

από 4,6. Εάν όχι 

προσθέτουμε 

μικρή ποσότητα 

κιτρικού οξέως 

(λεμόνι), για να 

το ρυθμίσουμε. 

5. Γέμισμα βάζων. Ενώ το μίγμα είναι καυτό το 

τοποθετούμε σε βάζα γεμίζοντας μέχρι την κορυφή και 

στη συνέχεια τα κλείνουμε και τα αναστρέφουμε. Τα 

αφήνουνε έτσι για 10 περίπου λεπτά και κατόπιν τα αφήνουμε να κρυώσουν. 

β) Σοκολατάκια που παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο από τους μαθητές του τομέα. 

Υλικά: Δύο πακέτα μπισκότα πτι – μπερ, μια κουβερτούρα, ένα ποτήρι καρύδια, δύο ποτήρια 

ζάχαρη, ένα ποτήρι νερό, άρωμα βανίλιας, ένα ποτήρι γάλα 

και σοκολάτα τρούφα για επικάλυψη. 

Διαδικασία: 

- Βήμα 1ο: Τρίβουμε τα μπισκότα και τα καρύδια και 

προσθέτουμε στο μίγμα και το άρωμα βανίλιας. 

- Βήμα 2ο: Λιώνουμε τη σοκολάτα και μόλις έρθει σε 

θερμοκρασία δωματίου προσθέτουμε το γάλα. 

- Βήμα 3ο: Παρασκευάζουμε σιρόπι βράζοντας τη ζάχαρη και 

το νερό για 2-3 λεπτά.  

- Βήμα 4ο: Ενώνουμε τα μπισκότα, τη σοκολάτα και το σιρόπι και αφήνουμε το μίγμα να κρυώσει. 

Στη συνέχεια σχηματίζουμε μικρά σοκολατάκια και τα τυλίγουμε σε τρούφα σοκολάτα. 
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1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Σοφάδων 
 

Ροπή αδράνειας. 

Όπως ένα ακίνητο αντικείμενο τείνει να μείνει σε ακινησία, 

ενώ ένα κινούμενο τείνει να συνεχίσει να κινείται σε ευθεία 

γραμμή, έτσι ακριβώς και ένα αντικείμενο που περιστρέφεται 

γύρω από έναν άξονα, τείνει να παραμείνει σε περιστροφή 

γύρω από αυτόν τον άξονα, εκτός και αν υποστεί κάποια 

εξωτερική επίδραση. Η ιδιότητα ενός σώματος να 

αντιστέκεται στην μεταβολή της περιστροφικής κατάστασής 

του ονομάζεται ροπή αδράνειας. Τα περιστρεφόμενα σώματα 

τείνουν να μείνουν περιστρεφόμενα, ενώ τα μη περιστρεφόμενα τείνουν να παραμείνουν μη 

περιστρεφόμενα. 

Η ροπή αδράνειας, ακριβώς όπως και η αδράνεια στη μεταφορική κίνηση, εξαρτάται από τη μάζα 

του σώματος. Η ροπή αδράνειας όμως, εξαρτάται και από την κατανομή της μάζας του σώματος 

ως προς τον άξονα περιστροφής, πράγμα που δε συμβαίνει στη γραμμική κίνηση. Όσο μεγαλύτερη 

είναι η απόσταση του κυρίως τμήματος της μάζας του αντικειμένου από τον άξονα περιστροφής, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η ροπή αδράνειας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ροπή αδράνειας ενός 

αντικειμένου, τόσο δυσκολότερα μεταβάλλεται η περιστροφική του κατάσταση. 

Να σημειώσουμε βέβαια ότι η ροπή αδράνειας εξαρτάται και από τον άξονα γύρω από τον οποίο 

περιστρέφεται το αντικείμενο. 

 

Αγώνας ταχύτητας 

Τι χρειάζεσαι: 

Δύο κυλινδρικά κουτιά (ένα μπλε και ένα ροζ) ,πλαστελίνη, 

ένα μεγάλο τρίγωνο, ένα κεκλιμένο επίπεδο με δυο 

διαδρόμους, μια ζυγαριά εργαστηρίου. 

Τι θα κάνεις: 

Θα γεμίσεις το ένα μπλε κουτί με πλαστελίνη περιμετρικά και θα γεμίσεις το 

ροζ κουτί με πλαστελίνη μόνο στο κέντρο του, ώστε να έχει την ίδια μάζα με το 

μπλε κουτί. 

Θα ζυγίσεις τα δυο κουτιά και θα προσέξεις 

να έχουν ακριβώς την ίδια μάζα. 

Θα τοποθετήσεις τα κουτιά στην κορυφή ενός 

κεκλιμένου διαδρόμου και με τη βοήθεια ενός 

μεγάλου τριγώνου θα αφήσεις τα κουτιά να κυλήσουν.  

Τι θα δεις: 

Στην κούρσα βγαίνει νικητής το ροζ κουτί που έχει τη μάζα του 

συγκεντρωμένη στο κέντρο. 

Τι συνέβη: 

Οι δυο κύλινδροι έχουν την ίδια μάζα, αλλά η κατανομή της 

μάζας είναι διαφορετική. Στο μπλε κύλινδρο η μάζα του είναι 

συγκεντρωμένη περιμετρικά της παράπλευρης επιφάνειας, ενώ 

στο ροζ κύλινδρο η μάζα είναι συγκεντρωμένη στο κέντρο. Έτσι 

ο ροζ κύλινδρος έχει μικρότερη ροπή αδράνειας και θα φτάσει 

πρώτος στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου. 
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Λίγα πειράματα ακόμα 

Μπορείς να διαπιστώσεις το ίδιο φαινόμενο κάνοντας τα εξής πειράματα: 

Θα συνδέσεις δυο CD με τρεις άξονες περιμετρικά και άλλα δυο με τρεις 

άξονες κοντά στο κέντρο. Έτσι θα δημιουργήσεις δυο κατασκευές που 

έχουν την ίδια μάζα αλλά διαφορετική κατανομή της μάζας, δηλαδή 

διαφορετική ροπή αδράνειας. Μικρότερη ροπή αδράνειας έχει η 

κατασκευή που οι άξονες βρίσκονται κοντά στο κέντρο.  

Θα τοποθετήσεις τις κατασκευές στην κορυφή 

του κεκλιμένου επιπέδου και με τη βοήθεια 

ενός μεγάλου τριγώνου θα τις αφήσεις να κυλήσουν. Θα δεις και πάλι 

ότι η κατασκευή με τη μικρότερη ροπή αδράνειας θα φτάσει πιο γρήγορα 

στη βάση του επιπέδου. 

Θα πάρεις ακόμα ένα βραστό και ένα ωμό αβγό και 

θα τα περιστρέψεις. Θα παρατηρήσεις ότι το ένα 

περιστρέφεται πιο γρήγορα από το άλλο. Μπορείς να ξεχωρίσεις ποιο είναι το 

βραστό και ποιο είναι το ωμό αβγό; 

Στο βρασμένο αβγό η μάζα του είναι κατανεμημένη σε όλο τον όγκο του, ενώ στο ωμό το 

εσωτερικό του είναι σε υγρή κατάσταση και καθώς περιστρέφεται η μάζα του μετατοπίζεται σε όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση.  

Συνεπώς το βραστό αβγό έχει μικρότερη ροπή αδράνειας από το ωμό αβγό. 

Έτσι βάζοντάς τα σε περιστροφική κίνηση, το βραστό αβγό που έχει τη 

μικρότερη ροπή αδράνειας περιστρέφεται πιο γρήγορα.  

Ακόμα αν θελήσεις να τα σταματήσεις καθώς περιστρέφονται ακουμπώντας λίγο 

το δάχτυλό σου, θα παρατηρήσεις ότι το βραστό αβγό με τη μικρότερη ροπή αδράνειας σταματά 

αμέσως ενώ το ωμό συνεχίζει να κινείται ακόμα και μετά την απομάκρυνση του δαχτύλου σου. 

Εφαρμογές στην καθημερινότητα.  

Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί όταν το ρολό του χαρτιού υγείας είναι γεμάτο κόβεται 

λιγότερο απ’ όσο θέλουμε και όταν είναι άδειο ξετυλίγεται περισσότερο απ’ όσο 

θέλουμε; Όταν το ρολό είναι γεμάτο έχει μεγαλύτερη ροπή αδράνειας και η δύναμη 

που ασκούμε προκαλεί μικρή περιστροφή ενώ ταυτόχρονα είναι αρκετή για να κόψει 

το χαρτί στα διάτρητα σημεία. Όταν το χαρτί είναι άδειο έχει μικρότερη ροπή αδράνειας και η ίδια 

δύναμη προκαλεί μεγαλύτερη περιστροφή, ο κύλινδρος γυρίζει γρήγορα και το χαρτί δεν κόβεται. 

Ο σχοινοβάτης του τσίρκου κρατά ένα μακρύ κοντάρι για να τον βοηθά να 

ισορροπεί. Το μεγαλύτερο μέρος της μάζας του κονταριού βρίσκεται 

μακριά από τον άξονα περιστροφής, δηλαδή από το κέντρο του κονταριού. 

Επομένως το κοντάρι έχει σημαντική ροπή αδράνειας. Αν ο σχοινοβάτης 

το κρατά σταθερά, καθώς αυτό αρχίζει να ανατρέπεται, το κοντάρι τείνει 

να περιστραφεί. Αλλά η ροπή αδράνειας του κονταριού αντιστέκεται στην περιστροφή, δίνοντας 

έτσι στο σχοινοβάτη αρκετό χρόνο για να ξαναβρεί την ισορροπία του. Όσο μακρύτερο είναι το 

κοντάρι ,τόσο καλύτερα. Αλλά ακόμα και αν ο σχοινοβάτης δεν κρατά κοντάρι, μπορεί τουλάχιστον 

να αυξήσει τη ροπή αδράνειας του σώματός του εκτείνοντας τα χέρια του σε όλο του το μήκος. 

Ένα μεγάλου μήκους μπαστούνι του μπέιζμπολ που το κρατάμε από τη λαβή 

του, έχει μεγαλύτερη ροπή αδράνειας και είναι πιο δύσκολο να περιστραφεί, 

ενώ ένα άλλο μπαστούνι μικρότερου μήκους έχει μικρότερη ροπή αδράνειας 

και είναι πιο εύκολο να περιστραφεί. Για το λόγο αυτό οι παίχτες του 

μπέιζμπολ μερικές φορές κρατούν το μπαστούνι όχι από τη λαβή του, αλλά 

πιο κοντά το άλλο άκρο του, όπου είναι συγκεντρωμένο το μεγαλύτερο 
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μέρος της μάζας του. 

Αντίστοιχα όταν τρέχουμε, λυγίζουμε τα πόδια μας για να μειώσουμε τη 

ροπή αδράνειάς τους, ώστε να μπορούμε να τα περιστρέφουμε γρηγορότερα 

μπρος και πίσω. 

 

Τα περίεργα αυγά που παχαίνουν και αδυνατίζουν 

Τι χρειάζεται: Δύο ποτηράκια ζέσεως των 250 ml, δύο αυγά, 1 λίτρο ξύδι λευκό, γλυκόζη. 

Τι θα κάνεις: 

Γεμίζεις τα δύο ποτηράκια ζέσεως με 200 ml ξύδι και τοποθετείς τα 

αυγά προσεκτικά μέσα σε αυτά. Αφήνεις τα αυγά στο ξύδι για 24 ώρες 

και έπειτα αδειάζεις τα ποτηράκια από το παλιό ξύδι και τα γεμίζεις 

με 200 ml καθαρό ξύδι. Την επόμενη μέρα βγάζουμε τα αυγά από το 

ξύδι και τα καθαρίζουμε με λίγο νερό. Τα αυγά μοιάζουν σα να είναι 

από λάστιχο, σαν τα γνωστά μας τρελομπαλάκια. 

Στη συνέχεια το ένα αυγό το τοποθετούμε σε ένα ποτηράκι ζέσεως και το <<λούζουμε>> με 

γλυκόζη, ενώ το άλλο το τοποθετούμε σε ποτηράκι ζέσεως που περιέχει νερό βρύσης. Τα 

αφήνουμε εκεί για 8 ώρες  

Τι θα δεις: 

Το αυγό που βρίσκεται μέσα στο ποτηράκι με τη γλυκόζη (υπέρτονο 

διάλυμα) θα <<μαζέψει>> και θα μοιάζει ρυτιδωμένο. Από τη άλλη, το 

αυγό που βρίσκεται στο ποτηράκι με το νερό( υπότονο διάλυμα) θα 

<<φουσκώσει>> και θα αυξηθεί σε μέγεθος. 

Τι συνέβη: 

Μετά από τρεις μέρες στο ξύδι τα αυγά έχασαν το κέλυφός τους. 

Αυτό συνέβη διότι το ασβέστιο που υπάρχει στο τσόφλι του αυγού αντέδρασε με το οξικό οξύ του 

ξυδιού με αποτέλεσμα τη διάλυσή του και την αποκάλυψη της 

εσωτερικής μεμβράνης του αυγού. Όταν αυτό το αυγό τοποθετηθεί 

μέσα σε ένα υπέρτονο διάλυμα, όπως αυτό της γλυκόζης, μόρια 

νερού εξέρχονται από το εσωτερικό του μέσω της μεμβράνης και 

έτσι χάνεται ένα τμήμα της μάζας του. Αντίθετα, όταν το 

τοποθετούμε σε υπότονο διάλυμα, όπως το νερό της βρύσης, μόρια νερού εισέρχονται στο αυγό με 

αποτέλεσμα την αύξηση της μάζας του. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ώσμωση. 

