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Μειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αλζξώπηλε γλώζε ζηηο κέξεο 

καο δηπιαζηάδεηαη θαηά πξνζέγγηζε θάζε νθηώ ρξόληα. ύκθσλα κε ην 

ζπγγξαθέα Υ.Λ. Γνπίικηλθηνλ, "Μέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα απνθνηηήζεη από ην 

παλεπηζηήκην έλα παηδί πνπ γελλήζεθε ζήκεξα, ε γλώζε ζηνλ θόζκν ζα είλαη 

ηέζζεξηο θνξέο πεξηζζόηεξε. Μέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην παηδί απηό ζα είλαη 

πελήληα εηώλ, ε γλώζε ζα είλαη ηξηάληα δύν θνξέο πεξηζζόηεξε, θαη ην 97 ηνηο 

εθαηό απ' όια όζα ζα γλσξίδνπκε ηόηε γηα ηνλ θόζκν ζα είλαη απνηέιεζκα 

εξεπλώλ πνπ δηεμήρζεζαλ από ηε ζηηγκή πνπ γελλήζεθε απηό ην παηδί". 

Ο όγθνο ηεο πιεξνθνξίαο ζηηο Φπζηθέο Επηζηήκεο θαη ζηηο ηερλνινγίεο 

αηρκήο, όπσο ηελ Ηιεθηξνληθή, ηηο Σειεπηθνηλσλίεο, ηελ Πιεξνθνξηθή, 

ηελ Ιαηξηθή, ηελ Βηνινγία, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, δηπιαζηάδεηαη θάζε ηξία 

κε ηέζζεξα ρξόληα. 

Θα πξέπεη ινηπόλ ηα παηδηά λα εμνηθεησζνύλ κε ηα θπζηθά θαηλόκελα θαη λα 

απνθηνύλ ηελ ηθαλόηεηα λα ηα κειεηνύλ κεζνδηθά θαη λα ηα πξνζεγγίδνπλ κε 

«επηζηεκνληθό ηξόπν» . Έηζη ινηπόλ ζα ηνπο δνζνύλ νη δεμηόηεηεο εθείλεο ώζηε 

λα κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ, λα αθνκνηώζνπλ θαη λα ρεηξηζηνύλ ηε γλώζε 

πνπ ζα έρεη παξαρζεί σο ηηο κέξεο ηνπο θαη λα γίλνπλ ηθαλά ζην λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ παξαπέξα πξνώζεζε ηεο . 

Ζ είζνδνο ησλ παηδηώλ ζηνλ θόζκν ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ελαπόθεηηαη ζηα 

ρέξηα ησλ λεπηαγσγώλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ νη ίδηνη 

κπεζεί ζηνλ επηζηεκνληθό ηξόπν ζθέςεο θαη πξνζέγγηζεο ησλ θπζηθώλ 

θαηλνκέλσλ 

Σν ΔΚΦΔ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ είλαη ζηε δηάζεζε ζαο γηα όπνηα βνήζεηα ρξεηαζηείηε 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ. 

Τιηθό γηα πεηξακαηηθέο αζθήζεηο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα καο : 

http://ekfe-ilioup.att.sch.gr 

γηα επηθνηλσλία ην e-mail καο είλαη: 

mail@ekfe-ilioup.att.sch.gr
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Πεξηερόκελα 
Πεηξάκαηα απνξξόθεζεο  ζειίδα  008 

001 Μαγηθό ιαζηηρέλην αβγό πνπ αλαπεδά 

002 Υξσκαηηζηά ινπινύδηα 

003 Σν ζθνπγγάξη πνπ επηπιέεη.   

004 ηξηθνγπξηζηό ζθνπιήθη  

005 Μαγηθή  Αλάιπζε Υξώκαηνο 

006 Απόδξαζε λεξνύ 

 

Πεηξάκαηα Βαξύηεηαο &  Ηζνξξνπίαο  ζειίδα  017 

007 Αησξνύκελα Μπαιόληα ζηνλ αέξα 

008 Έλαο θιόνπλ πνπ δελ ζα μαπιώζεη 

009 Κιόνπλ πνπ αλαπνδνγπξίδεη   

010 ηξηθνγπξηζηή κπάια  

011 ηξηθνγπξηζηόο θνπβάο  κε λεξό  

012 Αιεμίπησην  

013 Κάλνληαο Κξαηήξεο  

 

Πεηξάκαηα Κακπύισζεο (Γηάζιαζεο) θσηόο ζειίδα 026 

014 Ζ αλύςσζε ηνπ θέξκαηνο 

015 Κάκςε Μνιπβηνύ 

016 Κάκςε κηαο αθηίλαο θσηόο ζην ζθνηάδη 

 

Πεηξάκαηα αλάθιαζεο θσηόο ζειίδα 031 

017 Γπαιηζηεξά Κνπηάιηα 

018 Γξαθή πξνο ηα πίζσ κε θαζξέθηε  

019 Βιέπνληαο θηέο  

020 ρέδην κε θαζξέθηε 

021 Αλαθιώκελε θσηεηλή θειίδα  

 

Πεηξάκαηα Πεξίεξγσλ Υξσκάησλ ζειίδα 037 

022 Κάλνληαο έλα δίζθν κε ηα ρξώκαηα ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ 

023 Κάλνληαο έλα δίζθν Υξσκαηηζηό κε ηα βαζηθά ρξώκαηα 

024 Κάληε νπξάλην ηόμν κε ζσιήλα λεξνύ  

025 Κάλνληαο έλα νπξάλην ηόμν (Ζιηόινπζηε κέξα)  

026 Κάλνληαο έλα νπξάλην ηόμν (ζε ζθνηεηλό δσκάηην)  
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Πεηξάκαηα ηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ ζειίδα 048 

027 Κνιιεκέλν πάλσ ζαο  

028 Κάκςε Νεξνύ  

029 Μπαιόληα πνπ απσζνύληαη 

030 εθώλνληαο  ραξηί πγείαο  

031 Φνξηηζκέλα θαη αθόξηηζηα  κπαιόληα  

032 Ζ θόξηηζε κηαο ιάκπαο θζνξηζκνύ 

 

Πεηξάκαηα Δπίπιεπζεο & Βύζηζεο ζειίδα 056 

033 Καηαδύηεο ζε έλα κπνπθάιη  

034 Μπνξείηε λα βπζίζεηε έλα πνξηνθάιη;  

035 ε πνην  λεξό ζα επηπιέεη κέζα ην απγό;  

036 Πισηή πιαζηειίλε  

037 Δπίπιεπζε θαη Βύζηζε θαηαγξαθή πιηθώλ  

 

Πεηξάκαηα Θεξκόηεηαο ζειίδα 061 

038 Κξύα ρέξηα 

039 Πόζηκν λεξό από αικπξό 

040 Φύιια νθνιάηαο  

041 ηέγλσκα Ρνύρσλ  

042 Σν καγηθό θέξκα  

043 Ση θάλεη ηνλ πάγν νιηζζεξό;  

044 Μνλσηηθά Τιηθά  

045 Απηό πνπ απνξξνθά πεξηζζόηεξε ζεξκόηεηα;  

 

Πεηξάκαηα Μαγλεηηθά ζειίδα 072 

046 Δμεηάδνληαο ηελ έιμε  

047 Κάλεηε έλα Ζιεθηξνκαγλήηε 

048 Κάληε βειόλα-καγλήηε  

049 Άπσζε θαη ηελ έιμε  

050 Ππμίδα λεξνύ - Γείρλνληαο ην Βνξξά 

051 Γνθηκή ελόο καγλήηε  

052 Φάξεκα Θεζαπξνύ 

053 πλδεηήξαο πνπ αησξείηαη 

054 πξώμηε έλα απηνθίλεην  

 

Πεηξάκαηα Όιεο ζειίδα 083 

055 Μόξηα ηνπ λεξνύ ζε θίλεζε  

056 Τγξνπνίεζε   

057 Πιήξσζε Υώξνπ 

058 Φύιια νθνιάηαο 

059 Αλύςσζε Κύβσλ πάγνπ  
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Πεηξάκαηα Αλάκημεο & Γηαρσξηζκνύ  ζειίδα 089 

060 Δπίπιεπζε ζε ηξία ζηξώκαηα 

061 Αλάκημε θαη θίλεζε;  

062 Κάλνληαο Μπάια ειαζηηθή κε θόιια 

063 Κάλνληαο κηα Lava lamb 

064 Μαγηθή  Αλάιπζε Υξώκαηνο 

065 Ξύδη θαη ιάδη ζε έλα κπνπθάιη  

 

Πεηξάκαηα Πίεζεο Αέξα ζειίδα 099 
066 Κεξί ζηνλ άλεκν  

067 Αλαξξόθεζε απγνύ πξνο ηα κέζα 

068 Φνληθό θαιακάθη 

069 Γύηεο από ιεκόλη  

070 Βνπηηά ραξηηνύ 

071 εθώζηε έλα θίιν 

072 Μπαιόλη - πλεύκνλαο 

073 Κνιπκβεηήο ηνπ Καξηέζηνπ 

074 Φνβεξή ραξηόκπαια   

075 Έθξεμε θνπηηνύ 

076 Μπαιόλη - πύξαπινο  

077 Σν Μαγηθό θέξκα  

078 Hovercraft  κε κπαιόλη 

 

Υεκηθέο Αληηδξάζεηο ζειίδα 116 

079 Φπζαιίδεο πδξνγόλνπ  

080 Έθξεμε εθαηζηείνπ  

081 Κάλνληαο Ζθαίζηεηα  

082 Κάλνληαο κηα εθαίζηεην ζε έλα κπνπθάιη  

083 Καιιηέξγεηα κπθήησλ 

084 Πξάζηλν θέξκα 

085 Γπαιηζηεξά Κέξκαηα  

086 Οηθηαθά Ομέα θαη αιθάιηα   

087 Οηθηαθά Ομέα θαη αιθάιηα κε δείθηε θόθθηλν ιάραλν   

088 Δληνπηζκόο νδνληηθήο πιάθαο   

089 Γάια πνπ ζηξνβηιίδεηαη  

090 Αθξόο ζαπνπληνύ 

091 Κξύζηαιινη αιαηηνύ 

092 Υξσκαηηζηά Κξύζηαιια 

093 Κάληε γινηώδεο άκπιν 

094 Κίλεζε Πάλσ Κάησ  ζε ηαθίδεο 
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095 Φνύζθσκα κπαινληώλ κε CO2  

096 Αόξαην κειάλη κε ρπκό ιεκνληνύ  

097 Κάληε θξπζηαιιηθή ληθάδα ρηνληνύ!  

 

Πεηξάκαηα Δπηθαλεηαθήο Σάζεο  ζειίδα 139 

098 Σαρύπινα ζπίξηα 

099 Φάξηα πνπ θνιπκπνύλ 

100 Σξέμε καθξηά Πηπέξη 

101 ηξηθνγπξηζηό ζθνπιήθη 

102 Φπζαιίδεο 

103 Εάραξε πνπ ζπζζσξεύεη ηα  ζπίξηα 

 

Πεηξάκαηα Πεξηζηξνθήο εθθίλεζεο θαη ζηακαηήκαηνο  ζειίδα 146 

104 ηξηθνγπξηζηά Απγά 

105 Ρίρλνληαο Πνξηνθάιη 

 

Πεηξάκαηα ...ξαζεο., Γεύζεο, Αθήο  Αθνήο θαη ζθξεζεο ζειίδα 149 

106 Κάληε κηα ππεξαζηηθή θιήζε 

107 Σελεθεδέληα θνπηηά - Σειέθσλα  

108 Πιαζηηθό πνηήξη πνπ θαθαξίδεη 

109 Ήρνο ζαλ ηηο  Κακπάλεο ηνπ   Big Ben  

1110 Αίζζεκα ηεο δόλεζεο  

111 Σα κάηηα ζηε κπάια 

112 Νηώζηε ηε δηαθνξά  

113 Αξηζηεξά ελαληίνλ Γεμηά  

114 Γξήγνξα αλαθιαζηηθά 

115 Κάληε θσηνγξαθηθή κεραλή νπήο θαξθίηζαο  

116 Ήρνο πηξνπληνύ 

117 Κνπηί  γεκάην εθπιήμεηο 

118 Παξαθνινπζήζηε ηνλ ήρν λα δηαδίδεηαη 

119 Βιέπνληαο Γνλήζεηο 

 

Πεηξάκαηα Θεξκνθξαζίαο ζειίδα 171 

120 Γηεξεπλήζηε  ηη ζπκβαίλεη ζην λεξό ζηνλ θαηαςύθηε.  

121 Αγσγηκόηεηα Θεξκόηεηαο  

122 ηέγλσκα Ρνύρσλ  

123 Φύμε ιαδηνύ & λεξνύ 

 

Πεηξάκαηα κε Φπηά θαη ινπινύδηα ζειίδα 179 

124 Αλάπηπμε ελόο θπηνύ  παηάηαο  

125 Παξαθνινπζήζηε έλα θαζόιη λα κεγαιώλεη  

126 Φύιια ράλνπλ ην λεξό 
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 Πεηξάκαηα αεξνδπλακηθήο  ζειίδα 182 

127 Κάληε κηα κπάια Πηλγθ Πνλγθ λα αησξείηαη 

 

Πεξίεξγα πεηξάκαηα ζειίδα 184 

128 Μεηαθνξά ελέξγεηαο κέζα από κπάιεο  

129  Μπαηαξία αιαηόλεξνπ  

130 Σν πνηήξη πνπ εμαθαλίδεηαη 
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Πεηξάκαηα  απνξξόθεζεο 

001 Μαγηθό ιαζηηρέλην απγό πνπ αλαπεδά 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύλ  

• Μηα θαηζαξόια λεξό  

•Άζπξν μίδη  

•Έλα απγό  

• Έλα θαζαξό δηαθαλέο βάδν 

  

Δίλαη έλα ιαζηηρέλην πείξακα 

Βήκαηα: 

1) Βάιηε έλα σκό απγό ζηελ θαηζαξόια θαη γέκηζε ην κε λεξό 

 

2) Με ηελ πξνζνρή ελόο ελήιηθα βξάζηε ην απγό γηα δέθα ιεπηά έηζη ώζηε 

λα ζθίμεη εληειώο  

3) Αδεηάζηε ην βξαζηό λεξό θη αθήζηε ην απγό λα θξπώζεη ιίγν  

4) Απαιά βάιηε ην ζθηρηό βξαζκέλν απγό ζην γπάιηλν βάδν 

5) Αξγά ξίμε μίδη κέρξη ην απγό λα ζθεπαζηεί πιήξσο 
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6) θίμηε ην θαπάθη ηνπ βάδνπ ζθηρηά 

  
7) Παξαηεξείζηε ην απγό ζαο θάζε κέξα γηα λα δείηε ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ  

8) Αθήζηε ην απγό κέζα ζην μίδη ηνπιάρηζηνλ κηα εβδνκάδα  

9) Μεηά ηε κηα εβδνκάδα αδεηάζεηε ην μίδη από ην βάδν θαη μεπιύλεηε ην 

απγό θάησ από  ην λεξό θαη ζηεγλώζηε ην κε ραξηνπεηζέηα  

Παξαηεξείζηε από θνληά ηηο θσηνγξαθίεο παξαθάησ δείηε ηηο θπζαιίδεο 

πνπ αξρίδνπλ λα ζρεκαηίδνληαη πάλσ ζην απγό ιίγα  ιεπηά κεηά ηελ 

πξνζζήθε ηνπ μηδηνύ  

εκέξα 1    εκέξα 2  

 εκέξα 3    

Ση ζπλέβε ζην ηζόθιη ηνπ απγνύ.   