Που παρατηρείται: 

Στο φαινόμενο της ώσμωσης οφείλεται η πλασμόλυση, δηλαδή η 

καταστροφή της κυτταρικής μεμβράνης των κυττάρων του 

οργανισμού όταν βρεθούν σε μη φυσιολογικές συνθήκες 

περιβάλλοντος.  

Το ίδιο συμβαίνει και στην αιμόλυση, δηλαδή την καταστροφή των 

ερυθροκυττάρων που συναντάται σαν συνέπεια στα άτομα με 

έλλειψη του ενζύμου G6PD.  

 

Φασούλι, φασούλι ή … μόριο, μόριο γεμίζει το σακούλι; 

Τι χρειάζεται: Δύο ποτήρια ζέσεως, μία κουταλιά κορν φλάουερ, βάμμα ιωδίου Lugol, σακούλες 

τροφίμων. 

Τι θα κάνεις: 

Γεμίζεις τα δύο ποτηράκια ζέσεως με 125 ml νερό το καθένα.  
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Στη συνέχεια, ρίχνεις μία κουταλιά κορν φλάουερ στο ένα και 20 σταγόνες από το Lugol στο άλλο. 

Έπειτα αδειάζεις τη μισή ποσότητα από το διάλυμα με το κορν φλάουερ μέσα σε μια σακουλίτσα 

τροφίμων. Κλίνεις καλά τη σακουλίτσα με ένα συρματάκι και την τοποθετείς μέσα στο ποτηράκι με 

το διάλυμα Lugol 

Τι θα δεις: 

Μετά από 20-30 λεπτά θα δεις το εσωτερικό της σακουλίτσας να αλλάζει χρώμα. Από λευκό 

αρχίζει να γίνεται μπλε-μωβ. 

Τι συνέβη: 

Η σακουλίτσα παίζει το ρόλο μιας ημιπερατής μεμβράνης. Η ημιπερατή μεμβράνη επιτρέπει να 

διέλθουν από αυτήν μόνο μόρια από περιοχή υψηλής συγκέντρωσης σε περιοχή χαμηλής 

συγκέντρωσης. Στο πείραμά μας μόρια ιωδίου διαπερνούν τη σακουλίτσα –που παίζει το ρόλο της 

μεμβράνης- και καταλήγουν στο εσωτερικό της. Εκεί έρχονται σε επαφή και αντιδρούν με τα μόρια 

του αμύλου που περιέχει το κορν φλάουερ και έτσι έχουμε το χαρακτηριστικό μπλε-μωβ χρώμα. 

Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται διάχυση. 

Η ροή J διά μέσου της μεμβράνης δίδεται ως συνάρτηση της διαπερατότητας P της μεμβράνης:  

J= P (C1 – C2), όπου C1: περιοχή μεγάλης πυκνότητας, 

C2: περιοχή μικρής πυκνότητας και το P δίδεται από τον 

τύπο P=DxA/Δχ, όπου D: συντελεστής μεταφοράς,  

Α: επιφάνεια διατομής, Δχ: πάχος της μεμβράνης. 

Που παρατηρείται: 

Η πλασματική μεμβράνη των κυττάρων είναι εκλεκτικά 

διαπερατή. Στηρίζεται στο φαινόμενο της διάχυσης για να 

προσλάβει τα συστατικά από το περιβάλλον που είναι 

απαραίτητα για την επιβίωσή του κυττάρου και για να 

αποβάλλει τις άχρηστες ουσίες του μεταβολισμού τους. 

 

Πειραματική διάταξη χρωματικής απόδοσης λαμπτήρων 

Θεωρητικό κομμάτι: 

Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης είναι η ικανότητα μιας πηγής φωτός να αποδίδει τα χρώματα του 

ορατού φάσματος, χωρίς να επιφέρει διαφοροποιήσεις στις αποχρώσεις τους. Αποτελεί μέτρηση 

της αντιστοιχίας του χρώματος που εκπέμπει ένα αντικείμενο και της εμφάνισής του κάτω από μία 

πηγή τεχνητού φωτός.  

Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης κυμαίνεται από 0-100 και όσο μεγαλύτερος είναι, τόσο πιο πιστά 

αποδίδονται τα χρώματα των αντικειμένων του χώρου κι αυτό συμβαίνει γιατί η ακτινοβολία της 

φωτεινής πηγής καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα του ορατού ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. 

Πειραματικό κομμάτι: 

Κατασκευάζουμε 4 ίδιου μεγέθους κουτιά στα οποία 

τοποθετούμε 4 διαφορετικές φωτεινές πηγές. Τα κουτιά 

γίνονται από το ίδιο υλικό με ίδιο υλικό επιφάνειας. 

Επιλέξαμε σαν υλικό την μελαμίνη λόγω του μικρού 

κόστους και της εύκολης κατεργασίας καθώς και του 

λευκού χρώματος της επιφάνειας. Η μελαμίνη κόπηκε με 

σέγα και συναρμολογήθηκε με βίδες σε ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο με διαστάσεις 50Χ50Χ80 εκ. Στην 

πάνω πλευρά τοποθετήθηκαν σε κάθε κουτί από ένας 

λαμπτήρας διαφορετικού τύπου. 
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1. Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης.  2. Λαμπτήρας φθορισμού. 

3. Λαμπτήρας αλογονιδίων μεταλλικών ατμών. 4. Λαμπτήρας φθορισμού τύπου PL. 

 

 

 

 

 

Στην συνέχεια έγινε η κατάλληλη συνδεσμολογία για κάθε τύπο λαμπτήρα και τοποθετήθηκε ένας 

διακόπτης για τον έλεγχο λειτουργίας. 

Στη διαγώνιο κάθε κουτιού τοποθετήθηκε χαρτόνι πάνω στο οποίο κολλήθηκαν όμοια κομμάτια 

χρωματιστού χαρτιού κάνσον. Τα χρώματα που επιλέχθηκαν ήταν τα 3 βασικά (μπλέ, κίτρινο και 

κόκκινο) και 2 συμπληρωματικά (πορτοκαλί και πράσινο). 

Απόδειξη: 

Με την οπτική παρατήρηση ενός μόνο λαμπτήρα είναι αδύνατο το ανθρώπινο μάτι να αντιληφθεί 

την διαφορά στην απόχρωση του φωτισμού των επιφανειών. Όταν όμως βρίσκονται κοντά χωρίς 

να επηρεάζει η μία πηγή τεχνητού φωτός την άλλη φαίνεται με γυμνό μάτι η διαφορά στην 

απόχρωση των ίδιων φωτιζόμενων επιφανειών. 

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν: Μελαμίνη 

κατάλληλων διαστάσεων. Χαρτόνι Γκοφρέ. Χαρτί 

κάνσον (μπλέ, κίτρινο, κόκκινο, πορτοκαλί, 

πράσινο). Λαμπτήρας Φθορισμού με Ballast και 

Starter και βάσεις στήριξης. Λαμπτήρας ατμών 

νατρίου υψηλής πίεσης με κεραμικό ντουί. 

Λαμπτήρας φθορισμού τύπου PL με διάταξη 

εκκίνησης. Λαμπτήρας αλογονιδίων μεταλλικών 

ατμών με διάταξη εκκίνησης και πυκνωτή 

αντιστάθμισης. Εύκαμπτα καλώδια, φίς, 

διακόπτες, κλέμες καλωδίων. Βίδες, καρφιά, 

καρφάκια ρόκα, κόλλες. 
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Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Καρδίτσας 
 

Πίδακας νερού (το νερό συντονίζεται με τη λεκάνη και κινείται προς τα πάνω) 

Υλικά: Λεκάνη κραδασμών με ορειχάλκινες χειρολαβές (Chinese Spouting Bowl), νερό. 

Το πείραμά μας: 

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. 

Χρήσιμο είναι να έχουμε πλύνει τα χέρια μας με κρεμοσάπουνο πριν τη χρήση και να έχουμε 

καθαρίσει τις χειρολαβές με οινόπνευμα. 

Πρόκειται για ένα ιστορικό πείραμα (Resonance Bowl) που χρονολογείται από το 960 - 1279 μ.Χ. 

   
 

Ημισφαίρια του Μαγδεμβούργου 

Υλικά: Ημισφαίρια του Μαγδεμβούργου και αντλία κενού. 

Το πείραμά μας: 

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! 

 

Εκτός από τα παραπάνω πειράματα, το 

ΕΚΦΕ στην εκδήλωση της Καρδίτσας και 

του Μουζακίου είχε πάγκους με έκθεση 

36 βιβλίων (εκδόσεων του ΕΚΦΕ 

Καρδίτσας) και μια παρουσίαση, που 

έπαιζε διαρκώς καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκδήλωσης, με όλες τις δραστηριότητες 

του ΕΚΦΕ Καρδίτσας (βιβλία, CDs, DVDs, 

βιντεοσκοπημένα πειράματα, κ.ά.). 
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Παρουσιάστηκαν στο Μουζάκι 
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Νηπιαγωγείο Αγναντερού 
 

Οι δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν αποτέλεσαν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας που 

υλοποιήθηκε σχετικά με την θεματική ενότητα «Νερό». Οι πειραματισμοί, η διαλογική συζήτηση 

στην ολομέλεια της τάξης, η χρήση ποικίλου εποπτικού υλικού, οι ομαδικές κατασκευές και 

απεικονίσεις καθώς και άλλες βιωματικές δράσεις συνέθεσαν την παιδαγωγική μας προσέγγιση. 

 

1Α. Ατομικές δισδιάστατες Κατασκευές 

Τίτλος: «Από τον πάγο στο νερό με έναν χιονάνθρωπο 

λευκό». 

Στόχοι: Να αποτυπώσουν μέσω της κατασκευής, τις 

διάφορες μορφές νερού. Να κατανοήσουν το φαινόμενο της 

τήξης-πήξης. 

Περιγραφή της δραστηριότητας 

Αφού είχαν προηγηθεί σχετική συζήτηση και πειραματισμοί, 

τα παιδιά αποτύπωσαν διάφορες μορφές νερού (νερό, χιόνι, πάγος) αξιοποιώντας διαφορετικών 

ειδών χαρτόνια. Αρχικά, έκοψαν χρωματιστό χαρτόνι με σταγόνες για την υγρή μορφή του νερού 

και λευκό γλασσέ για την στερεή μορφή του νερού. Στη συνέχεια, σχημάτισαν έναν χιονάνθρωπο 

από λευκούς κύκλους, τοποθετημένους τον ένα κάτω από τον άλλο. Ο αριθμός των κύκλων που 

χρησιμοποίησαν ήταν αντίστοιχος με τον αριθμό των γραμμάτων του ονόματος τους. 

1Β. Ατομικές δισδιάστατες Κατασκευές 

Τίτλος: «Με την πατούσα μου εγώ, φτιάχνω χιονάνθρωπο λευκό». 

Στόχοι: Να αποτυπώσουν χρησιμοποιώντας μέρος του σώματός τους έναν χιονάνθρωπο. Να 

εξοικειωθούν με την απεικόνιση φυσικών εννοιών μέσω των εικαστικών με έναν ευχάριστο τρόπο. 

Περιγραφή της δραστηριότητας 

Τα παιδιά αφού έβαψαν το πέλμα τους με λευκό χρώμα, δημιούργησαν το αποτύπωμά τους σε μπλε 

χαρτόνι. Την επόμενη μέρα, με την βοήθεια των εκπαιδευτικών στην ολομέλεια, παρατήρησαν και 

συζήτησαν το σχήμα του αποτυπώματος και πρόσθεσαν σχετικά εξωτερικά στοιχεία. 

 

2. Οπτικοακουστικό υλικό 

Τίτλος: «Στο ποτάμι εκδρομή όλες τις αισθήσεις μου οξύνω εκεί» 

Στόχοι: Να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. στη συλλογή πληροφοριών. Να πειραματιστούν με 

διαφορετικά υλικά. Να κατανοήσουν το φαινόμενο της βύθισης και της πλεύσης. Να εμπλουτίσουν 

το λεξιλόγιο τους με τις λέξεις: βύθιση, πλεύση. 

Περιγραφή δραστηριότητας 

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ποτάμι 

Βουβουλίνα του Αγναντερού. Τα παιδιά αρχικά 

παρατήρησαν τα υλικά με τα οποία θα 

πειραματίζονταν (φύλλα, αλουμινόχαρτο, ξύλο, 

πέτρα, πλαστελίνη, χαρτί, φελλός). Στη συνέχεια 

επέλεγαν ένα υλικό και έκαναν πρόβλεψη εάν θα 

βυθιστεί ή θα επιπλεύσει. Κατόπιν έριχναν το 

υλικό στο ποτάμι, επιβεβαιώνοντας ή διαψεύδοντας την αρχική τους πρόβλεψη. Κατά τη διάρκεια 

της επίσκεψης οι εκπαιδευτικοί και κάποια παιδιά βιντεοσκόπησαν και φωτογράφησαν στιγμές της 

επίσκεψης. 

Τα παιδιά, μετά την επιστροφή στο σχολείο κατέγραψαν σε φύλλο εργασίας, που είχαν ετοιμάσει οι 

εκπαιδευτικοί, το αντικείμενο το οποίο έριξαν στο ποτάμι και εάν αυτό βυθίστηκε ή όχι. Στη 
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συνέχεια, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, το οπτικοακουστικό υλικό που είχε συλλεχθεί, 

αξιοποιήθηκε από τα παιδιά αυτοαξιολογητικά ως προς την συμπλήρωση του φύλλου εργασίας 

τους. Τέλος, τα παιδιά απεικόνισαν σχεδιαστικά το φαινόμενο της βύθισης και της πλεύσης των 

αντικειμένων που είχαν χρησιμοποιήσει. 

 

3.Παιδαγωγικά παιχνίδια 

3α. Μαγνητικό παιχνίδι 

Τίτλος: «Νερομαγνητομπερδέματα» 

Στόχοι: Να αφομοιώσουν τις έννοιες βύθισης και πλεύσης 

των αντικειμένων. 

Περιγραφή παιχνιδιού 

Τα παιδιά σε μαγνητικό πίνακα όπου απεικονίζεται 

επιφάνεια νερού, ταξινόμησαν διάφορα υλικά της 

καθημερινής σχολικής ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος (πλαστελίνη, ξύστρα, γόμα, τουβλάκι 

ξύλινο, μικρό πλαστικό ανθρωπάκι, φτερό, χαρτί, πέτρα, φελλό, ξύλο, κέρμα, καρφί, 

αλουμινόχαρτο, κουκουνάρι) ανάλογα με την ιδιότητα τους εάν βυθίζονται ή επιπλέουν. Τα υλικά 

ήταν στη φυσική τους κατάσταση και διάσταση, κολλημένα επάνω στα μαγνητικά ορθογώνια 

πλακάκια των γραμμάτων. 

Σε περίπτωση ύπαρξης αμφιβολίας από κάποιο παιδί, δόθηκε η ευκαιρία της επαλήθευσης σε 

πραγματικές συνθήκες (να ρίξει σε λεκάνη με νερό αντίστοιχο αντικείμενο).  

3β. Επιτραπέζιο παιχνίδι 

Τίτλος: «Παιχνίδι παιχνιδάκι για το νερό νεράκι» 

Στόχοι: Να εμπεδώσουν μέσα από το παιχνίδι τις τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού (υγρή - 

στερεή - αέρια). Να αντιληφθούν τη θέρμανση και την ψύξη ως παράγοντες μεταβολής της 

φυσικής κατάστασης του νερού. Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους με τις λέξεις: εξατμίστηκε, 

πάγωσε. 

Περιγραφή παιχνιδιού 

Το παιχνίδι παίζεται με ζάρι από 2-4 παίχτες, σε 

ορθογώνια επιφάνεια με 30 κουτάκια. Κάθε 

παίκτης χρησιμοποιεί ως πιόνι μια μικρή πήλινη 

σταγόνα. Ξεκινάει πρώτος όποιος φέρει τον 

μεγαλύτερο αριθμό και προχωράει τόσα κουτάκια 

όσα λέει ο αριθμός στο ζάρι. Σε διάφορα 

κουτάκια υπάρχουν οι εξής εντολές: 

Ο αέρας σε πάγωσε! Χάνεις τη σειρά σου! / Χιονίζει! Πάγωσε! Χάνεις ένα γύρο! / Ο ήλιος σε 

βοήθησε να εξατμιστείς! Ανέβα στο (Χ) κουτάκι. / Εξατμίστηκες από τη φωτιά! Ανέβα στο (Χ) 

κουτάκι. Νικητής αναδεικνύεται ο παίχτης που θα φτάσει πρώτος στο τέλος της διαδρομής. 

3γ. Ψηφιακό παιχνίδι 

Τίτλος: «Περίεργες νεροκαταστάσεις» 

Στόχοι: Να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα φαινόμενα τήξης-πήξης και βύθισης – 

πλεύσης. Να αλληλεπιδράσουν με το ψηφιακό μέσο. Να εξοικειωθούν με τη χρήση των πλήκτρων 

και του ποντικιού Η/Υ. 

Περιγραφή παιχνιδιού 

Το παιχνίδι χρησιμοποιεί ως ήρωα την κινούμενη μορφή ενός γάτου, ο οποίος με κατάλληλες 

ερωτήσεις παρακινεί τα παιδιά να του επεξηγήσουν τα φαινόμενα τήξης - πήξης και βύθισης – 

πλεύσης. Ακολουθώντας κατάλληλες οδηγίες και πατώντας αντίστοιχα πλήκτρα, κατευθύνουν τη 

γάτα της ιστορίας.  
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Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Βατσουνιάς 
 

Ανακύκλωση χαρτιού  

Σκοπός και στόχοι: 

- Να φέρει τους μαθητές σε επαφή με ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της εποχής μας, τη 

διαχείριση απορριμμάτων. Να κατανοήσουν την έννοια της ανακύκλωσης και πως συνδέεται με την 

προστασία του περιβάλλοντος. Να μάθουν τη διαδρομή της ανακύκλωσης. Να διαχωρίσουν και να 

κατηγοριοποιήσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά. 

- Να ευαισθητοποιηθούν και να διαμορφώσουν, κατά το δυνατόν, κριτική στάση και να υιοθετήσουν 

θετική στάση απέναντι στο περιβάλλον. Να αντιληφτούν την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με 

τις δραστηριότητες του ανθρώπου. 

- Να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση, συμμετέχοντας έμπρακτα στην ανακύκλωση. 

Ανακύκλωση και γλώσσα. Γλώσσα και παιδί: 

Δημιουργία ιστορίας και αποτύπωση της σε βιβλίο που κατασκευάστηκε από ανακυκλωμένο χαρτί. 

Κατασκευή κάρτας για τη γιορτή της Μητέρας. 

Τα νήπια φτιάχνουν την αφίσα της ανακύκλωσης από ανακυκλωμένο χαρτί.  

  
Μελέτη περιβάλλοντος (φυσικο-ανθρωπογενές). Φυσικές Επιστήμες: 

Να αναληφθούν οι μαθητές την αξία του χαρτιού στην καθημερινότητά τους και να 

ευαισθητοποιηθούν με την ανακύκλωσή του σε πιο σταθερή μόνιμη βάση. Να κατασκευάσουν το 

δικό τους ανακυκλωμένο χαρτί κάνοντας οι ίδιοι πράξη την ανακύκλωση. Να παρατηρήσουν την 

υπερβολική χρήση του χαρτιού και να τη συνδέσουν με την πηγή παραγωγής του και να τη 

συνδέσουν με την καταστροφή των δασών 

Μαθηματικά: 

Να ακολουθήσουν οδηγίες να χειριστούν αποτελεσματικά τις ποσότητες και τα υλικά να εργαστούν 

ομαδικά και  με συνέπεια ώστε να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
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Δημιουργία και έκφραση. Εικαστικά: 

Διαδικασία κατασκευής χαρτιού: 

- Κατασκευή χαρτοπολτού από σκισμένες εφημερίδες και νερό. 

- Σουρώνουμε μια ποσότητα από τον χαρτοπολτό. 

- Απλώνουμε τον πολτό σε ένα κομμάτι ξύλου πάνω στο οποίο έχουμε απλώσει μια εφημερίδα και 

το καλύπτουμε με ένα δεύτερο κομμάτι εφημερίδα. 

- Με έναν πλάστη σχηματίζουμε φύλλο από χαρτοπολτό. 

- Αφήνουμε να στεγνώσει για μια-δυο ημέρες. 

- Φτιάχνουμε χαρτοπολτό και τον πλάθουμε, δίνοντάς του σχήμα. 

Δημιουργίες από άχρηστα χαρτιά και ανακυκλωμένο χαρτί που έχουν φτιάξει οι μαθητές: 

  
Σελιδοδείκτες Γη 

  
Άγγελος Λουλούδια 
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Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Δρακότρυπας 
 

Τίποτα δεν πάει χαμένο (παραγωγή ανακυκλωμένου χαρτιού). 

Γενικός σκοπός: Να μάθουν οι μαθητές τι είναι η ανακύκλωση χαρτιού, πως γίνεται και που 

μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν. 

Στόχοι (γνώσεις – δεξιότητες - αξίες):  

1. Η κατανόηση και ο συσχετισμός αρχών και εννοιών των Φυσικών Επιστημών με την καθημερινή 

πραγματικότητα. 

2. Η ανάπτυξη ερευνητικής διάθεσης, κριτικής και δημιουργικής σκέψης για την προσέγγιση και 

κατανόηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσα από το πείραμα και την 

παρατήρηση. 

3. Η σπουδαιότητα της ανακύκλωσης για τη ζωή μας και η εξοικείωση με στρατηγικές μείωσης και 

επαναχρησιμοποίησης.  

4. Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και τη ζωή. 

Οι μαθητές κατασκεύασαν και παρουσίασαν διάφορα «εικαστικά έργα» από ανακυκλωμένο χαρτί, 

όπως: 

- Κονκάρδες ανακύκλωσης 

- Σελιδοδείκτες 

- Κάρτες για τη γιορτή της μητέρας 

- Σουπλά 

- Μαγνητάκια σημειώσεων 

- Πασχαλίτσες 

- Πασχαλινά καλαθάκια από χαρτοπολτό 

- Ήρωες του «Σκουπιδιστάν»: κούκλες για 

κουκλοθέατρο από χαρτοπολτό. 

Ας φτιάξουμε όλοι μαζί ανακυκλωμένο χαρτί 

ακολουθώντας την παρακάτω συνταγή μας. 

Υλικά: Εφημερίδες. Μπλέντερ. Μία μεγάλη λεκάνη. Κόλλα ατλακόλ. Πλάστης. Ορθογώνια σήτα 

40εκ.x30εκ. Σανίδα στο μέγεθος της σήτας. 

Εκτέλεση: 

Βάλτε στο μπλέντερ ζεστό νερό, κομματάκια εφημερίδας, λίγη ατλακόλ και χτυπήστε ώσπου να 

γίνει πολτός. Στη συνέχεια μεταφέρετε το χαρτοπολτό στη σήτα για να στραγγίσει το νερό. Όταν 

στραγγίσει απλώστε το χαρτοπολτό σε μια εφημερίδα και σκεπάστε με τη σανίδα, αφού απλώστε 

ομοιόμορφα με τον πλάστη. Μετά κι αφού έχει στεγνώσει το χαρτί βγάλτε προσεκτικά την 

εφημερίδα και το χαρτί είναι έτοιμο. Είστε έτοιμοι για δημιουργίες! 
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Νηπιαγωγείο Μαγούλας 
 

Γνωριμία με τους Μαγνήτες 

Σκοποί και στόχοι: Να γνωρίσουν τους μαγνήτες και τις ιδιότητές τους. Να πειραματιστούν και 

να προβληματιστούν με την ιδιότητα των μαγνητών να έλκουν ορισμένα αντικείμενα. Να γνωρίσουν 

και να αντιληφθούν την εφαρμογή των μαγνητών στην καθημερινή μας ζωή. Να αναγνωρίσουν τη 

χρησιμότητα  ορισμένων οργάνων όπως η πυξίδα για τον προσανατολισμό και να εξοικειωθούν με 

τη χρήση τους. Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους με καινούριες λέξεις και έννοιες. Να 

εξοικειωθούν με την αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών από έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές. 

Να δουλέψουν ομαδικά και να εκφραστούν καλλιτεχνικά μέσα από το θέμα με πειράματα, 

κατασκευές, ζωγραφική. Να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, έρευνας, καταγραφής και 

επεξεργασίας πληροφοριών. 

  
1. Επιτραπέζιο παιχνίδι: Ψάρεμα 

Επιμέρους στόχοι: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας. Συντονισμός χεριού - ματιού. Αρίθμηση. 

Γραφή. 

Περιγραφή της δραστηριότητας 

Σχεδιάσαμε και κόψαμε μια λίμνη σε χαρτί κάνσον. Σχεδιάσαμε και κόψαμε ψάρια τα οποία στο 

κέντρο τους έχουν τοποθετημένο ένα διπλόκαρφο (σιδερένιο). Φτιάξαμε καλάμι με ένα κομμάτι 

ξύλου. Στην άκρη του ξύλου δέσαμε ένα σκοινί και στην άκρη του σκοινιού στερεώσαμε ένα 

μαγνήτη. 

Τα παιδιά προσπαθούν να ψαρέψουν, μετράνε τα ψάρια (ποιος έπιασε τα περισσότερα ποιος τα 

λιγότερα) και γράφουν σε μια λίστα το όνομά τους και τον αριθμό των ψαριών που έπιασε το 

καθένα. 

Για τη μέτρηση του χρόνου, που διαρκεί το ψάρεμα κάθε φορά, χρησιμοποιούμε την κλεψύδρα. 

 

2. Επιτραπέζιο παιχνίδι: Ο Λαγός και η Χελώνα 

Επιμέρους στόχοι: Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας. 