Σν μίδη (νμύ)  δηαιύεη ην ηζόθιη θαη αθήλεη ζε καο έλα ιαζηηρέλην απγό . 

Γνθηκάζηε λα αθήζεηε λα πέζεη ην απγό από κηθξό ύςνο κε ην ξίμεηε από 

κεγάιν ύςνο. 
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Πεηξάκαηα  απνξξόθεζεο 

002 Υξσκαηηζηά ινπινύδηα 

 Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε  

•Νεξό  

•Φαιίδη  

•Υξώκα ηξνθίκσλ  

•Βάδν , πιαζηηθό πνηήξη ε δνθηκαζηηθό ζσιήλα 

•Έλα ινπινύδη αλνηρηνύ ρξώκαηνο, άζπξν γαξίθαιν ή ζέιηλν κε θύιια  

Δίλαη έλα πείξακα αιιαγήο ρξώκαηνο 

Βήκαηα  

1 ) Γέκηζε ην πνηήξη κε λεξό   

2 ) Πξνζζέζηε κεξηθέο ζηαγόλεο ρξώκαηνο θαγεηνύ  

3 ) Κόςηε  ιίγν από ην έλα άθξν ηνπ κίζρνπ  

4 ) Βάιηε ην ινπινύδη ζην λεξό .   

5 ) Παξαθνινπζήζηε ζηαδηαθά ην ρξώκα θαγεηνύ πνπ ζα απνξξνθεζεί 

από ην κίζρν θαηά κήθνο ιεπηώλ ζσιήλσλ θαη ηα πέηαια ηνπ ινπινπδηνύ 

ζα αξρίζνπλ λα αιιάδνπλ ρξώκα. 

 
 

Έλαο άιινο ηξόπνο λα δνθηκάζεηε απηό ην πείξακα είλαη λα πάξεηε έλα 

ινπινύδη κε καθξύ κίζρν όπσο ζέιηλν κελ θύιια θαη λα ρσξίζεηε 

πξνζεθηηθά ην κίζρν ζε δύν παξάιιεια θνκκάηηα θαη λα ηα βάιεηε ζε 

ρσξηζηά πνηήξηα /δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο κε δηαθνξεηηθό ρξώκα θαγεηνύ. 

Σν ινπινύδη ηόηε ζα έρεη πέηαια θαη θύιια κε δύν δηαθνξεηηθά ρξώκαηα .  

Ξέξεηε όηη ηα θπηά ρξεηάδνληαη λεξό γηα λα δήζνπλ όπσο απνξξνθνύλ ην 

λεξό από ηελ αηκόζθαηξα κέζσ ησλ θύισλ έηζη απνξξνθνύλ λεξό θαη 

από ηνπο κίζρνπο; 

Δάλ ρξεζηκνπνηήζεηε ζέιηλν γηα ην παξαπάλσ πείξακα κπνξείηε λα 

θόςεηε ινμά ην βιαζηό θαη λα δείηε ηηο κηθξέο ηξύπεο κέζα ζην βιαζηό πνπ 

είλαη ρξσκαηηζκέλεο. 
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Πεηξάκαηα  απνξξόθεζεο 

003 Σν ζθνπγγάξη πνπ επηπιέεη.   

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε 

• Νεξό  

• Γύν κηθξά ζθνπγγάξηα  

• Γύν κηθξά πιαζηηθά ιεθαλάθηα.   

 

Σν ζθνπγγάξη επηπιέεη ε βπζίδεηαη.   

Ζ απάληεζε:  θαη ηα δύν  

Βήκαηα.   

1. Γεκίζηε θαη ηα δύν κηθξά πιαζηηθά δνρεία κε λεξό βξύζεο  

2. Πάξηε έλα ζηεγλό ζθνπγγάξη θαη ηνπνζεηήζηε ην πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ λεξνύ ζην έλα δνρείν.   

Σν ζθνπγγάξη επηπιέεη ε βπζίδεηαη ; 

ζν πεξηζζόηεξν αθήλεηε ην ζθνπγγάξη ζην λεξό ηόζν βαξύηεξν γίλεηαη 

θαη ζηαδηαθά αξρίδεη λα βπζίδεηαη.   

3. Πάξε ην δεύηεξν ζθνπγγάξη  θαη βύζηζε ην όιν κέζα ζην λεξό κε ηα 

ρέξηα ζνπ θαη ζθίμε ην ώζηε λα θύγνπλ όιεο νη θπζαιίδεο ηνπ αέξα από ην 

ζθνπγγάξη 

.  

  

Βήκα1                               Βήκα2                        Βήκα 2 θαη 3  

 

Σν ζθνπγγάξη επηπιέεη ε βπζίδεηαη  ;  

Καζώο ην ζθνπγγάξη απνξξνθά ην λεξό έρεη ιηγόηεξεο θπςειίδεο αέξα 

γίλεηαη βαξύηεξν θαη βπζίδεηαη κέζα ζην λεξό αληί λα επηπιέεη πάλσ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ λεξνύ.   
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Πεηξάκαηα  απνξξόθεζεο 

004 ηξηθνγπξηζηό ζθνπιήθη  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

 

• Πνηήξη λεξό 

• Καιακάθη κε ράξηηλν πεξίβιεκα 

 

Απηό είλαη έλα πείξακα θίλεζεο 

 

Βήκαηα: 

1. θίζηε  από ην άθξν ηνπ ραξηηνύ από ην θαιακάθη. 

2. Καζώο θξαηάηε ην άθξν από ην θαιακάθη  ζπξώμηε ην ράξηηλν 

πεξηηύιηγκα αξγά θαηά κήθνο ώζηε λα δαξώζεη θαη  θάλεη ξπηίδεο. 

Πξνζπαζήζηε λα θξαηήζεηε ηηο ξπηίδεο ζπκκεηξηθέο θαη ζθηρηέο. 

3. Αθαηξέζηε πξνζεθηηθά ην δαξσκέλν ραξηί πεξηηπιίγκαηνο από  ην 

θαιακάθη θαη λα ην βάιεηε ζην ηξαπέδη. 

4. Βνπηήμηε θαιακάθη ζαο ζην πνηήξη λεξό, ηνπνζεηώληαο ηνλ αληίρεηξα 

ζην επάλσ κέξνο από ην θαιακάθη θαη πάξηε ιίγν από ην λεξό. 

5. Αθήζηε κηα ζηαγόλα λεξό από ην θαιακάθη  πάλσ ζην πεξηηύιηγκα  θαη 

λα παξαθνινπζείζηε  ηη ζπκβαίλεη.
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Πεηξάκαηα  απνξξόθεζεο 

005 Μαγηθή  Αλάιπζε Υξώκαηνο 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

• Νεξό 

• ηππόραξην ή ραξηί από θίιηξν ηνπ θαθέ 

• Σαςί ηεηξάγσλν (κηθξό)  

• 4-8 δηαθνξεηηθνύο ρξσκαηηζηνύο καξθαδόξνπο 

• Σαηλία απηνθόιιεηε 

 

Απηό  είλαη πείξακα αιιαγήο ρξώκαηνο! 

 

Βήκαηα: 

1. Βάιηε ζηε ζεηξά ην ζηππόραξην θαη ηνπο καξθαδόξνπο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεηε απηό ην πείξακα. 

2. Αθήλνληαο από πεξίπνπ 2,5cm  από ην θάησ κέξνο ηνπ ραξηηνύ γξάςηε 

κε θάζε ρξώκα καξθαδόξνπ ζην θάησ κέξνο ηνπ ζηππόραξηνπ απαιά κηα 

ηειεία. 

3. Κνιιήζηε ην ζηππόραξην ζαο ζηελ θνξπθή ηνπ ηαςηνύ ζαο βεβαησζείηε 

όηη έρεη κείλεη έλα θνκκάηη ηνπ ρώξνπ ζην θάησ κέξνο ώζηε λα κπνξείηε λα 

ξίρλεηε κέζα ιίγν λεξό. Αθήζηε πεξίπνπ 2,5cm από ην θάησ άθξν ηνπ 

ηαςηνύ. 

4. Πξνζζέηνπκε ιίγν -ιίγν λεξό κέρξη λα θηάζεη κόλν ην θάησ κέξνο ηνπ 

ζηππόραξηνπ δηαζθαιίδνληαο όηη ηα ρξσκαηηζηά ζεκάδηα (θειίδεο) δελ 

βνπηνύλ ζην λεξό. 

5. Παξαθνινπζήζηε γηα λα δείηε ηη ζα ζπκβεί ζε όια ηα ρξώκαηα θαζώο  ην 

λεξό πνπ απνξξνθάηαη από ην ζηππόραξην. 

6. Κνηηάηε γηα ηηο ηειείεο πνπ ρξσκαηίζαηε γηα λα δείηε ηη ζπκβαίλεη θαζώο 

ην λεξό πνπ αλεβαίλεη ζην ζηππόραξην θαη θηάλεη ζεκάδηα ζαο. 

             

                  Βήκα 1                                    Βήκα 2 
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               Βήκα3                                           Βήκα 4 

 

                

              Βήκα 5                                           Βήκα  6 

Πξνζέμηε ηελ ρξσκαηηθή αλάιπζε  
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Πόζα δηαθνξεηηθά ρξώκαηα κπνξείο λα δεηο; Μπνξείηε λα ζθεθηείηε όηη 

καξθαδόξνο ζαο είλαη πξάζηλνο, αιιά όηαλ δείηε ηελ αλάιπζε, κπνξείηε 

λα δείηε πξαγκαηηθά ηα δηαθνξεηηθά ρξώκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ην πξάζηλν 

ρξώκα. 

 

Πνην ρξώκα καξθαδόξνπ έρεη ηα πεξηζζόηεξα ρξώκαηα κέζα ηνπ; 

 

ΖΜΔΗΧΖ: Σν ζηππόραξην ιεηηνπξγεί θαιύηεξα ζε απηό ην πείξακα. 

Μπνξείηε ζπλήζσο λα ην βξείηε ζε έλα θαηάζηεκα ραξηηθώλ. 

Μπνξείηε λα θόςεηε ινπξίδεο από θίιηξν θαθέ,  κία γηα θάζε ρξώκα. 

Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη ρξσκαηνγξαθία. Υξσκαηνγξαθία είλαη λα 

δηαρσξηζηνύλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ κείγκαηνο ή ν δηαρσξηζκόο κηγκάησλ 
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Πεηξάκαηα  απνξξόθεζεο 

 

006  Απόδξαζε λεξνύ 

 

Σν λεξό κπνξεί βεβαίσο θηλείηαη κε κπζηεξηώδεηο ηξόπνπο. Σν λα 

ππνρξεώζεη όκσο θάπνηνο ην λεξό λα θύγεη από έλα θιηηδάλη λα θάλεη 

αλεθνξηθό ην δξόκν θαη κεηά  θαηεθνξηθό ζε έλα δεύηεξν άδεην πνηήξη κε 

ηε βνήζεηα ραξηηνύ  θνπδίλαο είλαη κηα ελδηαθέξνπζα επηζηεκνληθή 

δηαδηθαζία.  

Ση ζα ρξεηαζηείηε:  

• Έλα πνηήξη λεξό  

• Έλα άδεην πνηήξη  

• Λίγν ραξηί θνπδίλαο 

Οδεγίεο:  

1. ηξίςηε κεξηθά θνκκάηηα ραξηί θνπδίλαο καδί κέρξη λα ζρεκαηηζηεί θάηη 

πνπ κνηάδεη ιίγν ζαλ έλα θνκκάηη ζρνηλί, απηό ζα είλαη ην «θπηίιη» πνπ ζα 

απνξξνθήζεη θαη λα κεηαθέξεη ην λεξό (πεξίπνπ  ζαλ ην θπηίιη ζε έλα θεξί 

πνπ κεηαθέξεη ην ιησκέλν θεξί ζηε θιόγα). 

2. Σνπνζεηήζηε ην έλα άθξν από ην ραξηί θνπδίλαο ζην γεκάην κε λεξό 

πνηήξη θαη ην άιιν ζην άδεην πνηήξη.  

3. Γείηε ηη ζπκβαίλεη (απηό ην πείξακα παίξλεη ιίγε ππνκνλή).  

   

Ση ζπκβαίλεη;  

Σν  ζηξηκκέλν ραξηί θνπδίλαο (ή θπηίιη) αξρίδεη λα βξέρεηαη, κεηά από ιίγα 

ιεπηά, ζα παξαηεξήζεηε όηη ην άδεην πνηήξη έρεη αξρίζεη λα γεκίζεη κε 

λεξό, ζπλερίδεη λα γεκίδεη έσο όηνπ ππάξρεη ίζε  πνζόηεηα λεξνύ ζε θάζε 

πνηήξη, πώο ζπκβαίλεη απηό;  

Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη «Σξηρνεηδέο θαηλόκελν», ην λεξό 

ρξεζηκνπνηεί απηό ην θαηλόκελν γηα λα θηλεζεί θαηά κήθνο ησλ 

κηθξνζθνπηθώλ θελώλ ζηελ ίλα ζην ραξηί θνπδίλαο. Απηό γίλεηαη  ιόγσ ηεο 

δύλακεο ζπλάθεηαο κεηαμύ ηνπ λεξνύ θαη ηνπ ραξηηνύ θνπδίλαο πνπ είλαη 

ηζρπξόηεξε από όηη ε δύλακε ζπλνρήο κέζα ζην ίδην ην λεξό. Ζ δηαδηθαζία 

απηή επίζεο εθαξκόδεηαη ζηα θπηά όπνπ ε πγξαζία κεηαθέξεηαη από ηηο 

ξίδεο ζην ππόινηπν ηνπ θπηνύ.  
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Βαξύηεηα 

 

Ζ Γε πξνζπαζεί λα ηξαβήμεη ηα πάληα πξνο ην θέληξν ηεο.  

Απηή ε έιμε νλνκάδεηαη ε δύλακε ηεο βαξύηεηαο (ε αόξαηε δύλακε). 

 ηαλ ζεθώλεηε ηα πξάγκαηα πξέπεη λα ηξαβήμεηε θόληξα ζηε βαξύηεηα. 

Δάλ αθήζεηε έλα κνιύβη, ε βαξύηεηα ην ηξαβά πξνο ηε Γε.  

Δάλ ην ζηεξίμεηε κε ην δάρηπιό ζαο ζην κέζν ηνπ (θέληξν βάξνπο), ε 

βαξύηεηα ζα έιθεη πξνο ηα θάησ εμίζνπ θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ κνιπβηνύ 

θαη ζα ην ηζνξξνπεί ζηνλ αέξα. 
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Πείξακα Βαξύηεηαο &  Ηζνξξνπίαο   

 

007 Αησξνύκελα Μπαιόληα ζηνλ αέξα 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

• 3 - 4 Μπαιόληα 

• Έλα θαιακάθη (απηό πνπ έρεη δπλαηόηεηα ζηξηςίκαηνο) 

• Έλα θίιν 

 

Απηό είλαη έλα πξνθιεηηθό θαη δηαζθεδαζηηθό πείξακα γηα λα ην 

πξνζπαζήζεηε.  

εκείσζε - Μπνξεί πξαγκαηηθά λα ρξεηαζηείηε βνεζό γηα λα βνεζήζεη 

ζηνηβάμεη ηα κπαιόληα ην έλα πάλσ ζην άιιν. Γνθηκάζηε ηελ πξώηε 

πξόθιεζε θαη ηόηε ίζσο αθόκε θαη λα απνθαζίζεηε λα πξνζπαζήζεηε λα 

πξνρσξήζεηε πεξαηηέξσ θαη λα πάηε γηα έλα δεύηεξν, ηξίην θαη ίζσο 

αθόκε θαη έλα ηέηαξην κπαιόλη. Γνθηκάζηε θαη λα δείηε πόζν 

δηαζθεδαζηηθό κπνξεί λα είλαη. 

Βήκαηα: 

1. Φπζήμηε ην πξώην κπαιόλη  ζαο. 

2. Σνπνζεηήζηε ην καθξύηεξν άθξν από ην θαιακάθη  ζην ζηόκα ζαο κε ην 

ιπγηζκέλν άθξν λα δείρλεη πξνο ηνλ νπξαλό / νξνθή. 

3. Κξαηήζηε ην κπαιόλη ζνπ αθξηβώο πάλσ από ην ιπγηζκέλν άθξν από ην 

θαιακάθη. 

4. Φπζήμηε ην κέζα ην θαιακάθη θαη δείηε αλ κπνξείηε λα αησξήζεηε ην 

κπαιόλη ζηνλ αέξα. 

Δάλ αηζζάλεζηε ζίγνπξνη θπζήμηε δεύηεξν κπαιόλη αθνύ  δηαζθαιίζεηε όηη 

ζα είλαη ειαθξώο κεγαιύηεξν από ην πξώην κπαιόλη πνπ αησξήζαηε. 

5. Σνπνζεηήζηε ην δεύηεξν κπαιόλη αθξηβώο πάλσ από πξώην κπαιόλη 

ζαο γηα λα δείηε αλ κπνξείηε λα έρεηε ηα δύν κπαιόληα γηα λα ηζνξξνπήζεη 

ην έλα πάλσ ζην άιιν. 

Αλ έρεηε θαηαθέξεη απηό, πάκε γηα ην ηξίην κπαιόλη ζαο βεβαησζείηε όηη 

είλαη ειαθξώο κεγαιύηεξν, από ην δεύηεξν κπαιόλη πνπ αησξήζαηε. 

6. Σνπνζεηήζηε ην ηξίην κπαιόλη ζαο αθξηβώο πάλσ από ην δεύηεξν 

κπαιόλη γηα λα δείηε αλ κπνξείηε λα αησξήζεηε ηα ηξία κπαιόληα ζηνλ αέξα 

ηαπηόρξνλα. 
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Πείξακα Βαξύηεηαο &  Ηζνξξνπίαο   

 

008  Έλαο θιόνπλ πνπ δελ ζα μαπιώζεη 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• ηπιό   

• Φαιίδη  

• Απηνθόιιεηε ηαηλία  

• Μπαιάθη ηνπ πηλγθ-πνλγθ  

• Πιαζηειίλε (ή πειό κνληειηζκνύ)  

• Υνληξό ραξηί (10cm x 5cm)  

 

Βήκαηα:  

 

1. Κόςηε ην κπαιάθη ηνπ πηλγθ-πνλγθ θαηά κήθνο ηεο γξακκήο έλσζεο ηεο 

κπάιαο ζε όιε ηε δηαδξνκή γύξσ.  

2. Σνπνζεηήζηε ην ραξηί ζθηρηά κέζα ζην εκηζθαίξην ηεο  κπάιαο θαη 

θνιιήζηε κε ηαηλία ην εμσηεξηθό γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα ζσιήλα.  

3. Σνπνζεηήζηε ηαηλία γύξσ από ην θάησ κέξνο ηνπ ζσιήλα θαη πάλσ ζηε 

κπάια.  

4. ρεδηάζηε έλα πξόζσπν γηα ην ράξηηλν ζσιήλα (ην κηζό ηνπ πηλγθ-

πνλγθ πνπ ηα πόδηα ησλ θιόνπλ).  

5. Πξνζπαζήζηε λα ζηέθεηαη θιόνπλ ζαο επάλσ (ζην κηζό ηνπ πηλγθ-

πνλγθ). Γελ ζα ζηαζεί.  

6. Βάιε ιίγν πειό κνληειηζκνύ (ή πιαζηειίλε) ζηε βάζε ηνπ θιόνπλ θαη 

πηέζηε ηνλ γηα λα θάλεηε ηνλ θιόνπλ λα ζηαζεί.  

7. Σώξα πξνζπαζήζηε λα ζπξώμεηε ηνλ θιόνπλ. 

Ο θιόνπλ δελ ζα μαπιώζεη όηαλ ηνλ γέξλεηε ζηε βάζε ηνπ . 

Ζ βαξύηεηα ηξαβά ηε βάζε ηνπ θιόνπλ, έηζη ώζηε λα ζηέθεηαη.  

Αλ πξνζπαζήζεηε λα βάιεηε ηνλ θιόνπλ νξηδόληηα, ε βαξύηεηα ηξαβά 

αθόκε ηε βάζε ηνπ θαη ε βάζε ζα παξακείλεη θάησ θαη ην θεθάιη ζα γπξίζεη 

πάλσ.  
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Πείξακα Βαξύηεηαο 

009 Κιόνπλ πνπ αλαπνδνγπξίδεη   

- Ζ ζπλέρεηα από ην πείξακα 011 - Έλαο θιόνπλ πνπ δελ ζα μαπιώζεη.  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Σαηλία  

• Έλαο βόινο  

• Σν κηζό ηεο κπάιαο ηνπ πηλγθ-πνλγθ  

 

Βήκαηα:  

1. Βγάιηε  ην πειό κνληειηζκνύ  έμσ από ηε βάζε ηνπ πηλγθ-πνλγθ ( από 

ην άιιν πείξακα).  

2. Βάιηε ην βόιν ζηε βάζε.  

3. Κνιιήζηε ην άιιν κηζό ηεο κπάιαο ηνπ πηλγθ-πνλγθ ζηελ θνξπθή ηνπ 

ζσιήλα ραξηηνύ.  

4. Βάιηε ηνλ θιόνπλ ζε έλα θεθιηκέλν επίπεδν .  

Ο θιόνπλ ζα πεξηζηξέθεηαη από ην θεθάιη κέρξη ηα δάρηπια μαλά θαη μαλά, 

όπσο θπιά ν βόινο θαη  θάλεη ην θέληξν βάξνπο λα κεηαθηλείηαη από ην έλα 

άθξν ηνπ θιόνπλ ζην άιιν. 
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Πείξακα Βαξύηεηαο 

010 ηξηθνγπξηζηή κπάια  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Μηθξή ιαζηηρέληα κπάια  

• Δπίπεδν ηξαπέδη  

• Μεζαίνπ κεγέζνπο βάδν θνλζεξβνπνίεζεο (κε επξύ ζηόκην)  

Σώξα, δείηε αλ κπνξείηε λα ζεθώζεηε ηελ κπάια από ην ηξαπέδη ρσξίο λα 

αγγίδεηε ηελ κπάια ή λα γείξεηε  ην βάδν.  

Μπνξείηε  λα ην θάλεηε;  

Βήκαηα:  

 

1. Βάιηε ηελ κπάια πάλσ από ην ηξαπέδη. 

2. Σνπνζεηήζηε ην βάδν πάλσ από ηελ κπάια, έηζη ώζηε ε κπάια 

βξίζθεηαη κέζα ζην ζηόκην ηνπ βάδνπ. 

3. Ξεθηλήζηε γπξίδνληαο ην βάδν γύξσ - γύξσ  ζε κηα θπθιηθή θίλεζε 

(θξαηώληαο ην πάλσ  ζην ηξαπέδη).  

4. Μόιηο ε κπάια μεθηλά λα γπξίδεη κέζα ζην βάδν ζεθώλεηαη από ηελ 

επηθάλεηα ηνπ ηξαπεδηνύ. 

5. Ζ κπάια ζα ζεθσζεί από ην ηξαπέδη θαη ζα ζπλερίζεη λα πεξηζηξέθεηαη 

κέζα ζην βάδν κέρξη λα ράζεη ηαρύηεηα.  

Απηό γίλεηαη, επεηδή ε κπάια γπξίδνληαο κέζα ζην βάδν πξνζπαζεί λα 

μεθύγεη, αιιά ην βάδν αλαγθάδεη ηελ κπάια λα κείλεη κέζα ζην ηνίρσκα ηνπ 

βάδνπ. Λόγσ ηεο δύλακεο ηεο πεξηζηξνθήο ( θεληξνκόινο δύλακε) ή ηεο 

ηαρύηεηαο ηεο ,ε κπάια ζα ζπλερίζεη λα πεξηζηξέθεηαη κέρξη λα ράζεη ηελ 

ηαρύηεηα θαη ε βαξύηεηα ηεο, ζα ηελ ηξαβήμεη πίζσ ζηε γε θαη ε κπάια ζα 

πέζεη από ην βάδν.  
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 Πείξακα Βαξύηεηαο 

 

011 ηξηθνγπξηζηόο θνπβάο  κε λεξό  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Νεξό  

• Κάδνο κε κηα ρεξνύιη  

• Έλα δπλαηό ρέξη  

 

Μπνξείηε λα θξαηήζεηε ην λεξό κέζα ζε έλα θνπβά, αλ ηνλ γπξίζεηε 

αλάπνδα; Γνθηκάζηε απηό ην πείξακα γηα λα δείηε αλ κπνξείηε λα 

θξαηήζεηε ην λεξό ζην εζσηεξηθό ηνπ θάδνπ ρσξίο λα ρπζεί.  

Δίλαη θαιύηεξν εάλ κπνξείηε λα ην θάλεηε απηό ην πείξακα έμσ ζε κηα 

σξαία ειηόινπζηε εκέξα θαη αλ ηύρεη λα ρπζεί ή λα πηηζηιίζεη λεξό ζα είλαη 

δξνζηζηηθό θαη δελ ζα  θάλεη αθαηαζηαζία .  

Βήκαηα:  

1. Γεκίζηε ηνλ θάδν θαηά ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ κε λεξό.  

2. Πάξηε ηνλ θνπβά από ηε ιαβή θαη λα αξρίζηε γπξίδνληαο γύξσ ζην 

πιεπξό ζνπ από ην έδαθνο, κέρξη ηνλ νπξαλό, γπξίδνληαο ην ρέξη ζαο 

πίζσ ζαο, θαζώο ν  θνπβάο γπξίδεη πξνο ην έδαθνο.  

3. Γηαηεξείηε ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ θίλεζε ηεο πεξηζηξνθήο .  

 

Ση ζπκβαίλεη;  

Μήπσο ην λεξό παξακέλεη ζηνλ θνπβά ή κήπσο λα ρύλεηαη έμσ;  

Αλ θξαηήζεηε ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ νκαιή θίλεζε ηεο πεξηζηξνθήο γύξσ κε 

ην ρέξη ζαο, ην λεξό ζα κείλεη κέζα ζηνλ θνπβά. Απηό νθείιεηαη ζηε δύλακε 

ηεο βαξύηεηαο πνπ ηξάβα ην λεξό πξνο ην θέληξν ηεο γεο, θαζώο ν θάδνο 

ζηξέθεηαη πξνο ηα θάησ θαη κε ηνλ θάδν ηνπ λεξνύ αλεβαίλεη πξνο ηνλ 

νπξαλόο (ή θαηεύζπλζε) ην λεξό είλαη αλαγθαζκέλν λα κείλεη ζην 

εζσηεξηθό ηνπ θνπβά ( ην ηνίρσκα  θαη πάην), δεδνκέλνπ όηη δελ κπνξεί λα 

μεθύγεη από ην εζσηεξηθό ηνπ θάδνπ. 
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Πείξακα Βαξύηεηαο 

012 Αιεμίπησην  

ρεδηάζηε έλα αιεμίπησην  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• πάγθνο 

• Πιαζηηθό ζηξαηησηάθη (κηθξό ινύηξηλν δσάθη)  

• Φαιίδη  

• Έλαο ράξαθαο  

• Μηα κπαληάλα ή έλα ηεηξάγσλν θνκκάηη πιαζηηθό (ρσξίο ηξύπεο) 

 

Γηαζθεδάζηε  θάλνληαο έλα αιεμίπησην θαη δείηε αλ κπνξείηε λα ην θάλεηε 

λα θηάζεη  θάησ ζην έδαθνο ρσξίο ζπληξίβεηαη. Μπνξείηε λα θάλεηε  

αγώλεο κε ηνπο θίινπο ζαο γηα λα δείηε πνηνο κπνξεί λα ζρεδηάζεη ην 

θαιύηεξν αιεμίπησην. Γνθηκάζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε δηαθνξεηηθά 

αληηθείκελα από γύξσ από ην ζπίηη γηα λα θάλεηε έλα αιεμίπησην πνπ ζα 

γιηζηξά νκαιά κέζσ ηνπ αέξα από ηελ έιμε ηεο βαξύηεηαο θαη δελ ζα 

ζπληξίβεηαη θαηά ηελ πξνζγείσζε ηνπ.  