Συντονισμός χεριού - ματιού. Αντίληψη χώρου – χρόνου. 

Περιγραφή της δραστηριότητας 

Με βάση το γνωστό παραμύθι «Ο λαγός και η χελώνα», 

σχεδιάσαμε σε ένα χαρτόνι το δάσος και δύο παράλληλες 

διαδρομές που ακολούθησαν τα δύο ζώα, με αφετηρία και 

τέρμα. Σχεδιάσαμε και κόψαμε το λαγό και τη χελώνα και 

στο κέντρο τους τοποθετήσαμε ένα διπλόκαρφο (σιδερένιο). 

Τοποθετήσαμε το χαρτόνι πάνω σε δύο στηρίγματα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα μεγάλο κενό 

κάτω από το χαρτόνι. 

Τα παιδιά κρατώντας από ένα δυνατό μαγνήτη κάτω από το χαρτόνι προσπαθούν να μετακινήσουν 

τα ζωάκια πάνω στις διαδρομές. Ποιος τερματίζει πρώτος; 
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1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου 
 

Φως  

1ο πείραμα: «Ο δίσκος του Νεύτωνα». 

Όταν ο δίσκος περιστρέφεται γρήγορα  δεν προλαβαίνουμε να δούμε όλα τα χρώματά του. 

Βλέπουμε μόνο το λευκό φως που είναι η σύνθεσή τους. 

2ο πείραμα: «Το αόρατο ποτήρι». 

Ένα μικρό ποτήρι είναι μέσα σ’ ένα μεγάλο ποτήρι. Όταν γεμίζουμε τα ποτήρια με ηλιέλαιο, 

παρατηρούμε ότι το μικρό ποτήρι δε φαίνεται γιατί τα ποτήρια και το ηλιέλαιο έχουν τον ίδιο 

δείκτη διάθλασης. 

3ο πείραμα: «Είδωλα σε καθρέπτες». 

Στήνουμε όρθιους τους δύο καθρέπτες πρώτα σε ορθή γωνία μεταξύ τους και μετά σε γωνία 

μικρότερη της ορθής, βάζοντας  ανάμεσά τους ένα νόμισμα. Παρατηρούμε ότι όσο μικραίνουμε τη 

γωνία τόσο περισσότερα είδωλα βλέπουμε. 

4ο πείραμα: «Το βελάκι αλλάζει κατεύθυνση». 

Σχεδιάζουμε ένα βελάκι σε ένα χαρτόνι και το τοποθετούμε πάνω στη βάση και μπροστά 

τοποθετούμε το ποτήρι με το νερό. Κοιτάζοντας το βελάκι μέσα από το ποτήρι με το νερό 

διαπιστώνουμε ότι έχει αλλάξει κατεύθυνση λόγω της διάθλασης των ακτίνων. 

 

Ηλεκτρισμός 

1ο πείραμα: «Παραγωγή ηλεκτρικού φορτίου – σπινθήρα». 

Θέτοντας σε κίνηση την ηλεκτροστατική μηχανή Wimshurst παράγονται, με τριβή, μεγάλης 

ποσότητας ηλεκτρικά φορτία, δημιουργώντας ηλεκτρικό σπινθήρα.  

2ο πείραμα: «Ομώνυμα - ετερώνυμα ηλεκτρικά φορτία». 

Συνδέοντας τους δύο ακροδέκτες της ηλεκτροστατικής μηχανής Wimshurst με τους δύο 

ηλεκτροστατικούς θυσάνους και θέτοντας τη μηχανή σε κίνηση, παρατηρούμε ότι όταν οι θύσανοι 

αποκτούν ετερώνυμα ηλεκτρικά φορτία οι κλωστές έλκονται και αντίθετα όταν αποκτούν ομώνυμα 

ηλεκτρικά φορτία οι κλωστές απωθούνται. 

Συμπέρασμα: Τα ομώνυμα ηλεκτρικά φορτία απωθούνται και τα ετερώνυμα έλκονται. 
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2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου 
 

Σύνδεση κυκλώματος σε σειρά και παράλληλη. 

Υλικά: Μπαταρίες, λαμπτήρες, μοτεράκια, καλώδια, χειρολαβές.  

 Οι μαθητές παρατήρησαν ότι στο κύκλωμα σε σειρά όταν δεν ανάβει το λαμπάκι δεν λειτουργεί το 

μοτεράκι και το αντίστροφο. 

Αντίθετα στο κύκλωμα με παράλληλη σύνδεση παρατήρησαν ότι το λαμπάκι και το μοτεράκι 

λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 

  
 

Οξέα – Βάσεις – Άλατα (παρασκευή δείκτη, διαχωρισμός ουσιών σ’ αυτές που περιέχουν οξύ και 

σ’ αυτές που περιέχουν βάση, πείραμα εξουδετέρωσης, εφαρμογή στην καθημερινή ζωή).  

   
 

Μαγνητικό πεδίο από ηλεκτρικό ρεύμα 

Πλησιάζουμε τη μαγνητική πυξίδα σε ένα αγωγό (πηνίο) που δεν διαρρέεται από ρεύμα και η 

πυξίδα αυτή δείχνει το Βορρά (Ν). Τροφοδοτούμε το κύκλωμα με ηλεκτρικό ρεύμα (ανάβει το 

λαμπάκι) και η πυξίδα αλλάζει διεύθυνση και στρίβει. Η στροφή της πυξίδας φανερώνει ότι το 

ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί μαγνητικό πεδίο που επηρεάζει τον προσανατολισμό της πυξίδας. 

 

To φάσμα – τάκι. 

Σε γυάλινο βάζο τοποθετούμε ηλιέλαιο και μέσα ρίχνουμε 

ρινίσματα σιδήρου. 

Με τον μαγνήτη δημιουργούμε εικόνες του μαγνητικού 

πεδίου και επίσης παίζουμε φτιάχνοντας φαντασματάκια !! 
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Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού 
 

Κατασκευή – αφίσα με θέμα: «Μέλισσες VS Ερημοποίηση».  

Την έφτιαξαν οι μαθητές από ανακυκλώσιμα υλικά και στόχο είχαν να αναδείξουν το ζωτικό ρόλο 

της μέλισσας στην καταπολέμηση της ερημοποίησης. 

 

 

 

 

Ο ρόλος της μέλισσας είναι σημαντικός στην επικονίαση των αυτοφυών φυτών (75%), δηλαδή της 

χαμηλής βλάστησης, που συνδέεται με την καλύτερη «συγκράτηση» του εδάφους, αποτρέπει την 

ερημοποίηση και δίνει τροφή και στέγη σε μεγάλο πληθυσμό ζωικών ειδών των κατώτερων 

επιπέδων της τροφικής αλυσίδας.  
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Δημοτικό Σχολείο Αρτεσιανού 
 

Ηλεκτρομαγνητισμός: 

1. Ο μαγνήτης έλκει ορισμένα αντικείμενα και όχι όλα 

(πλησιάσαμε αντικείμενα από διάφορα υλικά σε έναν 

μαγνήτη).  

2. Οι μαγνήτες έχουν δύο πόλους - το βόρειο και το νότιο 

– όταν πλησιάζουμε τους ομώνυμους (με το ίδιο χρώμα) 

παρατηρούμε ότι απωθούνται, ενώ όταν πλησιάζουμε τους 

ετερώνυμους (με διαφορετικό χρώμα ) έλκονται.  

3. Όταν έχουμε έναν ραβδόμορφο μαγνήτη κρεμασμένο 

από μια κλωστή αυτός προσανατολίζεται όπως η μαγνητική βελόνα της πυξίδας. 

4. Πλησιάζοντας έναν ραβδόμορφο μαγνήτη σε μια πυξίδα αυτή αποπροσανατολίζεται (η μαγνητική 

βελόνα της πυξίδας γυρίζει περίεργα). 

5. Αν τυλίξουμε ένα καλώδιο γύρω από ένα καρφί και δώσουμε ρεύμα στο καλώδιο, παρατηρούμε 

ότι το καρφί έλκει τους συνδετήρες που έχουμε εκεί δίπλα (ηλεκτρομαγνήτης). 

6. Παίρνουμε μια σιδερένια βέργα και της δίνουμε πεταλοειδές σχήμα, μετά τυλίγουμε καλώδιο σε 

δυο καρούλια και τα τοποθετούμε στις άκρες τις βέργας, στη συνέχεια συνδέουμε τις άκρες του 

καλωδίου με τους πόλους της μπαταρίας. Παρατηρούμε ότι η βέργα σε σχήμα πετάλου αποκτά 

μαγνητικές ιδιότητες. Όταν διακόψουμε τη ροή του ρεύματος χάνει τις μαγνητικές ιδιότητες (έτσι 

λειτουργεί ο ηλεκτρομαγνητικός γερανός). 

 
 

Διεθνές έτος κρυσταλλογραφίας 2014. Καλώς ήρθατε στον υπέροχο κόσμο των κρυστάλλων. 

Κρύσταλλα είναι παντού στην καθημερινή ζωή μας. Από την πρώτη στιγμή που ξυπνάμε, και με 

κάθε βήμα που κάνουμε, υπάρχουν κρύσταλλοι παντού γύρω μας. Βρίσκουμε κρυστάλλους στα 

συστατικά της οδοντόκρεμας μας, στους κόκκους ζάχαρης ή στον δομικό σχηματισμό ενός 

κελύφους, ελέγχοντας έτσι τις μηχανικές του ιδιότητες. Τα κρύσταλλα υπάρχουν επίσης στις 

οθόνες των ξυπνητηριών υπό τη μορφή υγρών κρυστάλλων, στα κινητά μας τηλέφωνα και στις 

οθόνες των υπολογιστών μας. Τα κρύσταλλα χρησιμοποιούνται επίσης στους καταλυτικούς 
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μετατροπείς που βρίσκονται στα αυτοκίνητα, στο χιόνι που πέφτει έξω ή στα κατεψυγμένα τρόφιμα 

στον καταψύκτη μας. Τα κρύσταλλα είναι κυριολεκτικά παντού. 

Είναι στο σώμα μας. Τα οστά μας καθώς και τα δόντια μας αποτελούνται από έναν τύπο 

κρυστάλλου που περιέχει φωσφορικό ασβέστιο, τον υδροξυαπατίτη, ο οποίος διαμορφώνει τον 

σκελετό μας και έτσι μας επιτρέπει να μένουμε όρθιοι. Οι μονοκρύσταλλοι του ασβεστίτη (ένα από 

τα πιο κοινά ορυκτά) τοποθετημένοι στο εσωτερικό του αυτιού μας ελέγχει την ισορροπία μας. 

Εμείς δεν πέφτουμε κάτω εξαιτίας των κρυστάλλων! Οι πρόοδοι στην επιστήμη της 

κρυσταλλογραφίας βοηθούν να παράγουν όχι μόνο τα βιοσυμβατικά υλικά που μιμούνται το 

μέγεθος και την υφή αυτών των κρυστάλλων υδροξυαπατίτη για καλύτερα προσθετικά μέλη, αλλά 

και νέα υλικά εμπνευσμένα από κρυσταλλικές δομές που αποτελούν μέρος των ζωντανών 

οργανισμών, όπως κελύφη σαλιγκαριών, κοράλλια ή μαργαριτάρια.  

Βρίσκονται στη φύση. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ορυκτών που σχηματίζουν τους βράχους 

είναι κρύσταλλοι. Οι νιφάδες του χιονιού δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από ένα κρυσταλλωμένο νερό. 

Σε πολλές περιπτώσεις, αυτά τα φυσικά μεταλλικά κρύσταλλα εμφανίζουν πανέμορφα πολυεδρικά 

σχήματα με αιχμηρές άκρες, τα οποία μας μιλούν για το εσωτερικό δομικό χαρακτηριστικό των 

κρυσταλλικών υλικών. Τα κοσμήματα και οι ημιπολύτιμοι λίθοι εμφανίζονται κυρίως σαν 

αποκρυσταλλωμένα ορυκτά μέσα στη φύση. Επιπλέον, η μελέτη των ιδιοτήτων των φυσικών 

κρυστάλλων βελτιώνει την εξόρυξη και την επεξεργασία στη σύγχρονη μεταλλευτική βιομηχανία. 

Είναι σημαντικά για τα νέα υλικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των σημερινών υλικών όπως οι 

ημιαγωγοί, οι υπεραγωγοί, τα ελαφρά κράματα, τα μη γραμμικά οπτικά στοιχεία και οι καταλύτες 

είναι κρυσταλλικά καθώς είναι υλικά που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο μέλλον μας, για 

παράδειγμα τα quasicrystals και το γραφένιο. 

Νέες τεχνολογίες. Οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούν υγρούς κρυστάλλους στα ρολόγια και στα 

τηλέφωνα, κρύσταλλα στα λέιζερ, ημιαγωγούς στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα των τσιπ και στις 

οθόνες τύπου led. 

Χρησιμοποιούμε κρύσταλλα για να γίνουν καλύτερα φάρμακα. Κάθε φάρμακο θα πρέπει να 

κρυσταλλώνεται για να εξασφαλιστεί η καθαρότητα του επιβεβαιώνοντας την φαρμακευτική 

λειτουργικότητά του και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά της. Χάρη στην κρυσταλλογραφία 

υπάρχουν νέες μέθοδοι που μας επιτρέπουν να απεικονίσουμε τη χωρική διάταξη των ατόμων και 

των μορίων και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση για να καταλάβουμε τον τρόπο λειτουργίας 

των φαρμάκων και πώς μπορούν να βελτιωθούν. 

Κρύσταλλα μας βοηθούν να καταλάβουμε και να συντηρήσουμε την τέχνη. Η συντήρηση των 

πολύτιμων έργων τέχνης αποτελεί ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα, λόγω των υλικών που 

χρησιμοποιούνται. Οι σύγχρονες κρυσταλλογραφικές τεχνικές μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε 

αυτά τα υλικά και να κατανοήσουμε τις αντιδράσεις που προκαλούν στο υλικό ανάλογα με την 

ηλικία που βρίσκεται χρονολογικά. 

Κρύσταλλα εμπνέουν την τέχνη. Τα κρύσταλλα και οι κρυσταλλογραφικές θεωρίες 

διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην τέχνη και στην ομορφιά. Για παράδειγμα, η περιοδική 

επανάληψη της ύλης που αποτελεί τους κρυστάλλους 

δημιουργεί πρότυπα τα οποία είναι παρόμοια με αυτά που 

βρέθηκαν στα ψηφιδωτά της Αλάμπρα που ακόμη και 

σήμερα βοηθά στην έμπνευση ενός νέου διακοσμητικού 

σχεδίου. Η ιδέα του κρυστάλλου και της κρυσταλλικής 

διάταξης και η λογική που βρίσκεται πίσω από αυτό πάντα 

προωθεί μια εκτίμηση απέναντι στην φυσική αρμονία και 

την ομορφιά της επιστήμης, η οποία φαίνεται καθαρά σε 

ορισμένα αντίτυπα του M.C. Escher στην αρχιτεκτονική 
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και τη φιλοσοφία. H δογματική τέχνη και ο κυβισμός, καθώς και τα αρχιτεκτονικά όνειρα του Le 

Corbusier που μπορούμε να δούμε σήμερα στον ορίζοντα των πόλεών μας είναι εμπνευσμένα από 

τους κρυστάλλους. 

Όμορφα κρύσταλλα χρησιμοποιούνται ως κοσμήματα. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι πιο πολύτιμοι λίθοι 

είναι κρυσταλλικά, όπως τα διαμάντια, ρουμπίνια και σμαράγδια. 

Κρύσταλλα χρησιμοποιούνται για ομορφιά. Λίγοι άνθρωποι ξέρουν ότι η βιομηχανία καλλυντικών 

εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες των κρυστάλλων: το χρώμα και η υφή εξαρτάται από το σχήμα και το 

μέγεθος της κρυσταλλικής φάσης που χρησιμοποιείται στην παρασκευή των προϊόντων ομορφιάς. 

Κρύσταλλα για καλύτερα φαγητά. Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με τη ζάχαρη και το αλάτι όπου και 

τα δύο είναι κρύσταλλοι. Η ποιότητα και η γεύση του καφέ και της λευκής ζάχαρης εξαρτάται από 

τον τρόπο που κρυσταλλώνεται. Οι τιμές είναι διαφορετικές για το απλό επιτραπέζιο αλάτι, 

Maldon αλάτι ή «fleur de sel», επειδή κρυσταλλώνονται με διαφορετικούς τρόπους. Αλλά 

μπορείτε να εκπλαγείτε όταν μάθετε ότι η σοκολάτα περιέχει επίσης κρύσταλλα και ότι η ποιότητα 

της σοκολάτας εξαρτάται από το πώς αυτά τα λιπαρά κρυστάλλινα οξέα του κακάου θα 

αποκρυσταλλωθούν. Η γεύση και η ποιότητα του παγωτού εξαρτάται από το μέγεθος και το σχήμα 

των κρυστάλλων πάγου που περιέχει. 

Προσθέτουν χρώμα στον κόσμο μας. Οι χρωστικές κρυσταλλικές ουσίες προσθέτουν χρώμα στη 

ζωή μας. Αλλά εκπληκτική είναι η παρεμβολή του φωτός με την κρυσταλλική δομή της χιτίνης και 

όχι οι χρωστικές ουσίες που δίνουν τα φτερά της πεταλούδας ή τα φτερά των πουλιών με το 

όμορφο χρώμα τους. Η εκμετάλλευση των λεγόμενων «δομικών χρωμάτων» μπορεί να 

διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στο μέλλον της βιομηχανίας σχεδιασμού. 

Κρύσταλλα ενισχύουν την κτηνοτροφία. Η κρυστάλλωση των λιπασμάτων, των βελτιωτικών του 

εδάφους και άλλα αγροχημικά πρέπει να πραγματοποιείται σε υψηλότερο βαθμό ακρίβειας τώρα 

που νέα μέτρα ποιοτικού ελέγχου είναι σε ισχύ. 

Πράσινη ενέργεια. Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά πάνελ χρησιμοποιούν κρυσταλλικό πυρίτιο για να 

μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια. Το μέλλον της ηλιακής ενέργειας εξαρτάται 

από την ανάπτυξη νέων ρυθμίσεων των κρυστάλλων σε ημιαγωγούς. Οι ζεόλιθοι, εξαιρετικά 

πορώδη κρυσταλλικά υλικά, χρησιμοποιούνται στην τελειοποίηση του πετρελαίου για να αποκτήσει 

καλύτερο και καθαρότερο καύσιμο. 

Κρύσταλλα από το διάστημα. Τα κρύσταλλα που σχηματίζουν κάποιους τύπους μετεωριτών 

περιέχουν πληροφορίες για την ιστορία των πρώιμων σταδίων του πλανήτη μας και του ηλιακού 

συστήματος. 

Κρύσταλλα στο διάστημα. Αποκαλύπτοντας τη σύνθεση μεταλλικών στοιχείων του Άρη, της 

Σελήνης και του διαστήματος γίνεται το πρώτο βήμα για τη γνώση των μερών που μπορούν να 

προορίζονται για να εξερεύνηση και να ζωή. Τα σχετικά δεδομένα με την σύνθεση σε μεταλλικά 

στοιχεία είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την απάντηση στο πανάρχαιο ερώτημα: υπάρχει ζωή 

σε άλλους πλανήτες; Η κρυσταλλογραφία προωθεί την τεχνολογία για να χαρακτηρίσει τη σύνθεση 

σε μεταλλικά στοιχεία και να μοιραστεί μερικά από τα μυστικά των άλλων πλανητών και ηλιακών 

συστημάτων. 

 

Α. Κρυσταλλοποίηση 

Για να καλύψουμε με κρυστάλλους ένα αντικείμενο θέλουμε τα παρακάτω υλικά: 

Ένα βάζο με στενό στόμιο. Το αντικείμενο που θέλουμε να πιάσει κρυστάλλους. Νερό. Αλάτι ή 

ζάχαρη (μπορείς και με άλλα υλικά). Ένα μολύβι. Κλωστή/Σπάγκος. 

Οδηγίες: 

Ζεσταίνεις το νερό μέχρι να κοχλάσει και διαλύεις μέσα του το αλάτι ή τη ζάχαρη ανακατεύοντας 

καλά μέχρι να μην μπορεί να διαλυθεί παραπάνω υλικό. Μετέφερε μόνο το υγρό στο βάζο. Δέσε 

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


Πειράματα – Κατασκευές – Αφίσες – Ζωγραφιές – Παρουσιάσεις στο Μουζάκι 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 92 

την μια άκρη του σπάγκου στο αντικείμενο που θες να καλυφθεί με κρυστάλλους και την άλλη άκρη 

στην μέση του μολυβιού. Ακούμπησε το μολύβι στο στόμιο του βάζου έτσι ώστε το αντικείμενο να 

κρέμεται μέσα στο ζεστό υγρό. Μετά απλά, βάλε την όλη κατασκευή σε μέρος που δεν έχει έντονες 

δονήσεις/κουνήματα και… ξέχασέ την μια-δυο βδομάδες. Καλό είναι να μην προσπαθείς να δεις 

πως αναπτύσσονται οι κρύσταλλοι διότι θα το κουνήσεις, και να 

έχεις υπολογίσει το μήκος του σπάγκου από πριν σε σχέση με 

το ύψος του αντικειμένου σου και του βάζου σου ώστε το 

αντικείμενό σου να μην ακουμπάει τον πάτο του βάζου. Σε δυο 

βδομάδες πάνω κάτω θα έχει καλυφθεί με κρυστάλλους! 

 

Β. Γλειφιτζούρια  

Τι χρειαζόμαστε: 3 κούπες ζάχαρη. 1/3 κούπας γλυκόζη. 1/4 

κουταλάκι κρεμόριο. 1,5 κούπα νερό. 10 - 15 σταγόνες άρωμα 

φράουλας (ή οποιοδήποτε άρωμα σας αρέσει). Λίγες σταγόνες 

κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής. Καλαμάκια. 

Πώς το κάνουμε: 

- Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι τη ζάχαρη, τη γλυκόζη και το 

νερό. 

- Το βάζουμε στη φωτιά χωρίς να το ανακατέψουμε καθόλου. 

- Αφήνουμε την καραμέλα να βράσει μέχρι να πάει στους 155 

βαθμούς Κελσίου. Αν δεν έχουμε θερμόμετρο κάνουμε το τεστ 

με το παγωμένο νερό. Με ένα κουτάλι παίρνουμε λίγη από την 

καραμέλα και την ρίχνουμε σε ένα ποτήρι με παγωμένο νερό. Αν 

η καραμέλα μας πήξει και γίνει σαν κουφετάκι τότε είναι έτοιμη. Αν όμως η καραμέλα απλώνει και 

διαλύεται στο νερό τότε θέλει κι άλλο δέσιμο. 

- Όταν είναι έτοιμη η καραμέλα ρίχνουμε μέσα το άρωμα και το χρώμα ζαχαροπλαστικής κι 

ανακατεύουμε. 

- Ρίχνουμε το μείγμα της καραμέλας σε φορμάκια ειδικά για γλειφιτζούρια που έχουν εισδοχή για 

καλαμάκια ή το ρίχνουμε κουταλιά κουταλιά σε λαδόκολλα και μετά βάζουμε τα καλαμάκια 

στρίβοντας τα στην καραμέλα για να καλυφτούν.  
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Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας 
 

1. Ένα απλό κύκλωμα 

Μέρη ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος 

- Μπαταρία: πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.  
- Καλώδια: σύνδεση της πηγής με το λαμπάκι. 

- Λυχνιολαβή ή ντουί: βάση του λαμπτήρα. 

- Λαμπάκια: μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε φωτεινή ή θερμική. 

2. Σύνδεση σε σειρά 

Στη σύνδεση σε σειρά τα 

λαμπάκια ή οι ηλεκτρικές 

συσκευές συνδέονται η μια 

μετά την άλλη. Αν 

αποσυνδέσουμε ένα λαμπάκι 

ή μια συσκευή, η ροή του 

ηλεκτρικού ρεύματος 

διακόπτεται και τα υπόλοιπα 

λαμπάκια ή οι ηλεκτρικές 

συσκευές σταματούν να λειτουργούν.  

3. Παράλληλη σύνδεση  

Στην παράλληλη σύνδεση τα 

λαμπάκια ή οι ηλεκτρικές 

συσκευές συνδέονται παράλληλα, 

έτσι ώστε οι επαφές κάθε 

συσκευής να συνδέονται 

απευθείας με τους πόλους της 

πηγής. Έτσι δημιουργούνται 

πολλά ανεξάρτητα κυκλώματα, οπότε, ακόμη κι αν αποσυνδέσουμε ένα 

λαμπάκι ή μια συσκευή, οι υπόλοιπες εξακολουθούν να λειτουργούν. Οι 

λάμπες και οι ηλεκτρικές συσκευές στα σπίτια μας είναι συνδεδεμένες παράλληλα.  
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Το ανθρώπινο σώμα είναι αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ρεύμα μεγάλης έντασης περάσει 

μέσα από το σώμα μας, ο κίνδυνος μόνιμης βλάβης είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Είναι λοιπόν 

απαραίτητο να χειριζόμαστε με ιδιαίτερη προσοχή και σύνεση τις ηλεκτρικές συσκευές 

ακολουθώντας τις οδηγίες προφύλαξης που αναγράφονται σε πολλές από αυτές.  

Προσέχουμε 

- Δεν πιάνουμε καλώδια ή φις με βρεγμένα χέρια ούτε όταν αυτά είναι σε κακή κατάσταση ή είναι 

σπασμένα. 

- Δε χρησιμοποιούμε ηλεκτρικές συσκευές στο μπάνιο και δεν τις ανοίγουμε για κανένα λόγο. 

- Δεν πετάμε τους χαρταετούς μας κοντά σε καλώδια της ΔΕΗ, γιατί υπάρχει κίνδυνος 

ηλεκτροπληξίας. 

Τι κάνουμε σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας: Πρέπει να προσφέρουμε γρήγορα βοήθεια! 

- Δεν πλησιάζουμε ποτέ τον άνθρωπο που διαρρέεται από ρεύμα πριν κλείσουμε πρώτα το γενικό 

διακόπτη. 