Βήκαηα:  

1. Γέζηε έλαλ θόκπν ζε θάζε κία από ηηο ηέζζεξηο γσληέο ηεο κπαληάλα 

ζαο, έλα καληήιη ή έλα θνκκάηη ηνπ πιαζηηθνύ θύιινπ ηεηξαγσληθώλ. Γείηε 

ηη πιηθό θάλεη ην θαιύηεξν ζόιν γηα έλα αιεμίπησην.  

2. Κόςηε ηέζζεξα θνκκάηηα ζπάγθνπ πεξίπνπ 30 εθαηνζηά ζε κήθνο.  

3. Γέζηε έλα από ηα άθξα ην ζπάγθνπ ζε θάζε κία από ηηο ηέζζεξηο γσληέο 

ηνπ αιεμίπησηνπ ζαο θάλνληαο έλα θόκπν.  

4. Πάξηε ηα ηέζζεξα άθξα ηνπ ζπάγθνπ θαη δέζηε ηα κε έλα θόκπν ζην 

θάησ κέξνο αθήλνληαο έλα θνκκάηη ζπάγθν ώζηε λα κπνξείηε λα 

ζπλδέζεηε ην ζηξαηησηάθη ζην θέληξν. 

5. Γέζηε ην ζηξαηησηάθη ή έλα ινύηξηλν δσάθη κε ηνλ θόκπν κε έλαλ  

επηπιένλ ζπάγθν. 

6. Κξαηήζηε ην αιεμίπησην ζαο πηάλνληαο ην θέληξν ηνπ ζόινπ ηνπ  

αιεμίπησηνπ θαη θξαηήζηε ην πάλσ από ην θεθάιη ζαο θαη ξίρηε ην από 

απηό ην ύςνο.  
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Πώο ηαμηδεύεη ην αιεμίπησην ζαο θάησ ζην έδαθνο; Μήπσο ζπληξίβεηαη ή 

κήπσο θάλεη  κηα νκαιή πξνζγείσζε; 

Αλ είρε κηα επηηπρεκέλε πξνζγείσζε δνθηκάζηε κηα πηώζε ηνπ από έλα 

κεγαιύηεξν ύςνο.  

 

 

         βήκα1θ 2                 βήκα 3                          βήκα 3 

 

           Βήκα 4                          Βήκα 4                             Βήκα 4 

 

 

 

             Βήκα 5                          Βήκα 5                         Βήκα 5 

 



ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2011                                                        επιμζλεια: Κ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ Φυςικόσ    

 

25 

 

Πείξακα Βαξύηεηαο 

013 Κάλνληαο Κξαηήξεο  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Έλα κηθξό ηαςί  

• Λίγν αιεύξη  

• Μηα πέηξα έλα βόιν  

 

Βήκαηα:  

1. Ρίρλνπκε ην αιεύξη ζην ηαςί  θαη ην απιώλνπκε νκνηόκνξθα κε ζαο ρέξη 

(πεξίπνπ 2.5 cm  πάρνο ).  

2. Ρίμηε ην βόιν ή πέηξα ζην αιεύξη.  

3. Αθαηξέζηε πξνζεθηηθά ην βόιν / πέηξα από ην αιεύξη.  

4. Κνηηάμηε ηνλ θξαηήξα ηνπ βόινπ/ πέηξαο έρεη θάλεη.  

5. Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα 2 θαη 3, κεξηθέο θνξέο, έηζη ώζηε λα κπνξείηε 

λα θάλεηε  πνιινύο θξαηήξεο. 

Οη κεηεσξίηεο είλαη ηεξάζηηα βξάρηα πνπ ζπγθξνύζηεθαλ κε ηε Γε θαη ηε 

ειήλε κε πςειέο ηαρύηεηεο θαη γηα πνιύ θαηξό. ηαλ απηνί νη βξάρνη 

ρηύπεζαλ έθαλαλ βαζνπιώκαηα κε ηνηρώκαηα γύξσ πνπ νλνκάδνληαη 

θξαηήξεο. Ζ δύλακε ηεο  θξνύζεο έζπξσμε νξηζκέλνπο από ηνπο βξάρνπο 

πξνο ηα έμσ ώζηε  λα ζρεκαηίζνπλ έλα δαρηπιίδη ύιεο. 

Μπνξείηε λα δείηε ηνπο θξαηήξεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε ειήλε; Πάξηε έλα 

δεπγάξη θηάιηα θαη λα θνηηάμνπκε ην θεγγάξη ην βξάδπ. Οη θξαηήξεο είλαη 

ζεκάδηα από δηαζηεκηθώλ βξάρσλ πνπ ζπλεηξίβεζαλ  ζηελ επηθάλεηα εδώ 

θαη πνιύ θαηξό. Δπίζεο, κεξηθνί θξαηήξεο πνπ έγηλαλ από κεηεσξίηεο ζηε 

Γε κεηαηξάπεθαλ ζε ιίκλεο.  
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Πεηξάκαηα Κακπύισζεο (Γηάζιαζεο) θσηόο 

 
Σν θσο ηαμηδεύεη κέζσ ηνπ αέξα ζε επζείεο γξακκέο. Αλ δελ ζα ήηαλ έηζη 

δελ ζα ππήξρε θακία ζθηά. 

Ο κόλνο ηξόπνο πνπ κπνξνύκε λα δνύκε έλα αληηθείκελν είλαη  εάλ νη 

αθηίλεο ηνπ θσηόο ρηππήζνπλ ην αληηθείκελν θαη λα θηάζνπλ ζηε ζπλέρεηα, 

ηα κάηηα καο. 

Πεηξάκαηα Κάκςεο Φσο  

Ζ αλύςσζε ησλ θεξκάησλ 

Κάκςε Μνιπβηνύ  

Κάκςε κηα αθηίλαο ζην ζθνηάδη 

 

Γη 'απηό δελ κπνξνύκε λα δνύκε ηα πξάγκαηα ζην ζθνηάδη. Σα αληηθείκελα 

είλαη αθόκα εθεί, αιιά δελ ππάξρεη θσο γηα λα ηα απνθαιύςεη. 

Σν θσο κπνξεί λα πεξάζεη κέζα από δηαθαλή αληηθείκελα όπσο ην γπαιί, 

αιιά δελ κπνξεί λα πεξάζεη  κέζα από αδηαθαλή  αληηθείκελα όπσο ην 

μύιν. Σα πξάγκαηα θαίλνληαη παξάμελα κέζα ζην λεξό, γηαηί ην θσο 

ηαμηδεύεη ζε απηό κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. 

Σν θσο θηλείηαη πην αξγά κέζα ζην λεξό από ό, ηη θηλείηαη κέζα ζηνλ αέξα. 

Καζώο ε αθηίλα ηνπ θσηόο εηζέξρεηαη ζην λεξό, επηβξαδύλεηαη  θαη 

θάκπηεηαη . 

Καζώο ην θσο επαλέξρεηαη ζηελ αηκόζθαηξα ε ηαρύηεηα ηνπ κεγαιώλεη 

πάιη θαη θάκπηεηαη μαλά. 

Απηό νλνκάδεηαη δηάζιαζε. 
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Πεηξάκαηα Κακπύισζεο (Γηάζιαζεο) θσηόο 

 

014  Ζ αλύςσζε ηνπ θέξκαηνο 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

• Κέξκα 

• Πνηήξη λεξό 

• Κύπειιν 

• Blue Tack (είλαη θάηη ζαλ πιαζηειίλε πνπ θνιιά) 

• Πνξζειάληλν ή πιαζηηθό (κε δηαθαλέο) κπνι 

Βήκαηα: 

1.Σνπνζεηήζηε ιίγν Blue Tack ζην θέληξν ηνπ θέξκαηνο. 

2. Σνπνζεηήζηε θαη θνιιήζηε κε ην Blue Tack ην θέξκα ζην θέληξν ηνπ 

κπνι  ζαο έηζη ώζηε λα κείλεη ζίγνπξα θάησ (δελ ζα κεηαθηλεζεί όηαλ 

ξίρλνπκε λεξό κέζα ζην δνρείν). Βάιηε ιίγν λεξό ζε έλα θιηηδάλη γηα είζηε 

έηνηκνη  λα ην  ξίμεηε  ζην κπνι ζαο. 

3. Μεηαθηλεζείηε πξνο ηα πίζσ καθξηά από ην κπνι κέρξη λα κελ κπνξείηε 

λα δείηε ην θέξκα ζην κπνι. 

4. Πνιύ ζηγά-ζηγά ξίμηε ιίγν λεξό κέζα ζην κπνι κέρξη ην λόκηζκα αξρίδεη 

λα εκθαλίδεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ζαο. 

5. Ρίμηε ιίγν πεξηζζόηεξν λεξό, πνιύ αξγά, θαη λα ζπλερίζεηε βιέπνληαο 

ην θέξκα απνθαιύπηεηαη. Παξαθνινπζήζηε ην κπνι από όπνπ ζηέθεζηε. 

 

 

           Τιηθά                                       Βήκα 1 

 

           Βήκα 2                                         Βήκα 3 
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             Βήκα 5                              Βήκα 6    

Ση βιέπεηε; 

 ηαλ ην δνρείν είλαη άδεην ε άθξε ηνπ κπνι ζαο θξύβεη ην θέξκα. ηαλ ην 

δνρείν είλαη γεκάην ην θσο θάκπηεηαη πάλσ από ηελ άθξε ώζηε λα 

κπνξείηε λα δείηε ην θέξκα. Έρεηε πνηέ παξαηεξήζεη όηη ηα πξάγκαηα ζην 

θάησ κέξνο ηεο πηζίλαο ή ην πνηάκη θαίλνληαη πάληα πην θνληά ζηελ 

επηθάλεηα απ 'όηη πξαγκαηηθά είλαη; Απηό ζπκβαίλεη επεηδή ε πνξεία ηνπ 

θσηόο ιπγίδεη  κέζα ζην λεξό θαη απηό είλαη έλα απνηέιεζκα ηεο 

δηάζιαζεο ηνπ θσηόο. 
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Πεηξάκαηα Κακπύισζεο (Γηάζιαζεο) θσηόο 

015 Κάκςε Μνιπβηνύ 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

• Μνιύβη 

• Νεξό 

• θαζαξό γπαιί ή βάδν 

Σν θσο κπνξεί λα παίμεη ηερλάζκαηα κε ηα κάηηα ζαο! 

Απηό είλαη έλα πνιύ γξήγνξν θαη εύθνιν πείξακα. 

 

Βήκαηα: 

1. Γεκίζηε ην πνηήξη ή βάδν κέρξη ηε κέζε κε λεξό. 

2. Σνπνζεηήζηε ην κνιύβη κέζα ζην λεξό. 

3. Κνηηάμηε ην κνιύβη από πάλσ. 

4. Κνηηάμηε ην κνιύβη από ην πιάη. 

 

            Βήκα 1                             Βήκα 2 θ 3  

 

                 Βήκα 4                         Βήκα 5  

Ίζην ή ιπγηζκέλν; Ση ζπκβαίλεη όηαλ θνηηάο ην κνιύβη κέζα από ην πιάη ηνπ 

γπαιηνύ; Σν θσο θάλεη θόιπα ζηα κάηηα ζαο. Σν κνιύβη θαίλεηαη 

ιπγηζκέλν. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή ην θσο ηαμηδεύεη πην αξγά κέζα ζην 

λεξό από ό, ηη κέζα ζηνλ αέξα. Καζώο ην θσο εηζέξρεηαη ζην πνηήξη ηνπ 

λεξνύ επηβξαδύλεη (αιιάδεη θαηεύζπλζε) θαη θαζώο βγαίλεη από ην πνηήξη 

λα επηηαρύλεη θαη πάιη - σο εθ ηνύηνπ θάλεη ην κνιύβη λα θαίλεηαη ζαλ λα 

θάκπηεηαη! 
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Πεηξάκαηα Κακπύισζεο (Γηάζιαζεο) θσηόο 

 

016 Κάκςε κηαο αθηίλαο θσηόο ζην ζθνηάδη 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

• Νεξό 

• Φαιίδη 

• Κνπηί παπνπηζηώλ 

• θνηεηλό δσκάηην 

• Φαξδηά ιεθάλε 

• Φαθόο   

 

 

Βήκαηα: 

Κάληε απηό ην πείξακα ζε έλα ζθνηεηλό δσκάηην γηα λα επηηύρεηε πνιύ 

θαιύηεξα απνηειέζκαηα. 

 

1. Κόςηε κηα ζηελή ζρηζκή ζην έλα άθξν ηνπ θνπηηνύ παπνπηζηώλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ςαιίδη. 

2. Γεκίζηε ην βάδν κε λεξό. 

3. Σνπνζεηήζηε ηελ βάδν κε λεξό ζην θνπηί παπνπηζηώλ. Σνπνζεηήζηε ην 

βάδν ζε κηα γσλία θνληά ηε ζρηζκή. 

4. Σνπνζεηήζηε ην θαθό απέλαληη από ηε ζρηζκή ώζηε ε αθηίλα ηνπ θσηόο 

πεγαίλεη θαη 'επζείαλ κέζα ζην βάδν ηνπ λεξνύ. 