- Αν δε βρίσκουμε το γενικό διακόπτη, χρησιμοποιούμε ένα μονωτή (π.χ. ένα σκουπόξυλο) για να 

απομακρύνουμε τον άνθρωπο μακριά από το ηλεκτρικό ρεύμα. 

- Φωνάζουμε κάποιο μεγαλύτερο για βοήθεια. 
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Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου 
 

Σιφωνισμός – Σιφώνι 

Μετάγγιση υγρού 

Υλικά: Δύο πλαστικά μπουκάλια. Νερό χρωματισμένο. Ένας πλαστικός σωλήνας. (περνάμε το 

σωλήνα από τις οπές που ανοίγουμε στα πώματα των μπουκαλιών). 

Εκτέλεση: 

Τοποθετούμε τον άδειο πλαστικό σωλήνα στο γεμάτο με νερό μπουκάλι και παρατηρούμε ότι το 

νερό δεν ρέει. Κατόπιν ρουφάμε το νερό από το ελεύθερο άκρο του σωλήνα ή γεμίζουμε τον 

σωλήνα με νερό και βυθίζουμε το ένα άκρο του στο γεμάτο δοχείο και το άλλο στο άδειο, το οποίο 

βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο. Παρατηρούμε ότι το νερό αρχίζει να ρέει. 

  
Ερμηνεία: 

Καθώς ο σωλήνας γεμίζει με νερό το οποίο εκτοπίζει τον αέρα, δημιουργείται ένα σιφώνι. Λόγω 

της ατμοσφαιρικής πίεσης στην ελεύθερη επιφάνεια του νερού, το νερό ρέει, το ένα μόριο έλκει το 

άλλο (δυνάμεις συνάφειας) και η ροή μπορεί να συνεχιστεί ώσπου να αδειάσει εντελώς το 

μπουκάλι, λόγω του φαινομένου του σιφωνισμού. 

Μετακινώντας τα δοχεία παρατηρούμε ότι το υγρό ρέει πάντα προς το δοχείο στο οποίο η 

ελεύθερη επιφάνεια του υγρού βρίσκεται χαμηλότερα. Μάλιστα όσο χαμηλότερα βρίσκεται, τόσο 

πιο γρήγορα γίνεται η μετάγγιση.  

Αν αφήσουμε τα δύο δοχεία στο ίδιο επίπεδο, η ροή θα συνεχιστεί ώσπου η ελεύθερη επιφάνεια 

του υγρού να είναι στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο και στα δύο δοχεία. 

Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να αδειάσουμε ένα βαρέλι ή να κάνουμε μετάγγιση βενζίνης. 

 

Δύτης του Καρτέσιου  

Υλικά: Ένας δοκιμαστικός σωλήνας. Ένα πλαστικό μπουκάλι με πώμα. Νερό. 

  
Οδηγίες: 

Γεμίζουμε μέχρι επάνω το μπουκάλι με νερό. Γεμίζουμε μέχρι τη μέση με νερό το δοκιμαστικό 

σωλήνα. Κλείνουμε με τον αντίχειρά μας το δοκιμαστικό σωλήνα. Τον αναποδογυρίζουμε και τον 
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βάζουμε στο μπουκάλι χωρίς να χυθεί το νερό. Συμπληρώνουμε το νερό που χύθηκε από το 

μπουκάλι. Βιδώνουμε το πώμα. Αν πιέσουμε με τα δάχτυλα το μπουκάλι τι νομίζετε ότι θα συμβεί; 

Παρατήρηση: 

Όταν πιέζουμε το μπουκάλι παρατηρούμε ότι ο δοκιμαστικός σωλήνας βυθίζεται και όταν τον 

αφήνουμε, ο σωλήνας επιπλέει και πάλι. Αν κοιτάξουμε προσεχτικά παρατηρούμε ότι όταν 

πιέζουμε το μπουκάλι, αέρας μέσα στο σωλήνα συμπιέζεται και το χώρο τον καταλαμβάνει 

περισσότερο νερό. 

Ερμηνεία: 

Η άνωση (οι δυνάμεις που δέχεται ένα σώμα από το υγρό όπου είναι βυθισμένο) εξαρτάται από τον 

όγκο του σώματος που είναι βυθισμένο. Όταν πιέζουμε το μπουκάλι, μειώνεται ο όγκος του αέρα 

μέσα στο σωλήνα, μειώνεται η άνωση και το σώμα βυθίζεται. 

Εφαρμογές: 

Το υποβρύχιο και τα ψάρια αναδύονται και καταδύονται με βάση αυτή την αρχή. 

 

Το αλουμινόχαρτο χορεύει! 

Υλικά: Αλουμινόχαρτο. Ψαλίδι. Κεράκια ή θερμαντικό σώμα. Κλωστή. 1 μολύβι. 

Βήματα: 

1. Κόβουμε ένα κύκλο από αλουμινόχαρτο με το ψαλίδι. 

2. Ζωγραφίζουμε μία σπείρα πάνω στο αλουμινόχαρτο. 

3. Χαράσσουμε με ένα μολύβι ή με ένα αιχμηρό αντικείμενο 

μία σπείρα στο εσωτερικό του κυκλικού δίσκου.  

4. Κόβουμε με το ψαλίδι τη σπείρα και στο ένα άκρο 

περνάμε μία λεπτή κλωστή.  

5. Αν βάλουμε την λωρίδα αλουμινόχαρτου πάνω από 

αναμμένα κεράκια ή ένα θερμαντικό σώμα, αυτή 

περιστρέφεται. Όσο πιο θερμό είναι το θερμαντικό σώμα 

τόσο πιο γρήγορα θα περιστρέφεται το αλουμινόχαρτό μας. 

Το αλουμινόχαρτο μας μπορούμε να το στολίσουμε με αυτοκολλητάκια για να είναι πιο όμορφο ή να 

το ζωγραφίσουμε με μαρκαδόρους. Όταν περιστρέφεται είναι μαγικό! 

Ερμηνεία: 

Καθώς θερμαίνεται ο αέρας πάνω από τα κεράκια, διαστέλλεται και γίνεται πιο αραιός. Έτσι ο πιο 

ζεστός αέρας ωθείται προς τα πάνω, αναμειγνύεται με τον πιο κρύο αέρα και δημιουργείται ροή 

θερμότητας. Τα θερμά ανοδικά ρεύματα αέρα που δημιουργούνται πάνω από το κερί παρασύρουν 

το αλουμινόχαρτο σε έναν τρελό χορό! 
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1ο Γυμνάσιο Μουζακίου 
 

Ατμοσφαιρικός αέρας. 

Υλικά: Ποτήρι πλαστικό διαφανές και γυάλινο, 

χαρτοπετσέτα, λεκάνη με νερό. 

Περιγραφή: Στον πυθμένα του ποτηριού κολλάμε την 

χαρτοπετσέτα και το αναποδογυρίζουμε στη λεκάνη με 

το νερό βυθίζοντας το ολόκληρο. Όταν το βγάζουμε από 

την λεκάνη η χαρτοπετσέτα παραμένει στεγνή λόγω της 

ύπαρξης του ατμοσφαιρικού αέρα που εγκλωβίζεται στο 

ποτήρι. 

 

Οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα.  

Υλικά: Κερί σε βάση πλαστελίνης, ποτήρι γυάλινο θερμοανθεκτικό, λεκάνη νερού. 

Περιγραφή: Στη λεκάνη του νερού τοποθετούμε το κερί αναμμένο. Αναποδογυρίζουμε το ποτήρι 

εγκλωβίζοντας όγκο ατμοσφαιρικού αέρα που το οξυγόνο του συντηρεί την καύση. Η καύση 

σταματά όταν τελειώνει το οξυγόνο που υπάρχει στον εγκλωβισμένο στο ποτήρι ατμοσφαιρικό 

αέρα. 

 

Ατμοσφαιρική πίεση.  

1. Υλικά: Μεταλλικά κουτιά, καμινέτο, λεκάνη νερού. 

Περιγραφή: Ρίχνουμε 10-15ml νερού και θερμαίνεται μέχρι βρασμού. Όταν αρχίσει η εξαέρωση, 

αναποδογυρίζουμε από την έξοδο του ατμού το κουτί σε νερό, η υγροποίηση του ατμού ελαττώνει 

την εσωτερική πίεση και η ατμοσφαιρική που είναι μεγαλύτερη προκαλεί την παραμόρφωση του 

κουτιού. 

2. Υλικά: Φιάλη σφαιρική πωματισμένη με γυάλινο σωλήνα, καμινέτο, λεκάνη νερού. 

Περιγραφή: Ρίχνουμε 10-15ml νερού στη φιάλη και θερμαίνουμε μέχρι βρασμού. Τοποθετούμε 

πώμα στο στόμιο της φιάλης στο οποίο προσαρμόζουμε γυάλινο σωλήνα. Αναποδογυρίζουμε την 

πωματισμένη φιάλη σε λεκάνη νερού και την ψύχουμε. Οι υδρατμοί της πωματισμένης φιάλης 

συμπυκνώνονται και η πίεση στο εσωτερικό της ελαττώνεται και η ατμοσφαιρική πίεση οδηγεί σε 

μορφή πίδακα το νερό της λεκάνης στη φιάλη. 

3. Υλικά: Γυάλινη σφαιρική φιάλη με στόμιο, καμινέτο, αυγό βρασμένο χωρίς τσόφλι. 

Περιγραφή: Βάζουμε λίγο νερό στη φιάλη 20-30ml και θερμαίνουμε μέχρι βρασμού. Μετά την 

παραγωγή υδρατμών στο στόμιο της φιάλης τοποθετούμε το αυγό και σβήνουμε το καμινέτο. Η 

συμπύκνωση των υδρατμών στο εσωτερικό της φιάλης ελαττώνει την πίεση στο εσωτερικό της και 

η ατμοσφαιρική πίεση οδηγεί το αυγό στο εσωτερικό της φιάλης. 

4. Υλικά: Ποτήρι γυάλινο, χαρτί. 

Περιγραφή: Γεμίζουμε το ποτήρι με νερό μέχρι επάνω. Το κλείνουμε με χαρτί προσπαθώντας να 

μην εγκλωβίσουμε αέρα μεταξύ νερού και χαρτιού. Το αναποδογυρίζουμε και το νερό δεν χύνεται 

επειδή το βάρος του νερού εξουδετερώνεται από την δύναμη που ασκεί ο ατμοσφαιρικός αέρας. 
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Άνωση. 

Υλικά: Αυγό βρασμένο, ποτήρι με καθαρό νερό, ποτήρι με αλατόνερο . 

Περιγραφή: Τοποθετούμε διαδοχικά το αυγό στο γλυκό νερό και στο 

αλατόνερο και διαπιστώνουμε ότι στο αλατόνερο επιπλέει λόγω μεγαλύτερης 

πυκνότητας. 

 

Καταιγίδα ζάχαρης. 

Υλικά: Μπαλόνια, πιάτα με ζάχαρη, μάλλινο ύφασμα. 

Περιγραφή: Τρίβουμε τα μπαλόνια με το μάλλινο ύφασμα και τα πλησιάζουμε 

στη ζάχαρη που την έλκουν. 

 

Ρεύμα από λεμόνια. 

Υλικά: Πέντε λεμόνια, πέντε μικρά ελάσματα ψευδαργύρου, πέντε μικρά 

ελάσματα χαλκού, μια λυχνία τύπου LED και αγωγοί σύνδεσης. 

Περιγραφή: Με τους αγωγούς σύνδεσης συνδέουμε τα λεμόνια - μπαταρίες 

ώστε να προστίθεται η ΗΕΔ της μιας σε αυτές των άλλων. Παρατηρούμε 

φωτοβολία επί της λυχνίας LED. 

 

Επίδραση δεικτών σε οξέα- βάσεις. 

Υλικά: Διάλυμα HCl, διάλυμα NαΟΗ και δείκτης φαινολοφθαλεΐνη. 

Περιγραφή: Προσθέτουμε σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης στο διάλυμα HCl και γίνεται κίτρινο. 

Προσθέτουμε σταγόνες του δείκτη φαινολοφθαλεΐνη στο NαΟΗ και γίνεται μπλε.  

 

Γεωγραφία.  

H B’ τάξη στα πλαίσια της 

εκδήλωσης των φυσικών 

επιστημών και του 

μαθήματος της γεωγραφίας 

καλλιτέχνησαν έργα με θέμα 

το περιβάλλον και τη 

διατροφή. Θέλησαν με αυτό 

τον τρόπο να περάσουν 

μηνύματα για την προστασία 

του περιβάλλοντος από τους 

ανθρώπους και της επιλογής 

σωστής διατροφής. 

Ακρογωνιαίοι λίθοι για την 

εξέλιξη του είδους.  

Παράλληλα η Α΄ τάξη στα 

πλαίσια του μαθήματος της 

γεωγραφίας δημιούργησαν 

μια συλλογή φωτογραφιών 

και σχεδίων από παλαιά και σύγχρονα γεωργικά εργαλεία θέλοντας να τονίσουν την εξέλιξη της 

τεχνολογίας και πως μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο στις καθημερινές του ασχολίες. 
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Συμμετοχή της χορωδίας στην εκδήλωση.  

Η χορωδία του σχολείου παρουσίασε τρία τραγούδια «Υπάρχει ζωή», διασκευασμένο για τις 

ανάγκες της ημερίδας που πραγματοποίησε το σχολείο μας για το περιβάλλον σε συνεργασία με 

σχολείο των Αθηνών και της Περαίας Θεσσαλονίκης, «DNA» και «Πρόσεχε τι τρως» δημιουργίες 

των μαθητών επίσης. 
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Γυμνάσιο Μαγούλας 
 

Φλόγες στα χέρια μας. 

Υλικά: Ένα λύχνο Bunsen ή ένα απλό καμινέτο. Λάστιχο που να προσαρμόζεται στο στόμιο του 

λύχνου. Σφιγκτήρας (αν χρειάζεται να σφίξουμε το λάστιχο, ώστε να μην έχουμε διαρροές αερίου). 

Γυάλινο ποτήρι. Νερό. Απορρυπαντικό πιάτων. Καλαμάκι. Αναπτήρας. 

Τι κάνουμε: 

Μέσα στο ποτήρι ρίχνουμε νερό και αρκετό απορρυπαντικό πιάτων και δημιουργούμε σαπουνάδα. 

Προσαρμόζουμε το λάστιχο στο στόμιο του λύχνου και σφίγγουμε αν χρειάζεται με το σφιγκτήρα. 

Βυθίζουμε το άλλο άκρο του λάστιχου στο ποτήρι με τη σαπουνάδα και ανοίγουμε τη στρόφιγγα του 

αερίου για λίγα λεπτά. Κλείνουμε τη στρόφιγγα. Σαπουνίζουμε καλά τα χέρια μας με το 

απορρυπαντικό. Με το καλαμάκι φυσάμε μέσα στο ποτήρι ώστε να σηκωθεί πάνω ο αφρός. 

Παίρνουμε με τα χέρια μας τον αφρό που σχηματίστηκε και κάποιος άλλος με τον αναπτήρα βάζει 

φωτιά στον αφρό.  

  
Τι βλέπουμε: 

Ο αφρός παίρνει φωτιά και φαίνεται ότι κρατάμε τη φωτιά με τα χέρια μας. 

Τι συνέβη: 

Το φιαλάκι του λύχνου περιέχει βουτάνιο που είναι το εύφλεκτο υλικό. Όταν ανοίγουμε τη 

στρόφιγγα το βουτάνιο περνάει μέσα από το σωλήνα στο ποτήρι με τη σαπουνάδα και ένα μέρος 

του αέριου βουτανίου εγκλωβίζεται στον αφρό. Όταν παίρνουμε τον αφρό στα χέρια μας και 

βάζουμε φωτιά το βουτάνιο που περιέχεται καίγεται. Ο αφρός όμως δρα κατασβεστικά με διπλή 

ενέργεια, ως απομονωτικό και ως ψυκτικό μέσο. Έτσι η φωτιά σβήνει γρήγορα και δεν καιγόμαστε. 

(Για τον ίδιο λόγο σαπουνίζουμε καλά τα χέρια μας πριν). 

Προσοχή: 

Κλείνουμε τη στρόφιγγα του αερίου πριν βάλουμε φωτιά στα χέρια μας. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. 

 

Μπαλόνι στη … σούβλα. 

Τρυπάμε πέρα για πέρα ένα φουσκωμένο μπαλόνι με μια μακριά 

βελόνα πλεξίματος και αυτό δεν … σκάει. 

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

που ανοίγουμε. 

  
 

Πως το κρασί … έγινε νερό. 

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

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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Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Μουζακίου 
 

Το ηλεκτρικό φάσμα.  

Σε γυάλινο δοχείο τοποθετούμε ηλιέλαιο και μέσα ρίχνουμε σπόρους από γκαζόν. 

Με τη μηχανή παραγωγής ηλεκτρικού φορτίου παράγουμε ηλεκτρικά φορτία και τα διοχετεύουμε 

στις μεταλλικές πλάκες που είναι βυθισμένες στο λάδι. 

Στην αρχή οι σπόροι του γκαζόν είναι διάσπαρτοι στο λάδι.  

Όταν οι μεταλλικές πλάκες αρχίζουν να φορτίζονται τότε οι σπόροι αρχίζουν να πολώνονται και 

διατάσσονται σε σειρές, δίνοντας έτσι την «εικόνα» των δυναμικών γραμμών του ηλεκτρικού 

πεδίου που δημιουργείται ανάμεσα στις φορτισμένες μεταλλικές πλάκες. 

  
 

Μαγνητικό πεδίο από ηλεκτρικό ρεύμα (το πείραμα του Έρστεντ) 

  
Στο αριστερό σχήμα, πλησιάζουμε τη μαγνητική πυξίδα σε ένα αγωγό (πηνίο) που δεν διαρρέεται 

από ρεύμα και η πυξίδα αυτή δείχνει το Βορρά (Ν).  

Στο δεξί σχήμα, τροφοδοτούμε το κύκλωμα με ηλεκτρικό ρεύμα (ανάβει το λαμπάκι) και η πυξίδα 

αλλάζει διεύθυνση και στρίβει προς τα δεξιά. 

Η στροφή της πυξίδας φανερώνει ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί μαγνητικό πεδίο που 

επηρεάζει τον προσανατολισμό της πυξίδας. 
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Παρουσιάστηκαν επίσης τα πειράματα Χημείας: 

- Κερί που ανάβει … μόνο του 

- Οξυακετυλενική φλόγα 

- Οξείδωση γλυκερίνης 

- Na που … χορεύει 

- Μπαλόνι και έκρηξη 

- Πίδακας NH3 

- Οδοντόπαστα του ελέφαντα 

- Καλαμάκι που … ανάβει 

που περιγράφονται αναλυτικά στο «βιβλίο της 6ης εκδήλωσης», Ιούνιος 2013, σελ 28 και 29. 
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1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Μουζακίου  
 

Καύση της ζάχαρης. 

Τι θα χρειαστούμε: Πυράντοχο μεγάλο δοκιμαστικό σωλήνα μήκους 12 cm. Σπάτουλα - κουτάλι 

των 4ml. Μεταλλικό στήριγμα με σφιγκτήρα. Εργαστηριακό λύχνο. Καραμέλες. Χλωρικό κάλιο 

(KCIO3) μια κοφτή κουταλιά (3g). 

Εκτέλεση:  

Τοποθετούμε την καραμέλα και κατόπιν το χλωρικό κάλιο στο δοκιμαστικό σωλήνα που κρατιέται 

με σφιγκτήρα πάνω στο μεταλλικό στήριγμα. Πλησιάζουμε τον αναμμένο λύχνο κάτω από τον 

δοκιμαστικό σωλήνα και σε απόσταση 8-10cm από αυτόν. Σβήνουμε τα φώτα. Πολύ σύντομα το 

περιεχόμενο του σωλήνα αρπάζει φωτιά παράγοντας μια εντυπωσιακή λευκή φλόγα. 

Ερμηνεία:  

Η καραμέλα είναι κατά βάση ζάχαρη (C12H22O11). Όταν αυτή θερμαίνεται μαζί με KCIO3 (ένα καλό 

οξειδωτικό), λαμβάνει χώρα μια ισχυρά εξώθερμη αντίδραση, η οποία μπορεί να παρασταθεί 

απλουστευμένα ως εξής (το Ο2 προέρχεται από τη διάσπαση του KCIO3): 

C12H22O11(s) + 1202(g) →12CO2(g)+ 11H2O(g) 

Το ποσόν θερμότητας που παράγεται είναι περίπου 6,5kcal ανά γραμμάριο ζάχαρης. Τρώγοντας 

μια καραμέλα, αυτή μεταβολίζεται στον οργανισμό μας σε CO2 και H2O ελευθερώνοντας το ίδιο 

ποσόν ενέργειας, όπως η παραπάνω αντίδραση, αλλά με βραδύτερο ρυθμό. 

 

Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις – απλή αντικατάσταση.  

Δραστικό μέταλλο (Κ, Νa ή Ca) + νερό → βάση + υδρογόνο, δηλ. 2Να + 2Η2Ο → 2ΝαΟΗ + Η2↑. 

Τι θα χρειαστούμε: Μια σφαιρική φιάλη. Λίγες σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης. Μέταλλο νάτριο σε 

μέγεθος φακής. Νερό. Λίγο λάδι. 

Εκτέλεση:  

Στη σφαιρική φιάλη βάζουμε το νερό, λίγες σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης και το λάδι. Έτσι 

δημιουργούνται δύο στιβάδες η υδατική και η οργανική. Στη συνέχεια ρίχνουμε με προσοχή το 

νάτριο και παρατηρούμε σχηματισμό φυσαλίδων και ταυτόχρονα το διάλυμα να χρωματίζεται 

κόκκινο. Οι  φυσαλίδες είναι το αέριο υδρογόνο που παράγεται ενώ το κόκκινο χρώμα οφείλεται 

στο υδροξείδιο του νατρίου που σχηματίζεται οπότε η φαινολοφθαλεΐνη αλλάζει χρώμα. 

Προσοχή: Το νάτριο αντιδρά βίαια με το νερό. 

 

Αντίδραση διπλής αντικατάστασης με σχηματισμό ιζήματος.  

Η αντίδραση που θα πραγματοποιηθεί είναι μεταξύ δυο αλάτων, του ιωδιούχου καλίου (KI) και του 

νιτρικού αργύρου (AgNO3), δηλ. AgNO3 + KI → AgI↓ + KNO3. 
Τι θα χρειαστούμε: Διάλυμα AgNO3 0,1Μ. Διάλυμα KI 0,1Μ. Δοκιμαστικό σωλήνα και μια βάση 

στήριξης. 

Εκτέλεση: 

Στο δοκιμαστικό σωλήνα ρίχνουμε 5ml διαλύματος AgNO3 και 5ml διαλύματος KI. Παρατηρούμε 

το γρήγορο σχηματισμό κίτρινου ιζήματος AgI. 

 

Το μπαλόνι που φουσκώνει ανάποδα. 

Όργανα-σκευή-υλικά: Μπαλόνι, φιάλη στενόλαιμη ή κωνική φιάλη 250mL στενόλαιμη, 

εργαστηριακός λύχνος, λίγο νερό βρύσης και μία λεκάνη με κρύο νερό. 

Διεξαγωγή: 

Εισάγουμε περίπου 15ml νερού στη φιάλη και το θερμαίνουμε μέχρι βρασμού. Αφήνουμε το νερό να 

βράσει λίγο, χωρίς να επιτρέψουμε να εξατμισθεί όλη η ποσότητα. Απομακρύνουμε γρήγορα τη 
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φιάλη από τη θερμαντική πλάκα και <<φοράμε>> το μπαλόνι στο στόμιο της φιάλης. Καθώς η 

θερμοκρασία της φιάλης και του περιεχομένου της πέφτει σιγά - σιγά, το μπαλόνι αναρροφάται στο 

εσωτερικό της φιάλης και αρχίζει να φουσκώνει καταλαμβάνοντας όλο το εσωτερικό της.  

Ερμηνεία:  

Το πείραμα  αυτό εξηγείται βάσει του συνδυαστικού νόμου των αερίων P 1V1/T1=P2V2/T2 (για 

δεδομένη ποσότητα αερίου). Καθώς η θερμοκρασία του ατμού στο εσωτερικό της φιάλης αυξάνεται 

(από τη θερμοκρασία του νερού), αυξάνεται και η πίεση του ατμού (ο όγκος θεωρείται σταθερός 

και ίσως με τον όγκο της φιάλης). Το μπαλόνι τοποθετείται πάνω στη φιάλη, όταν ο ατμός στο 

εσωτερικό της είναι σε υψηλή θερμοκρασία και πίεση. Στην συνέχεια, καθώς ο ατμός μέσα στη 

φιάλη ψύχεται, γρήγορα πίεση ελαττώνεται και το μπαλόνι τραβιέται στο εσωτερικό της φιάλης. 

Επειδή τώρα η εξωτερική πίεση (ατμοσφαιρική πίεση) είναι πολύ μεγαλύτερη της εσωτερικής, 

εισέρχεται αέρας μέσα στο μπαλόνι και το φουσκώνει. 

 

Ρομποτάκι με κουτί ανακύκλωσης.  

Υλικά: Μοτεράκι, καλώδια, κουτάκι αναψυκτικού, 

συρματάκια στήριξης και μπαταρίες. 

Συναρμολογούμε όπως φαίνεται στην εικόνα. 

Οι μπαταρίες παρέχουν ισχύ στο μοτεράκι κάνοντάς το να 

περιστρέφεται. 

 

Περιστρεφόμενη σβούρα.  

Υλικά: Ένα λεντάκι με  βάση στήριξης, καλώδια, μια 

περιστρεφόμενη βάση με άξονα, ένα μικρό πηνίο και 

μαγνήτες νεοδυμίου. 

Συναρμολογούμε το πηνίο στη βάση στήριξης και το 

συνδέουμε με το πηνίο. Στην περιστρεφόμενη βάση 

τοποθετούμε τους μικρούς μαγνήτες. Περιστρέφουμε τη βάση και έτσι προκαλείται μεταβολή της 

μαγνητικής ροής στο πηνίο οπότε δημιουργείται επαγωγική τάση και όσο διαρκεί η περιστροφή το 

λεντάκι ανάβει γιατί το πηνίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. 
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Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μουζακίου 
 

Υπέροχες μπάλες ... γλουτένης. 