Σν θσο θηλείηαη πην αξγά κέζα ζην λεξό από ό, ηη θηλείηαη κέζσ ηνπ αέξα. 

ηαλ ην θσο πεξλά κέζα από ην λεξό, επηβξαδύλεη θαη θάκπηεηαη . Καζώο 

ην θσο επαλέξρεηαη αέξα, ε αθηίλα ηνπ θσηόο επηηαρύλεηαη θαη ιπγίδεη 

πάιη.  

Απηό νλνκάδεηαη δηάζιαζε. 
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Πεηξάκαηα ηεο αλάθιαζεο θσηόο 

 
Ο ήιηνο είλαη κηα κπάια ππέξζεξκσλ αεξίσλ. Γίλεη από έλα πνιύ έληνλν 

θσο. Σν θσο ηαμηδεύεη ζε απόζηαζε 150 εθαηνκκύξησλ ρηιηόκεηξσλ γηα λα 

θζάζεη ζηε Γε. 

 Γελ ζα ππήξρε δσή ζηε Γε, αλ δελ είρακε ην θσο ηνπ ήιηνπ. 

 

Πεηξάκαηα ηεο αλάθιαζεο θσηόο 

 

Γπαιηζηεξά Κνπηάιηα 

Δπηζηξνθή κπξνζηά 

Βιέπνληαο θηέο 

Εσγξαθίδνληαο κε Καζξέθηε 

Αλαθιώκελε θσηεηλή θειίδα. 

 

Σν θεγγάξη δελ παξάγεη ην δηθό ηνπ θσο. Σν θσο ηνπ θεγγαξηνύ είλαη ε 

ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ αλαθιάηαη ζην θεγγάξη! 

ηαλ ην θσο ρηππά κηα επηθάλεηα, θάπνην κέξνο ηνπ αλαπεδά ή 

αλαθιάηαη. Οη θαζξέθηεο είλαη πνιύ γπαιηζηεξέο επηθάλεηεο πνπ είλαη 

ζρεδηαζκέλεο λα αλαθινύλ ζρεδόλ όιν ην θσο πνπ ηνπο πξνζπίπηεη. Αλ 

θνηηάμεηε κέζα ζε έλα επίπεδν θάηνπηξν, ζα δείηε κηα αληαλάθιαζε ηνπ 

εαπηνύ ζαο πνπ είλαη ζην ίδην κέγεζνο κε ζαο, αιιά από πίζσ πξνο ηα 

εκπξόο. Αλ θνηηάμεη θαλείο ζε έλα θπξηό θαζξέθηε (είηε θνίιν ή θπξηό), ην 

είδσιό ζαο, είλαη ζπλήζσο δηαθνξεηηθό ζε ζρήκα θαη ζε κέγεζνο από εζάο 
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Πεηξάκαηα αλάθιαζεο θσηόο 

017  Γπαιηζηεξά Κνπηάιηα 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

• Πξόζσπν ρακνγειαζηό 

• Γπαιηζηεξό θνπηάιη 

 

Βήκαηα: 

1. Κνηηάμηε ην είδσιό ζαο ζην εζσηεξηθό ηνπ θνπηαιηνύ. 

Ζ επηθάλεηα ζην εζσηεξηθό ηνπ έλα θνπηάιη είλαη ιπγηζκέλε όπσο  κηα 

ζπειηά - είλαη θνίιε. 

Ο Οδνληίαηξνο ρξεζηκνπνηεί θνίια θάηνπηξα γηα λα εμεηάζεη ηα δόληηα ζαο. 

Οη θαζξέθηεο θάλνπλ ηα δόληηα ζαο λα θαλνύλ κεγαιύηεξα, ώζηε ν 

νδνληίαηξνο κπνξεί λα ηα εμεηάζεη πην εύθνια. Οκνίσο, νη θαζξέπηεο γηα 

ην μύξηζκα είλαη θνίινη, δηόηη θάλνπλ ην πξόζσπν λα θαλεί κεγαιύηεξν. 

2. Σώξα γπξίζηε ην θνπηάιη ζαο θαη λα δείηε ην είδσιό ζαο ζην εμσηεξηθό 

ηνπ θνπηαιηνύ. 

Ζ επηθάλεηα ζην εμσηεξηθό ηνπ θνπηαιηνύ  ιπγίδεη έμσ - είλαη θπξηή. 

Σελ επόκελε θνξά πνπ ζα είζηε ζε έλα ινύλα Παξθ ξίμηε κηα καηηά ζηνλ 

εαπηό ζαο ζηνπο ηξεινύο  θαζξέθηεο . Δίλαη ιπγηζκέλνη  κε όινπο ηνπο  

ηξόπνπο, έηζη ώζηε λα θαίλεζηε κεγαιύηεξνη, κηθξόηεξνη, πην παρηνί, πην 

ιεπηνί θαη αθόκε θαη θπκαηηζηνί. 
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Πεηξάκαηα ηεο αλάθιαζεο θσηόο 

018 Γξαθή πξνο ηα πίζσ κε θαζξέθηε 

  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

 

• Μνιύβη 

• Υαξηί 

• Καζξέπηεο 

Πξόθεηηαη γηα έλα δύζθνιν πείξακα! 

 

Βήκαηα: 

1. Γξάςηε ην όλνκά ζαο ζε έλα θνκκάηη ραξηί, από πίζσ πξνο ηα εκπξόο  

(έηζη ώζηε λα δηαβάδεηαη ζσζηά, όηαλ ην θνηηάο κέζα από ηνλ θαζξέθηε). 

 

2. ηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηήζηε ηνλ θαζξέθηε κπξνζηά ζαο θαη λα 

πξνζπαζήζεηε λα γξάςεηε ην όλνκά ζαο κε ηνλ ζσζηό ηξόπν, ελώ θνηηάηε 

ηη θάλεηε κέζα από ηνλ θαζξέθηε. 
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Πείξακα Φσηόο   

019 Βιέπνληαο θηέο  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Ζιηόινπζηε κέξα 

• Νπρηεξηλό νπξαλό 

 

Ση ζπκβαίλεη όηαλ ην θσο ρηππά έλα αληηθείκελν;  

 

 

ηαλ ην θσο ρηππά έλα αδηαθαλέο αληηθείκελν, ην θσο είηε ζα πεξάζεη 

κέζα από απηό, θαη ζα απνξξνθεζεί από απηό, είηε ζα αλαθιαζηεί από 

απηό.  

Βήκαηα:  

1. Πεγαίλεηε έμσ ζε κηα πνιύ σξαία ειηόινπζηε κέξα.  

2. Βξείηε έλα σξαίν ειηόινπζην ζεκείν γηα λα ζηαζείηε ζε κηα αλνηρηή 

πεξηνρή( ζην θέληξν ηεο απιήο).  

3. Δληνπίζηε ηε ζέζε ηνπ Ήιηνπ ζηνλ νπξαλό θαη γπξίζηε έηζη ώζηε ε 

πιάηε ζαο λα  είλαη πξνο απηόλ.  

4. Γείηε ηε ζθηά ζαο κπξνζηά ζαο.  

5. Καηαγξάςηε ηελ ώξα  θαη λα γξάςηε  πσο κνηάδεη ε ζθηά ζαο. Δίλαη κηα 

κεγάιε ζθηά ή κήπσο είλαη κηθξή ζθηά.  

6. Πεγαίλεηε έμσ από ηελ ίδηα ζέζε αξθεηέο θνξέο κέζα ζηελ εκέξα θαη λα 

θαηαγξάςηε ηελ ώξα θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο ζθηάο ζαο.  

7. Οπσζδήπνηε λα πάηε έμσ ην βξάδπ, όηαλ ν ήιηνο έρεη δύζεη θαη λα 

αλαδεηήζεηε ηε ζθηά ζαο.  

Καηαγξάςηε ηα πνξίζκαηά ζαο.  

 

Δάλ ν ήιηνο είλαη ρακειά ζηνλ νπξαλό ζθηά ζαο ζα θαλεί καθξηά. 

Δάλ ν ήιηνο είλαη ςειά ζηνλ νπξαλό ζθηά ζαο ζα θαλεί θνληή. 

Σα δηαθαλή πιηθά επηηξέπνπλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ θσηόο λα πεξάζεη 

κέζα από απηά.  

Σα ζνιά πιηθά επηηξέπνπλ αξθεηό από  ην θσο λα πεξάζεη κέζα από απηά.  

Σα αδηαθαλή πιηθά δελ επηηξέπνπλ ζην θσο λα πεξάζεη κέζα από απηά.  
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Πείξακα Αλάθιαζεο Φσηόο  

 

020 ρέδην κε θαζξέθηε 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

 

• Μνιύβη  

• Υαξηί  

• Καζξέπηεο  

 

 

Βήκαηα:  

1. ρεδηάζηε έλα απιό ζρήκα, όπσο έλα άζηξν ή κηα θαξδηά.  

2. Σνπνζεηήζηε ηνλ θαζξέθηε ζε όξζηα ζέζε πίζσ από ην ζρέδηό ζαο, έηζη 

ώζηε λα κπνξείηε λα ην δείηε ζηνλ θαζξέθηε. 

 3. Γνθηκάζηε λα ζρεδηάζεηε πάλσ ην ζρέδην, ελώ θνηηάηε κέζα από ηνλ 

θαζξέθηε  (θξαηώληαο ηα κάηηα ζαο ζηνλ θαζξέθηε όιε ηελ ώξα θαη όρη ην 

ραξηί ζαο). 

 ηαλ θνηηάδεηε ζηνλ θαζξέθηε, ην πάλσ κέξνο ηεο εηθόλαο ζαο γίλεηαη 

θάησ κέξνο. Απηό θαζηζηά πνιύ δύζθνιν λα αληηγξάςεηε ην ζρέδηό ζαο 

(εηδηθά όηαλ αιιάδνπλ  θαηεύζπλζε νη γξακκέο).  
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Πείξακα Αλάθιαζεο Φσηόο  

 

021 Αλαθιώκελε θσηεηλή θειίδα 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

• Μπάια  

• Καζξέπηε 

• Έλα ζθνηεηλό δσκάηην 

• Φαθό 

Βήκαηα:  

1. Σνπνζεηήζηε ην θαθό πάλσ ζε έλα ηξαπέδη ζε έλα ζθνηεηλό δσκάηην 

(αλάςηε ηνλ).  

2. Κξαηήζηε έλαλ θαζξέθηε κπξνζηά από ην θαθό.  

3. Πνπ πέθηεη ε αθηίλα ηνπ θσηόο; (Πέθηεη ε θσηεηλή δέζκε εθεί πνπ 

λνκίδαηε όηη ζα πέζεη;) 

4. Σώξα, ηνπνζεηήζηε ηε κπάια θνληά θαη δνθηκάζηε πεξηζηξέθνληαο ηνλ 

θαζξέθηε γηα λα δείηε αλ κπνξείηε λα ζεκαδέςεηε ώζηε ε θσηεηλή θειίδα 

λα πέζεη ζηε κπάια. 

5. πλερίζηε πξνζπαζώληαο  λα ζεκαδέςεηε κε  ην θσο δηαθνξεηηθά 

αληηθείκελα ζην δσκάηην. 

ηαλ ην θσο ρηππά γπαιηζηεξέο επηθάλεηεο όπσο έλαο θαζξέθηεο, κπνξεί 

λα αλαθιαζηεί  θαη δηαδνζεί  ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο. 
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Σν ειηαθό θσο θαίλεηαη ζαλ λα κελ έρεη θάπνην ρξώκα, γη 'απηό νλνκάδεηαη 

ιεπθό θσο.  

Αιιά ην ειηαθό θσο απνηειείηαη  ζηελ πξαγκαηηθόηεηα από πνιιά 

δηαθνξεηηθά ρξώκαηα.  

Πεηξάκαηα Πεξίεξγσλ Υξσκάησλ ...  

Μαγηθή αλάιπζε Υξώκαηνο  

Κάλνληαο έλα δίζθν κε ηα ρξώκαηα ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ 

Κάλνληαο έλα δίζθν Υξσκαηηζηό 

Κάληε έλα νπξάλην ηόμν κε ην ιάζηηρν πνηίζκαηνο  

Κάλνληαο έλα νπξάλην ηόμν - (Ζιηόινπζηε κέξα)  

Κάλνληαο έλα νπξάλην ηόμν - (ζε έλα ζθνηεηλό δσκάηην)  

 

Μπνξείηε λα δείηε απηά ηα ρξώκαηα όηαλ έρεη ήιην  θαη βξέρεη ηαπηόρξνλα 

ή κόιηο έρεη ζηακαηήζεη ε βξνρή.  

 Πώο ζρεκαηίδεηαη ην νπξάλην ηόμν. 

 Οη ζηαγόλεο ηεο βξνρήο ρώξηζαλ ην ιεπθό θσο ζε επηά δηαθνξεηηθά 

ρξώκαηα: θόθθηλν, πνξηνθαιί, θίηξηλν, πξάζηλν, κπιε, ινπιαθί θαη ηώδεο 

(βηνιεηί).  

             

             



ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2011                                                        επιμζλεια: Κ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ Φυςικόσ    

 

38 

 

Πεηξάκαηα Πεξίεξγσλ Υξσκάησλ ...  

022 Κάλνληαο έλα δίζθν κε ηα ρξώκαηα ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Μνιύβη  

• Έλα πνηήξη  

• Λεπθό ιεπηό ραξηόλη  

• θνκκάηη ρνληξό  ραξηόλη  

• Φαιίδη  

• Έλαο ράξαθαο  

• Υξσκαηηζηά κνιύβηα ή θξαγηόληα  

• Κόιια  

• πάγθν  (γύξσ ζην1m)  

Απηό είλαη πείξακα αιιαγήο ρξώκαηνο!  

   

Βήκαηα:  

1. Βάιηε  ην πνηήξη πάλσ ζε έλα θνκκάηη ιεπθό ιεπηό ραξηόλη θαη γύξσ 

από ηε βάζε ηνπ γπαιηνύ λα γξάςηε  δύν ιεπθνύο θύθινπο. ηε ζπλέρεηα, 

ζρεδηάζηε έλα θύθιν ζην θνκκάηη ραξηόλη γηα λα θάλεηε έλα δίζθν από 

ραξηόλη.  