Υλικά: Τρεις διαφορετικοί τύποι αλεύρου σκληρού σιταριού (λευκό, κίτρινο, ολικής), τρία μικρά 

μπολ ανάμειξης, αυτοκόλλητες ετικέτες, μία μεζούρα, πιρούνι, επιφάνεια κοπής, χρονόμετρο, 

σουρωτήρι, δοσομετρικό δοχείο, χάρακας, ζυγαριά ακριβείας, πίνακας καταγραφής παρατηρήσεων. 

Διαδικασία:  

1. Διαλέξτε τρεις τύπους αλεύρου σκληρού σταριού (π.χ. λευκό, κίτρινο, ολικής) και με τη βοήθεια 

μεζούρας μετρήστε 1 κούπα από κάθε τύπο αλεύρου, όπως δείχνει η εικόνα 1. Μην ξεχάσετε να 

γράψετε το είδος του αλεύρου σε κάθε μπολ. 

  
2. Ρίξτε με τη βοήθεια δοσομετρικού δοχείου νερό βρύσης μέσα σε κάθε μπολ (αρχίστε αργά και 

προσθέστε 1/2 κούπα έως 3/4 νερό βρύσης μέσα σε κάθε μπολ) (εικόνα 2). 

3. Ανακατέψτε με τη βοήθεια ενός πιρουνιού το 

μείγμα μέχρι να πάρει μορφή ζυμαριού. 

Προσθέστε και άλλο νερό αν χρειαστεί. 

4. Ζυμώστε τη ζύμη από τον τύπο κάθε 

αλεύρου στην επιφάνεια κοπής.  

5. Αφήστε να ξεκουραστούν οι ζύμες περίπου 

10 λεπτά (εικόνα 3). 

6. Κόψτε από κάθε τύπο ζύμης ένα μέρος. 

Δημιουργήστε 3 μικρά μπαλάκια από τον κάθε τύπο 

αλεύρου, βάρους 32 γραμμ., με τη βοήθεια της 

ζυγαριάς ακριβείας. Συνολικά θα δημιουργήσετε 9 

μπαλάκια. 

7. Τοποθετήστε από κάθε τύπο ζύμης αλεύρου ένα 

μπαλάκι μέσα σε ένα σουρωτήρι κάτω από 

τρεχούμενο 

νερό βρύσης και το τρίβετε ώστε να απομακρυνθούν τα 

υδατοδιαλυτά συστατικά (εικόνα 4).  

Προσοχή: Για τον κάθε τύπο αλεύρου απαιτούνται τρεις 

προσπάθειες, σε τρεις διαφορετικούς χρόνους (1 sec, 2 

sec, 3 sec). Συνολικά κάνετε 9 προσπάθειες. 

8. Μετρήστε με τη βοήθεια του χάρακα τη διάμετρο από 

τις μπάλες γλουτένης που απομένουν (εικόνα 5). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΠΑΛΑΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ 

ΤΥΠΟΣ ΑΛΕΥΡΟΥ ΑΛΕΥΡΙ ΛΕΥΚΟ ΑΛΕΥΡΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ 

Προσπάθεια 1η: Διάμετρος 

μπάλας γλουτένης (σε εκ.) 
3 3 3 

Προσπάθεια 2η: Διάμετρος 

μπάλας γλουτένης (σε εκ.) 
2,0 2,0 2,5 

Προσπάθεια 3η: Διάμετρος 

μπάλας γλουτένης (σε εκ.) 
2,0 1,5 2,5 

Μέσος όρος διαμέτρου 

μπάλας γλουτένης (σε εκ.) 
2,3 2,2 2,7 

Εξήγηση: Η γλουτένη αποτελεί το 80% περίπου της πρωτεϊνικής σύστασης του σιτάλευρου. Μέσα 

από τις μπάλες γλουτένης βρίσκουμε σε ποιο είδος αλεύρου περιέχεται περισσότερη γλουτένη, 

καθώς τις πλένουμε σε τρεχούμενο νερό. Διαπιστώνουμε πως η μεγαλύτερη ποσότητα γλουτένης 

βρίσκεται στο αλεύρι ολικής άλεσης. Μπορείτε να πειραματιστείτε και με άλλα είδη αλεύρου. 

 

Πόση ζάχαρη περιέχεται πραγματικά σε ένα ανθρακούχο αναψυκτικό (τύπου γκαζόζας ή 

λεμονάδας) 

Υλικά: Πυκνόμετρο 0-35 Bx, δοσομετρητής 2 λίτρ. (lt), ανθρακούχο αναψυκτικό 1,5 λίτρ. (τύπου 

γκαζόζας και τύπου λεμονάδας), μικρό χωνί, πλαστικές μπουκάλες 1,5 λίτρ. άδειες και χωρίς 

καπάκια, σελοτέιπ, μαρκαδόρος, σημειωματάριο, ζάχαρη λευκή κρυσταλλική 1 κιλό (kg), ζυγαριά 

κουζίνας, νερό βρύσης κανονικής θερμοκρασίας, πίνακας καταγραφής παρατηρήσεων. 

Διαδικασία:  

1α. Αρχικά δημιουργούμε πέντε (5) διαφορετικά 

πρότυπα διαλύματα σε 1000ml νερού (εικόνα 1).  

1β. Τα διαλύματα περιέχουν 5%, 10%, 15%, 20% και 

25% ζάχαρη και πήραμε τις τιμές, όπως 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟΥ 

2. Το πρώτο βήμα είναι να πάρουμε το ανθρακούχο 

αναψυκτικό (τύπου γκαζόζας) και να το  ρίξουμε σ’ 

ένα δοσομετρικό δοχείο των 2 λίτρων. Παρατηρούμε 

πως αφρίζει εξαιτίας του ανθρακικού. Το 

μεταφέρουμε από δοχείο σε δοχείο μέχρι να 

σταματήσουν να φαίνονται φυσαλίδες (εικόνα 2). Η 

γκαζόζα δεν έχει άλλη ποσότητα ανθρακικού. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟΥ 

0% 1000 

5% 1015 

10% 1035 

15% 1050 

20% 1065 

25% 1080 

Εικόνα 1: Δημιουργία πρότυπου διαλύματος 
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3. Στη συνέχεια ρίχνουμε την γκαζόζα σε πλαστικό μπουκάλι των 1,5 λίτρ. και βυθίζουμε το 

πυκνόμετρο. Η τιμή που πήραμε αντιστοιχούσε σε περίπου 10 - 15 % περιεκτικότητα σε ζάχαρη 

(εικόνα 3). 

4. Ακολούθως την ίδια διαδικασία επαναλαμβάνουμε και για το ανθρακούχο αναψυκτικό τύπου 

λεμονάδας. Η τιμή που πήραμε αντιστοιχούσε σε περιεκτικότητα κάτω από το 5% σε ζάχαρη. 

Εξήγηση:  

Με τη βοήθεια των πρότυπων διαλυμάτων βρήκαμε την περιεκτικότητα σε ζάχαρη που περιείχαν 

τα ανθρακούχα αναψυκτικά, αφού αφαιρέσαμε το ανθρακικό. Υπήρξε σύμπτωση των 

αποτελεσμάτων με τις τιμές που αναγράφονται στη συσκευασία τους. Μπορείτε να δοκιμάσετε κι 

εσείς με διαφορετικά αναψυκτικά.  
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Από το εργαστήριο του ΕΚΦΕ Καρδίτσας 
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Από το εργαστήριο του ΕΚΦΕ Καρδίτσας 
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Από το εργαστήριο Χημείας του 5ου ΓΕΛ Καρδίτσας 
 

  

  

 

  

  

  

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


Φωτογραφίες 

Σεραφείμ Μπίτσιος – ΕΚΦΕ Καρδίτσας - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr 112 

Από το εργαστήριο Χημείας του 5ου ΓΕΛ Καρδίτσας 
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Από το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας 
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Από το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας 
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Από το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας 
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Από το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας 
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Από το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας 
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Από το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας 
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Από το 1ο Γυμνάσιο Μουζακίου 
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Από το 1ο Γυμνάσιο Μουζακίου 
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Α π ό  τ ο  1 ο  Γ υ μ ν ά σ ι ο  Μ ο υ ζ α κ ί ο υ  
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Α π ό  τ ο  1 ο  Γ υ μ ν ά σ ι ο  Μ ο υ ζ α κ ί ο υ  
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Α π ό  τ ο  1 ο  Γ υ μ ν ά σ ι ο  Μ ο υ ζ α κ ί ο υ  
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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

 

Αναφέρονται ενδεικτικά μερικές από τις πηγές, που χρησιμοποιήθηκαν από τους συμμετέχοντες 

για να προετοιμάσουν τις εργασίες τους για την 6η Εκδήλωση των Φυσικών Επιστημών. 

 

1.  http://ylikonet.gr  

2.  http://fridge.gr  

3. http://el.wikipedia.org  

4.  http://www.slideshare.net  

5. http://www.eie.gr  

6. http://www.chem.auth.gr/index.php  

7. http://www.chem.upatras.gr/index.php/el  

8. http://www.arvindguptatoys.com  

9. http://tinanantsou.blogspot.gr  

10. http://ekfe.reth.sch.gr  

11. http://www.noesis.edu.gr  

12. https://www.youtube.com  

13. http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1  

14. http://www.seilias.gr  

15. http://ekfe.kar.sch.gr  

16. http://www.serres.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2532&Itemid=214  

17. http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Pneumatics/Magdeburg_Hemispheres/Magd

eburg_Hemispheres.html  

18. http://www.business.techniquest.org/itemfiles/394dd0393ca893987162631363dbd6e0

.pdf  

19. http://cdn.teachersource.com/downloads/lesson_pdf/SPT-100.pdf  

20. http://www.youtube.com/watch?v=OPXiQpD6ucs  

21. https://sites.google.com/site/hsa2012andrew02/the-resonance-bowl  

22. http://www.youtube.com/watch?v=mrXxHBi0F8U  

23. http://www.arborsci.com/cool/resonance-bowl-the-original-standing-wave-demo  

24. Οι έννοιες της Φυσικής, του Paul G. Hewitt, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 

(τόμος Ι) 1994 & (τόμος ΙΙ) 1992 

25. Πειράματα Φυσικής, του Ιωάννου Λ. Μπουρούτη, ΟΕΔΒ, Αθήνα (βιβλίο πρώτο) 1994, 

(βιβλίο δεύτερο) 1993 

26. Το πανηγύρι της φυσικής, του Jearl Walker, Εκδόσεις Τροχαλία, Αθήνα 1985 

27. Στις γειτονιές της φυσικής, του Lewis Epstein, Εκδόσεις Κάτοπτρο, 1985 

28, Πειράματα φυσικής, των Π. Κόκκοτα, Β. Καραπαναγιώτη, Ιωάν. Αρναουτάκη, Ιωάν. 

Καρανίκα, Ιωάν. Κουρέλη, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1988 

29. Το εργαστήριο φυσικών για το δάσκαλο, του Δημ. Κωστόπουλου, Αθήνα 1994 

30. Τα «έξυπνα» πειράματα, του Κώστα Παπαζήση, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 1996 

31. Πειράματα Φυσικών Επιστημών με υλικά καθημερινής χρήσης, των Παναγιώτη Κουμαρά, 

Μαρίας Βασιλοπούλου, Σουλτάνας Λευκοπούλου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2002 

32. Οδηγίες και προτάσεις στο «Ερευνώ και Ανακαλύπτω», του Ιωάννη Ντελή, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, 

Καρδίτσα 2006 

33 Πειράματα και κατασκευές για τη διατήρηση της ενέργειας και μετατροπές της από μια 

μορφή σε άλλη, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2005 

34 Το βιβλίο της εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2008 
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35 Το βιβλίο της 2ης εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2009 

36 Το βιβλίο της 3ης εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2010 

37 Το βιβλίο της 4ης εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2011 

38 Το βιβλίο της 5ης εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2012 

39 Το βιβλίο της 6ης εκδήλωσης, του Σεραφείμ Μπίτσιου, ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Καρδίτσα 2013 

40 Κηπουρική για όλους, του Σωτ. Μαρσέλου, Αλκυών, 1985 

41 Φυτική Παραγωγή, των Χρ. Αυγουλά, Ελ. Βυθοπόύλου, Αν. Καραμάνου, ΟΕΔΒ, 1999 

42 Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας, των Γ. Βλοντάκη, Μ. Δεσύλλα, Μ. Μπίστ, , ΟΕΔΒ 1999 

43 Εργαστήριο Γεωπονίας, των Παν. Καλτσίκη, Κ. Τσιτσιλώνη, ΟΕΔΒ, 1995 

 

 

 

Μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας, σε αναμνηστική φωτογραφία  
μετά τη λήξη της εκδήλωσης στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας. 
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Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 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 

e-mail: mail@ekfe.kar.sch.gr & ekfekar@sch.gr 

website: http://ekfe.kar.sch.gr 
 

 

I S S N :  2 2 4 1 - 8 9 3 8  

I S B N :  9 7 8 - 9 6 0 - 9 9 9 9 7 - 3 - 1   
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