2. Απνθόπηνπκε κε πξνζνρή όινπο ηνπο ηξεηο θύθινπο.  

3. Γηαηξέζηε ηνπο δύν   θύθινπο από ην ιεπηό ραξηόλη ζε δηάθνξα ηκήκαηα 

ίζνπ εκβαδνύ ρξεζηκνπνηώληαο έλα ράξαθα γηα ηηο επζείεο γξακκέο (έηζη 

ώζηε λα κνηάδνπλ κε θνκκάηηα πίηαο).  

4. Υξσκαηίζηε  θάζε ηκήκα πίηαο κε έλα δηαθνξεηηθό ρξώκα. Κάλεηε απηό 

γηα ηνπο δπν ζαο άζπξνπο θύθινπο.  

5. Κνιιήζηε ηα δύν ρξσκαηηζηνύο θύθινπο ζε θάζε πιεπξά ηνπ ρνληξνύ 

ραξηνληνύ έηζη ώζηε ηα όκνξθα ρξώκαηα κπνξεί λα θαλνύλ θαη  από ηηο 

δύν πιεπξέο ηνπ ραξηνλέληνπ θύθινπ.  

6. Πξνζεθηηθά θάληε δύν κηθξέο ηξύπεο (ρξεζηκνπνηήζηε κηα κύηε δηαβήηε 

ή ηελ κύηε κνιπβηνύ ) πνπ λα απέρνπλ πεξίπνπ 1cm εμίζνπ από ην θέληξν 

ηνπ δίζθνπ θαη κεγάιε αξθεηά γηα λα πεξάζεη ην λήκα κέζα από ηηο ηξύπεο 

(κε ηελ άθξε κνιύβη λα θαζνδεγήζηε ην ζπάγθν ζηελ ηξύπα  αλ δελ 

πεξάζεη νκαιά).  

7. Πεξάζηε ην θνξδόλη κέζα από ηηο δύν ηξύπεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, δέζηε 

έλαλ θόκπν ζην ηέινο.  

8. Σξαβήμηε ην θνξδόλη, θαη βάιηε ην δίζθν ζην κέζν ηνπ ζπάγθνπ.  

9. Σνπνζεηήζηε ην δείθηε ηνπ δάρηπινπ ζαο κέζα ζην ζπάγθν ζε θάζε 

άθξν. ηγά-ζηγά θάληε κηα θπθιηθή θίλεζε κε ηα δύν ρέξηα, έηζη ώζηε λα 

ζηξίβεηε ην δίζθν γύξσ από ην ζπάγθν  έσο όηνπ ν ζπάγθνο λα  έρεη 

ζπζηξαθεί αξθεηά.  
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10. ηακαηήζηε ηελ θπθιηθή θίλεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηξαβήμηε ηα ρέξηα 

ζαο, πξνο ηα έμσ θαη ζηε ζπλέρεηα πίζσ πξνο ηα κέζα (ζαλ λα παίδεηε 

αθνξληεόλ, αιιά κε κηα θίλεζε ζαλ ζην  γην-γην) πξνθαιώληαο ην δίζθν λα 

πεξηζηξαθεί πνιύ γξήγνξα.  

 

 
             Βήκα 1                              Βήκα 2 θαη 3  

 

             Βήκα 4                               Βήκα 5  

 

             Βήκα  6 θαη 7                   Βήκα  8 θαη 9 

Ση ρξώκα βιέπεηε;  

Κάληε πνιινύο δίζθνπο ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθνύο ζπλδπαζκνύο 

ρξσκάησλ.  

Ση ρξώκαηα βιέπεηε όηαλ ηνπο γπξίδεηε; 

ηαλ ν δίζθνο  πεξηζηξέθεηαη πνιύ γξήγνξα ζα δείηε ην θσο αλαθιάηαη 

από όια ηα ρξώκαηα ηνπ, αιιά ν εγθέθαιόο ζαο δελ κπνξεί λα ηα ρσξίζεη. 

Έηζη βιέπεηε έλα κείγκα όισλ ησλ ρξσκάησλ, ην νπνίν είλαη ιεπθό. Ο 

δίζθνο  ζαο κπνξεί λα θαίλνληαη ζε εζάο γθξη, επεηδή ηα ρξώκαηά ζαο δελ 

είλαη θαζαξά. 

Σα ρξώκαηα ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ είλαη: 

Κόθθηλν, πνξηνθαιί, θίηξηλν, πξάζηλν, κπιε, ινπιαθί, Ηώδεο 
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Πεηξάκαηα  Πεξίεξγσλ Υξσκάησλ  

023 Κάλνληαο έλα δίζθν Υξσκαηηζηό κε ηα βαζηθά ρξώκαηα 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

 

• Μνιύβη  

• Έλα πνηήξη 

• Λεπθή Κάξηα 

• Υαξηόλη  

• Φαιίδη  

• Κόιια 

• Υάξαθαο (γηα επζείεο γξακκέο) 

• Έλα δηαβήηε 

• Μνιύβηα ή καξθαδνξάθηα  

Παξαθνινπζήζηε θαζώο ηα βαζηθά ρξώκαηα αλακηγλύνληαη 

  

Βήκαηα:  

1. Βάιηε ην πνηήξη πάλσ ζε έλα θνκκάηη ιεπθή θάξηα θαη γξάςηε γύξσ 

από ηε βάζε ηνπ γπαιηνύ γηα λα δεκηνπξγήζεηε ηνλ θύθιν ζαο. Κάλνπκε 

άιιν έλα θύθιν ζην θνκκάηη ραξηόλη.  

2. Απνθόπηνπκε κε πξνζνρή ηνπο θύθινπο θαη κνηξάδνπκε ηνλ άζπξν 

θύθιν ζηελ θάξηα ζε ηξία ίζνπ κεγέζνπο ηκήκαηα πίηαο ρξεζηκνπνηώληαο 

έλα ράξαθα.  

3. Υξσκαηίζηε έλα ηκήκα πίηαο κε ην κπιε, ην έλα κε ην θόθθηλν θαη έλα κε 

πξάζηλν.  

4. Κνιιήζηε ηα ρξσκαηηζηά δίζθν θάξηα ζην δίζθν από ραξηόλη 

δηαζθαιίδνληαο όηη ηα ρξώκαηα είλαη ζηξακκέλα πξνο ηα επάλσ. 

5. Κάλεηε κηα ηξύπα ζην θέληξν ηνπ δίζθνπ (ρξεζηκνπνηώληαο έλα 

δηαβήηε), έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ρσξέζεη έλα κνιύβη κέζα από απηή.  

6. Βεβαησζείηε όηη έρεηε βάιεη  ην κνιύβη, έηζη ώζηε ε άθξε ηνπ  είλαη 

ζηξακκέλε πξνο ηα θάησ θαη ν ρξσκαηηζηόο δίζθνο  είλαη ζηξακκέλνο 

πξνο ηα επάλσ κε ηε γόκα κνιπβηνύ ζηελ πάλσ άθξε. Γιίζηξεζε ην δίζθν 

ζην κνιύβη ώζηε λα έξζεη ζην 1 / 3 ηνπ ζπλνιηθνύ κήθνπο ηνπ κνιπβηνύ.  

7. ηξηθνγπξίζηε κε ηα ρέξηα ζαο ηελ θάξηα ηνπνζεηώληαο ην κνιύβη κε ηε 

κύηε πξνο ηα θάησ- ώζηε  λα αθνπκπά ζην ηξαπέδη -κέζα από ηηο παιάκεο 

ζαο.  

8. Αξγά θπιήζηε ην κνιύβη αλάκεζα ζηηο παιάκεο ζαο έσο όηνπ λα 

ζηακαηήζεη αθξηβώο ζην ηέινο ηεο παιάκεο, ζηε ζπλέρεηα ηξίςηε γξήγνξα 

ηηο παιάκεο ζαο καδί κε ην κνιύβη θαη αθήζηε ην πεξηζηξεθόκελν δίζθν λα 

γπξίδεη ειεύζεξα.  
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            Βήκα 1                               Βήκα 2 

 

            Βήκα 3                              Βήκα 4 

 

            Βήκα 5                                Βήκα 6 

 

             Βήκα 7                            Βήκα 8 

Ση ρξώκα βιέπεηε όηαλ ν δίζθνο γπξίδεη θαη ηα ρξώκαηα αλακηγλύνληαη ;  

Σν κάηη καο δελ κπνξεί λα εζηηάζεη αξθεηά γξήγνξα γηα λα δείηε ηα 

δηαθνξεηηθά ρξώκαηα μερσξηζηά, έηζη αλακεηγλύνληαη καδί θαη θαίλεηαη ν 

δίζθνο λα είλαη ιεπθόο. 
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Σα ρξώκαηα θόθθηλν, κπιε θαη πξάζηλν νλνκάδνληαη βαζηθά ρξώκαηα θαη 

δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ κε αλάκεημε άιισλ ρξσκάησλ. Σα άιια ρξώκαηα 

ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ κπνξεί λα γίλνπλ κε ηελ αλάκεημε ελόο ζπλδπαζκνύ 

από ηα ηξία βαζηθά ρξώκαηα καδί (θόθθηλν, κπιε θαη πξάζηλν). 

Κάληε πνιινύο δίζθνπο ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθνύο ζπλδπαζκνύο 

ρξσκάησλ. Ση ρξώκαηα βιέπεηε όηαλ ηνπο γπξίδεηε; 

ηαλ ν δίζθνο θηλείηαη γξήγνξα βιέπεηε ην θσο αλαθιάηαη από όια ηα 

ρξώκαηα, αιιά ην κπαιό ζαο δελ κπνξεί λα ηα μερσξίζεη, έηζη βιέπεηε έλα 

κείγκα όισλ ησλ ρξσκάησλ πνπ είλαη ιεπθό. Ο δίζθνο ζαο κπνξεί λα ζαο 

θαίλεηαη γθξη, επεηδή ηα ρξώκαηά ζαο δελ είλαη θαζαξά. 
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Πεηξάκαηα  Πεξίεξγσλ Υξσκάησλ  

024  Κάληε νπξάλην ηόμν κε ζσιήλα λεξνύ  

 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

 

• Μηα ειηόινπζηε κέξα  

 

• σιήλα πνηίζκαηνο πνπ λα ηξέρεη λεξό  

 

Απηό είλαη έλα σξαίν πείξακα γηα λα ην θάλεη θαλείο έμσ ζε κηα δεζηή  

ειηόινπζηε κέξα. Δίλαη πνιύ εύθνιν θαη ηα κόλα πξάγκαηα πνπ 

ρξεηάδνληαη είλαη έλα ιάζηηρν θήπνπ κε ην ηξερνύκελν λεξό ζε κηα θσηεηλή 

ειηόινπζηε εκέξα. Απηό είλαη επίζεο πνιύ δηαζθεδαζηηθό γηα ηα παηδηά.  

Βήκαηα:  

1. ηαζείηε κε ηελ πιάηε ζαο ζηνλ ήιην.  

2. Φεθάζηε λεξό από ην άθξν ηνπ ζσιήλα. (Βάιηε ηνλ αληίρεηξα πάλσ από 

ηελ ηξύπα ζην άθξν ηνπ ζσιήλα γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα ςεθαζκό).  

3. Παξαθνινπζήζηε ην ζπξέη ζε ζθνύξν θόλην (ρόξην, θξάθηε ή έλα 

ηνίρν).  

Μπνξείηε λα δείηε ηα δηαθνξεηηθά ρξώκαηα; Κόθθηλν, πνξηνθαιί, θίηξηλν, 

πξάζηλν, κπιε, ινπιαθί θαη βηνιεηί ζπλζέηνπλ ηα ρξώκαηα ηνπ νπξάληνπ 

ηόμνπ. 

 Κάζε ρξώκα  ζηξίβεη  θαη επηβξαδύλεη θαζώο δηέξρεηαη κέζα από ην λεξό. 

Κάζε ρξώκα ηνπ θσηόο ζηξίβεη  ζε δηαθνξεηηθή γσλία, επνκέλσο κπνξείηε 

λα δείηε θάζε ρξώκα ρσξηζηά. 
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Πεηξάκαηα  Πεξίεξγσλ Υξσκάησλ  

 

025 Κάλνληαο έλα νπξάλην ηόμν (Ζιηόινπζηε κέξα) 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Νεξό  

• Ζιηόινπζηε κέξα 

• Λεπθό ηνίρν 

• Μηθξό  θαζξέπηε 

• Ρερό πηάην  

 

Βήκαηα:  

1. Βάιηε ιίγν λεξό ζε έλα ξερό πηάην.  

2. ηεξίμηε έλα κηθξό θαζξέθηε ζην λεξό, ζε κηα γσλία. 

3. Σνπνζεηήζηε ην πηάην θνληά ζε έλα παξάζπξν θαη ε ζέζε ηνπ 

θαηόπηξνπ, έηζη ώζηε ην θσο ηνπ ήιηνπ λα ην ρηππά.  

Σν θσο πεξλά κέζα από ην λεξό θαη αλαθιάηαη από ηνλ θαζξέθηε, 

θάλνληαο έλα εμαζζελεκέλν νπξάλην ηόμν εκθαλίδεηαη ζηνλ ηνίρν. Αλ δελ 

έρεηε ιεπθό ηνίρν, λα πάξεηε έλα κεγάιν θνκκάηη ησλ ιεπθώλ θαξηώλ θαη 

θξαηήζηε ην κπξνζηά από ηνλ ηνίρν. Ρπζκίζηε ην έσο όηνπ κπνξείηε λα 

δείηε ην νπξάλην ηόμν.  
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Πεηξάκαηα  Πεξίεξγσλ Υξσκάησλ  

026  Κάλνληαο έλα νπξάλην ηόμν (ζε ζθνηεηλό δσκάηην)  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Σαηλία  

• Νεξό  

• Καζξέπηεο 

• Φαιίδη  

• Λεπθή Κάξηα  

• ε ζθνηεηλό δσκάηην 

• Γηαθαλέο πιαζηηθό θνπηί  

• Φαθόο 

• Μαύξν Υαξηί Καηαζθεπώλ  (ρνληξό)  

 

Βήκαηα:  

1. Υξεζηκνπνηώληαο ην καύξν ραξηί, θόςηε ην ζρήκα ηνπ θαηόπηξνπ ηνπ 

θαθνύ ζαο (πεξηνρή πνπ ην θσο βγαίλεη).  

2. Κόςηε κηα κηθξή ζρηζκή ζηε κέζε ηνπ καύξνπ  ραξηηνύ  ην νπνίν κόιηο 

θόςαηε.  

3. Σνπνζεηήζηε ην καύξν ραξηί πάλσ από ην θαθό ζαο θαη ζηεξεώζηε  ην 

κε ηελ ηαηλία. 

4. Γεκίζηε ην πιαζηηθό θνπηί κέρξη ηε κέζε κε λεξό. 

5. Βάιηε ηνλ θαζξέθηε ζην λεξό έηζη ώζηε λα αθνπκπά ην ηέινο ηνπ 

θνπηηνύ ππό γσλία. 

6. εκαδέςηε κε ην θαθό ζαο, ώζηε ε δέζκε θσηόο πέθηεη ζηνλ θαζξέθηε 

κέζα ζην λεξό (ν θαθόο ζα πξέπεη λα είλαη ζην εμσηεξηθό ηνπ δνρείνπ θαη 

λα κελ βπζηζηεί ζην λεξό). 

7. Κξαηήζηε ςειά ηε ιεπθή θάξηα ώζηε λα αλαθιάηαη ην θσο ζηνλ 

θαζξέθηε θαη λα πέθηεη πάλσ ηεο. 

Μπνξείηε λα δείηε έλα νπξάλην ηόμν ζην ιεπθό ραξηί. ηαλ ηαμηδεύεη ην 

θσο κέζα από ην λεξό, ηε θσηεηλή δέζκε επηβξαδύλεηαη θαη ιπγίδεη . Σα  

επηά δηαθνξεηηθά ρξώκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ην νπξάλην ηόμν ηαμηδεύνπλ κε 

δηαθνξεηηθέο ηαρύηεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα θάζε ρξώκα ζηξίβεη ζε κηα 

ειαθξώο δηαθνξεηηθή γσλία. Ο θαζξέθηεο αληαλαθιά ηα δηαθνξεηηθά 

ρξώκαηα ώζηε λα βιέπεηε έλα νπξάλην ηόμν ή ην θάζκα ησλ επηά 

αλαιπζέλησλ ρξσκάησλ.  
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Δίδε Ζιεθηξηζκνύ  

 
ηαηηθόο θαη Γπλακηθόο ειεθηξηζκόο 

 

ΖΜΔΗΧΖ: 

 Δάλ επηρεηξήζεηε λα θάλεηε νπνηαδήπνηε ειεθηξηθά πεηξάκαηα ΠΟΣΕ λα 

κε ρξεζηκνπνηείηε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα από κπξίδα. Δίλαη πνιύ ηζρπξό 

θαη πνιύ επηθίλδπλν. Γηα ειεθηξηθά πεηξάκαηα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε 

κόλν κπαηαξίεο.  

 

Τπάξρνπλ δύν είδε ειεθηξηζκνύ:  

 

1) Ο Γπλακηθόο ειεθηξηζκόο -. Πξνθαιείηαη από κηθξνζθνπηθά αόξαηα 

πξάγκαηα πνπ νλνκάδνληαη ειεθηξόληα πνπ θηλνύληαη κέζσ ηνπ κεηάιινπ. 

Απηή ε ξνή ιέγεηαη ειεθηξηθό ξεύκα. Σα αληηθείκελα πνπ ρξεηάδνληαη 

ειεθηξηθό ξεύκα (πνπ θηλνύληαη κε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα) ηξνθνδνηνύληαη  

κε κπαηαξίεο ή ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ δηαδίδεηαη κέζα από θαιώδηα από 

ην ζηαζκό παξαγσγήο ελέξγεηαο. Σν θύθισκα ζπκπιεξώλεηαη από έλα 

δηαθόπηε, πνπ ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηε ζπζθεπή. ηαλ ν δηαθόπηεο είλαη 

απελεξγνπνηεκέλνο, ην θύθισκα έρεη αλνίμεη θαη ε ζπζθεπή είλαη 

απελεξγνπνηεκέλε.  

Πνιιά αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή 

θηλνύληαη κε ειεθηξηθή ελέξγεηα - από ηνπο ππνινγηζηέο θαη ζηεγλσηήξα 

καιιηώλ κέρξη ιάκπεο θαη πιπληήξηα ξνύρσλ. 

ΖΜΔΗΧΖ: Δάλ επηρεηξήζεηε λα θάλεηε νπνηαδήπνηε πεηξάκαηα πνπ 

απαηηνύλ ειεθηξηθή ελέξγεηα - Πνηέ κε ρξεζηκνπνηείηε ηε κνξθή ειεθηξηθό 

ξεύκα από κπξίδα. Δίλαη πνιύ ηζρπξό θαη πνιύ επηθίλδπλν. Θα πξέπεη γηα 

ηα  ειεθηξηθά πεηξάκαηα λα ρξεζηκνπνηείηε κόλν κπαηαξίεο.  

 

2)ηαηηθόο ειεθηξηζκόο -. Απηόο ν ηύπνο ειεθηξηζκνύ κέλεη ζε έλα κέξνο. 

Ο ζηαηηθόο ειεθηξηζκόο παξάγεηαη όηαλ νξηζκέλα από  ηα πιηθά ηξίβνληαη 

κεηαμύ ηνπο. Ο ζηαηηθόο ειεθηξηζκόο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

αληζνξξνπίαο κεηαμύ αξλεηηθώλ θαη ζεηηθώλ θνξηίσλ ζε έλα αληηθείκελν. 

Σα θνξηία απηά κπνξεί λα ζπζζσξεπηνύλ  ζηελ επηθάλεηα ελόο 

αληηθεηκέλνπ κέρξη λα βξνπλ έλαλ ηξόπν λα απειεπζεξσζνύλ ή λα 

εμνπδεηεξσζνύλ. Έλαο ηξόπνο γηα λα εμνπδεηεξσζνύλ είλαη κέζσ ελόο 

θπθιώκαηνο.  

Πώο ιεηηνπξγεί ν ζηαηηθόο ειεθηξηζκόο; Ο ζηαηηθόο ειεθηξηζκόο ζα 
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παξαρζεί όηαλ ππάξρεη αληζνξξνπία κεηαμύ αξλεηηθώλ θαη ζεηηθώλ 

θνξηίσλ ζε αληηθείκελα. Πξνθαιεί θξνηαιίζκαηα (ηζαθ) όηαλ ρηελίδεζηε  

θαη θάλεη ηε ζθόλε λα θνιιά ζε ηειενπηηθέο νζόλεο ηειεόξαζεο (όρη 

επίπεδεο). Πεηξάκαηα ζηαηηθνύ  ειεθηξηζκνύ πεηπραίλνπλ  ζε ζηεγλή κέξα.  

Οη Κεξαπλνί πξνθαινύληαη από κηα θπζηθή ζπζζώξεπζε ηνπ ζηαηηθνύ 

ειεθηξηζκνύ ζηα ζύλλεθα. Ζ  αζηξαπή είλαη έλαο  γηγαληηαίνο ζπηλζήξαο 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Αζηξαπέο (ειεθηξνζόθ)  δεκηνπξγνύλ θαη 

νξηζκέλα ρέιηα (ειεθηξηθό ρέιη) πνπ ππάξρνπλ  ζε όιν ηνλ θόζκν.  

 

Ζ ηξηβή νξηζκέλσλ πιηθώλ κεηαμύ ηνπο κπνξεί λα κεηαθέξεη αξλεηηθά 

θνξηία ή ειεθηξόληα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ηξίςεηε ην παπνύηζη ζαο ζην 

ραιί, ην ζώκα ζαο ζπιιέγεη επηπιένλ ειεθηξόληα. Σα ειεθηξόληα 

πξνζθνιιώληαη ζην ζώκα ζαο κέρξη λα κπνξνύλ λα απειεπζεξσζνύλ .  

• Αλ βγάιεηε ην θαπέιν ζαο κηα  μεξή  εκέξα ηνπ ρεηκώλα ζα δείηε  ηξίρεο 

λα ζεθώλνληαη.  

πσο βγάδεηε ην θαπέιν ζαο από ην θεθάιη ζαο, ηα ειεθηξόληα 

κεηαθέξνληαη από ην θαπέιν ζηα καιιηά ζαο, έηζη ην θαπέιν θνξηίδεηαη 

ζεηηθά θαη ηα καιιηά αξλεηηθά θαη γη απηό έιθνληαη . Θπκεζείηε, όηη 

αληηθείκελα κε ην ίδην θνξηίν απσζνύληαη. Δπεηδή ηα καιιηά ζαο έρνπλ ην 

ίδην θνξηίν, νη ηξίρεο ζαο ζα ζηαζνύλ όζν ην δπλαηόλ ε κία  πην καθξηά 

από ηελ άιιε.  

ηα ςπρξόηεξα θιίκαηα είλαη πην ζπρλά ηα θαηλόκελα  "ζηαηηθνύ 

ειεθηξηζκνύ ".  

• Έρεηε θάλεη πνηέ κπαιόλη λα θνιιήζεη ζε έλαλ ηνίρν κεηά ην ηξίςηκν κε 

ξνύρα ζαο;  

 

ηαλ ηξίβεηε έλα κπαιόλη κε ηα ξνύρα ζαο γηα λα θνιιήζεη ζηνλ ηνίρν, 

πξνζζέηεηε έλα πιεόλαζκα ειεθηξνλίσλ (αξλεηηθά θνξηία) ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ κπαινληνύ. Ο ηνίρνο είλαη ηώξα πην ζεηηθά θνξηηζκέλεο από ην 

κπαιόλη. Γεδνκέλνπ όηη ηα δύν έξρνληαη ζε επαθή, ην κπαιόλη ζα 

θνιιήζεη ιόγσ ηνπ θαλόλα όηη ηα αληίζεηα έιθνληαη  (ζεηηθό κε αξλεηηθό).  

 

ια ηα θπζηθά αληηθείκελα είλαη θηηαγκέλα από άηνκα. Μέζα ζε έλα άηνκν 

ππάξρνπλ  πξσηόληα, ειεθηξόληα θαη λεηξόληα. Σα πξσηόληα είλαη  ζεηηθά 

θνξηηζκέλα, ηα ειεθηξόληα είλαη αξλεηηθά θνξηηζκέλα, θαη ηα λεηξόληα είλαη 

νπδέηεξα. πλεπώο, όια ηα πξάγκαηα απνηεινύληαη από θνξηία . Σα 

αληίζεηα θνξηία έιθνληαη κεηαμύ ηνπο (αξλεηηθά κε ζεηηθά). Σα νκόζεκα  

θνξηία απσζνύληαη (ζεηηθά κε ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά κε ηα αξλεηηθά).  

Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ζεηηθά θαη αξλεηηθά θνξηία είλαη ηζνξξνπεκέλα ζε 

έλα αληηθείκελν, γεγνλόο πνπ θαζηζηά απηό ην αληηθείκελν νπδέηεξν 

(αθόξηηζην).  
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Πεηξάκαηα ηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ ... 
Κνιιεκέλν πάλσ ζνπ  

Κάκςε Νεξνύ  

Μπαιόληα πνπ αληηζηέθνληαη 

εθώλνληαο ραξηί πγείαο 

Δίδε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

Φνξηίδεηαη ή δελ θνξηίδεηαη 

Ζ θόξηηζε ελόο ιακπηήξα 
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Πεηξάκαηα ηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ 

027 Κνιιεκέλν πάλσ ζαο  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Έλα κπαιόλη  

• Γεξά Πλεπκόληα   

• Έλα πνπιόβεξ Μάιιηλν  ή από λάηινλ  

 

Έλα απηνθόιιεην πείξακα!  

 

Βήκαηα:  

1. Φνπζθώζηε  ην κπαιόλη θαη δέζηε ην , έηζη ώζηε ν αέξαο δελ δηαθεύγεη.  

2. Πάξηε ην κπαιόλη θαη ηξίςηε δσεξά ζην πνπιόβεξ ζαο ή ζην θεθάιη ζαο 

ζηηο ηξίρεο πεξίπνπ δέθα θνξέο.  

3. Σώξα, θξαηήζηε ην κπαιόλη θνληά ζην πνπιόβεξ ή ηηο ηξίρεο ζαο γηα έλα 

ιεπηό.  

4. Αθήζηε ην κπαιόλη. Ση ζπκβαίλεη; 

 Έρεη θνιιήζεη; 

 

ηαλ έλα κπαιόλη θαη ην πνπιόβεξ ή νη ηξίρεο ηξίβνληαη καδί, ηόηε θάζε έλα  

ζα απνθηήζεη έλα δηαθνξεηηθό είδνο ειεθηξηθνύ θνξηίνπ.  

Σν κπαιόλη θνξηίδεηαη κε αξλεηηθό θνξηίν θαη ην πνπιόβεξ ή ηξίρεο 

θνξηίδνληαη κε  έλα ζεηηθό θνξηίν.  

Σα αληίζεηα θνξηία έιθνπλ ην έλα ην άιιν.  
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Πεηξάκαηα ηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ 

 

Πείξακα Κάκςεο Νεξνύ 

  

028  Κάκςε Νεξνύ  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Μία πιαζηηθή ρηέλα  

• Μάιιηλν πνπιόβεξ  

• Σξερνύκελν λεξό βξύζεο  

Απηό είλαη έλα πνιύ θαιό πείξακα!  

 

Βήκαηα:  

1. Σξίςηε ηελ πιαζηηθή ρηέλα ζην πνπιόβεξ ή ηε ρηέλα ζαο, κέζα από ηα 

καιιηά ζαο γύξσ ζηηο  δέθα θνξέο.  

2. Αλνίμηε ηελ βξύζε, ώζηε ε ξνή ηνπ λεξνύ λα είλαη αξγή θαη ζηαζεξή.  

3. Πιεζηάζηε ηε ρηέλα ζην λεξό (κελ αθήλεηε ηε ρηέλα λα αγγίδεη ην λεξό).  

Σν λεξό θάκπηεηαη πξνο ηε ρηέλα.  

Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ε ρηέλα έρεη θνξηηζηεί θαη ηξαβά πάλσ ηεο 

ην λεξό, πνπ είλαη νπδέηεξα θνξηηζκέλν.  
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Πεηξάκαηα ηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ  

029  Μπαιόληα πνπ απσζνύληαη 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

• Σαηλία  

• Φαιίδη  

• ην πιαίζην ηεο πόξηαο  

• Γύν Μπαιόληα 

• πάγθν 

• Έλα κάιιηλν πνπιόβεξ  

 

Βήκαηα:  

1. Κόςηε δύν ίζα κήθε, από ηνλ ζπάγθν  θαη θνιιήζηε ηα  ζην  πάλσ 

κέξνο ηεο θάζαο κηαο πόξηαο ζηε κέζε θαη ζε απόζηαζε πεξίπνπ 2,5 

εθαηνζηώλ κεηαμύ ηνπο. 

2. Φνπζθώζηε  ηα κπαιόληα θαη δέζηε  θάζε άθξν, έηζη ώζηε ν αέξα λα κελ 

δηαθεύγεη.  

3. Γέζηε θάζε έλα από ηα θνπζθσκέλα κπαιόληα ζηελ άθξε  θάζε 

ζπάγθνπ  ώζηε λα θξέκνληαη ζην ίδην ύςνο θαη εξεκνύλ ην έλα δίπια ζην 

άιιν.  

4. Σξίςηε θάζε έλα από ηα κπαιόληα κε ην κάιιηλν  πνπιόβεξ γηα λα ηα 

θνξηίζεηε (έλα θάζε θνξά).  

Ση ζπκβαίλεη όηαλ ηα αθήζνπκε ειεύζεξα; Πώο αληηδξνύλ κεηαμύ ηνπο;  

Καη ηα δύν κπαιόληα έρνπλ θνξηηζηεί αξλεηηθά ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ ηξηθηεί 

κε ην κάιιηλν πνπιόβεξ θαη ζα απσζήζεη ην έλα ην άιιν καθξηά. 

Αληηθείκελα πνπ απνηεινύληαη από ην ίδην πιηθό ζα έρνπλ πάληα ην ίδην 

θνξηίν θαη ζα απσζνύληαη όπσο αθξηβώο ζα απσζνύληαη νη ίδηνη πόινη 

ησλ καγλεηώλ. 

Πξνζπαζήζηε λα θέξεηε ηα δύν κπαιόληα θνληά αθνύ έρνπλ ηξηθηεί κε ην 

πνπιόβεξ κάιιηλα. Ση ζπκβαίλεη όηαλ πξνζπαζείηε λα θέξεηε ηα κπαιόληα 

θνληά;  

Σνπνζεηήζηε ηα ρέξηα ζαο αλάκεζα ζηηο δύν κπαιόληα, γίλεηαη  θάηη 

δηαθνξεηηθό;  
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Πεηξάκαηα ηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ 

030 εθώλνληαο  ραξηί πγείαο  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Φαιίδη  

• Υαξηί πγείαο  

• Μάιιηλν πνπιόβεξ  

• Μία πιαζηηθή ρηέλα ή πιαζηηθό ζηπιό 

 

Απηό ην πείξακα είλαη κηα καγεία!  

 

 

Βήκαηα:  

1. Κόςηε κεξηθά κηθξά θνκκάηηα ραξηί πγείαο.  

 

2. Φνξηίζηε ηε ρηέλα / ζηπιό κε ην ηξίςηκν ηνπ ζε έλα πνπιόβεξ ή 

πέξαζκα κέζα από ηα καιιηά πεξίπνπ δέθα θνξέο.  

 

3. Κξαηήζηε ηε ρηέλα / ζηπιό πάλσ από ην κηθξό θνκκάηηα ραξηί.  

Απηό είλαη έλα πείξακα δηαζθεδαζηηθό λα βιέπεη θαλείο ην ραξηί πγείαο 

ηξαβηέηαη από ηε θνξηηζκέλε ρηέλα / ζηπιό.  
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Πείξακα ηαηηθνύ  ειεθηξηζκνύ  

031 Φνξηηζκέλα θαη αθόξηηζηα  κπαιόληα 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• εινηέηπ 

• Φαιίδη  

• Γύν Μπαιόληα 

• πάγθν ή θισζηή 

• Έλα κάιιηλν πνπιόβεξ 

 

Βήκαηα:  

1. Φνπζθώζηε ηα δύν κπαιόληα, έηζη ώζηε λα έρνπλ ην ίδην κέγεζνο. Γέζηε 

έλαλ θόκπν ζην ιαηκό ηνπ θάζε κπαινληνύ, έηζη ώζηε ν αέξαο λα κελ 

δηαθεύγεη.  

2. Γέζηε ην έλα άθξν ηνπ ζπάγθνπ ζε έλα από ηα κπαιόληα.  

3. Υξεζηκνπνηώληαο ζεινηέηπ, ζηεξεώζηε  ηελ ειεύζεξε άθξε ηνπ 

ζπάγθνπ ζηελ άθξε ελόο ηξαπεδηνύ. 

4. Φνξηίζηε ην δεύηεξν κπαιόλη ηξίβνληαο ην κε ην κάιιηλν ξνύρν.  

5. Κξαηήζηε ην θνξηηζκέλν κπαιόλη θνληά, αιιά λα κελ αγγίδεη ηνλ 

θξεκαζκέλν  κπαιόλη. 

6. Παξαηεξήζηε ηελ θίλεζε ηνπ θξεκαζκέλνπ  κπαινληνύ.  

Αλαθεθαιαηώλνληαο!  

Πξηλ από ηελ ηξηβή, όπσο όια ηα πιηθά έηζη θαη ηα κπαιόληα θαη ην κάιιηλν 

ξνύρα είλαη αθόξηηζηα. 

 Απηό είλαη γηαηί έρνπλ ίζα ζηνλ αξηζκό ζεηηθά θνξηηζκέλα ππναηνκηθά 

ζσκαηίδηα (πξσηόληα) θαη αξλεηηθά θνξηηζκέλα ππναηνκηθά ζσκαηίδηα 

(ειεθηξόληα).  

ηαλ ηξίβεηε ην δεύηεξν κπαιόλη κε ην κάιιηλν ξνύρν, ηα ειεθηξόληα 

κεηαθέξνληαη από ην καιιί ζην ειαζηηθό, ιόγσ ησλ δηαθνξάο ηεο έιμεο 

ησλ ειεθηξνλίσλ από ηα δύν πιηθά. Σν κπαιόλη θνξηίδεηαη αξλεηηθά, δηόηη 

θέξδηζε ειεθηξόληα από ην κάιιηλν ξνύρν θαη ην κάιιηλν ξνύρν θνξηίδεηαη  

ζεηηθά επεηδή ράλεη ειεθηξόληα. 

ηαλ ην αξλεηηθά θνξηηζκέλν κπαιόλη ήξζε θνληά ζην θξεκαζκέλν 

κπαιόλη πνπ ήηαλ  νπδέηεξα θνξηηζκέλν, ηα ειεθηξόληα πνπ ήηαλ  ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ θξεκαζκέλνπ κπαινληνύ απσζήζεθαλ  καθξηά. Απηό θάλεη  

ηελ επηθάλεηα αληηκεησπίδεηαη ζαλ ζεηηθή. Γεδνκέλνπ όηη ηα αληίζεηα 

θνξηία έιθνληαη , ην ζεηηθό θνξηίν ζηελ επηθάλεηα ηνπ θξεκαζκέλνπ 

κπαινληνύ έιθεηαη από ην αξλεηηθό θνξηίν ηνπ κπαινληνύ πνπ θξαηάκε. 

Απηή ε έιμε είλαη αξθεηά ηζρπξή γηα λα κεηαθηλήζεη ην θξεκαζκέλν 

κπαιόλη.  
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Πεηξάκαηα ηαηηθνύ  ειεθηξηζκνύ  

032  Ζ θόξηηζε κηαο ιάκπαο θζνξηζκνύ 

 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

  

• Έλα ζθνηεηλό δσκάηην 

• Λακπηήξα θζνξηζκνύ  

• Μηα ρηέλα / Καζθόι Μάιιηλνο  

 

Βήκαηα:  

1. Πεγαίλεηε ζε έλα ζθνηεηλό δσκάηην κε ηελ ιάκπα θζνξηζκνύ θαη ηε 

ρηέλα (θαζθόι από καιιί). 

2. Πεξάζηε ηε ρηέλα ζηα καιιηά ζαο πεξίπνπ 20 θνξέο. Θα κπνξνύζαηε 

λα ηξίςεηε ηε ρηέλα πάλσ από έλα καληήιη κάιιηλν γηα ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα.  

3. Σνπνζεηήζηε ηε ρηέλα γηα ην κεηαιιηθό άθξν ηνπ ειεθηξηθνύ ιακπηήξα 

θζνξηζκνύ θαη παξαθνινπζήζηε ην ιακπηήξα λα αλάβεη (πξνθαλώο ιίγν).  

Ζ ηξηβή ησλ καιιηώλ  ζαο κε ηε ρηέλα πξνθαιεί θίλεζε ησλ ειεθηξόλησλ 

από ηα καιιηά ζαο ζηε ρηέλα. Απηό αλαγθάδεη ην ζώκα ζαο γηα λα γίλεη 

ζεηηθά θνξηηζκέλν θαη ε ρηέλα θνξηίδεηαη αξλεηηθά. Ζ ρηέλα εθθνξηίδεηαη 

κέζα ζην ιακπηήξα θαη απηό πξνθαιεί κηθξνύο παικνύο θσηόο.  
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Δπηπιέεη  ή Βπζίδεηαη  

 

- Ση αληηθείκελα επηπιένπλ θαη πνηα αληηθείκελα 

βπζίδνληαη; 

 ια εμαξηώληαη από ηελ ππθλόηεηα ηνπ θάζε 

αληηθεηκέλνπ.  
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Πεηξάκαηα Δπίπιεπζεο & Βύζηζεο  

 

033 Καηαδύηεο ζε έλα κπνπθάιη  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

  

• πλδεηήξαο  

• Πιαζηηθό θαπάθη από ζηπιό  κε θιηπ (κε θιεηζηό άθξν- αιιηώο θιείζηε ην 

κε πιαζηειίλε) 

• Πιαζηειίλε 

• Άδεην πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ κε θαπάθη (2L)  

 

Βήκαηα:  

1. Κάληε κε πιαζηειίλε έλα κηθξό θύιηλδξν 3,5 cm καθξύ. ηεξεώζηε ηνλ 

κε ηνλ ζπλδεηήξα ζην θάησ κέξνο από ην θαπάθη ηνπ ζηπιό. Γεκίζηε ην 

κπνπθάιη κε λεξό θαη ξίμηε κέζα ηνλ δύηε. 

2.Σν θαπάθη  ζα πξέπεη λα επηπιέεη κε ηελ θνξπθή ηνπ αθξηβώο πάλσ από 

ηε ζηάζκε ηνπ λεξνύ. Βάιηε  κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε πιαζηειίλε, αλ 

ρξεηαζηεί. ηε ζπλέρεηα, ξίμηε θαη άιιν λεξό κέρξη λα μερεηιίζεη θαη βηδώζηε 

ην θαπάθη ηνπ κπνπθαιηνύ ζθηρηά.  

 

Γηαηί ν δύηεο κηα αλεβαίλεη θαη κηα βπζίδεηαη;  

 

ηαλ βάδεηε ην θαπάθη ηνπ ζηπιό ζην λεξό, κηα θπζαιίδα ηνπ αέξα είλαη 

παγηδεπκέλε κέζα ζε απηό. Απηή ε παγηδεπκέλε θπζαιίδα αέξα θάλεη ην 

δύηε ιηγόηεξν ππθλό από ην λεξό, έηζη ώζηε λα επηπιέεη. ηαλ πηέδεηε ηε 

θηάιε, ν αέξαο ζπκπηέδεηαη θαη ην λεξό θαηαιακβάλεη πεξηζζόηεξν ρώξν 

κέζα ζην θαπάθη ηνπ  ζηπιό. Σώξα ν δύηεο είλαη ππθλόηεξνο από ην λεξό, 

έηζη ώζηε λα βνπιηάμεη. ηαλ ραιαξώλεηε ιαβή ζαο ζην κπνπθάιη, ν αέξαο 

εθηνλώλεηαη πάιη. Σώξα ν δύηεο είλαη ιηγόηεξν ππθλόο από ην λεξό, έηζη 

ώζηε λα αλαδύεηαη ζηελ επηθάλεηα. 
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Πείξακα Δπίπιεπζεο & Βύζηζεο  

034  Μπνξείηε λα βπζίζεηε έλα πνξηνθάιη;  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Έλα κπνι  

• Νεξό  

• Έλα πνξηνθάιη  

• Έλα θίιν  

 

Βήκαηα:  

1. Γεκίζηε ην κπνι κε λεξό.  

2. Γείηε αλ ν θίινο ζαο κπνξεί λα πάξεη ην πνξηνθάιη θαη λα ην βνπιηάμεη.  

3. Πάξηε ην πνξηνθάιη θαη μεθινπδίζηε ην.  

4. Σνπνζεηήζηε ην μεθινπδηζκέλν πνξηνθάιη πίζσ ζην κπνι ηνπ λεξνύ. Ση 

ζα ζπκβεί απηή ηε θνξά;  

Σν πνξηνθάιη βπζίδεηαη επεηδή ε θινύδα πνξηνθαιηνύ, ήηαλ γεκάηε  κε 

θελά αέξα, θάλνληαο θαηά ζπλέπεηα ην πνξηνθαιί ειαθξύ γηα ην κέγεζόο 

ηνπ (έηζη ώζηε λα επηπιέεη). 

 ηαλ αθαηξείηε ηε θινύδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπιάθσλ αέξα), ην 

πνξηνθάιη δπγίδεη πνιύ γηα ην κέγεζόο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, βνπιηάδεη γηαηί ην 

πνξηνθάιη είλαη ππθλόηεξν από ην λεξό.  
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Πείξακα Δπίπιεπζεο & Βύζηζεο  

035 ε πνην  λεξό ζα επηπιέεη κέζα ην απγό;  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Δπηηξαπέδην αιάηη  

• Γύν κπνι  

• Έλα θνπηάιη 

• Εεζηό λεξό βξύζεο  

• Γύν απγά  

• Έλα θίιν  

 

Βήκαηα:  

1. Γεκίζηε ηα δύν κπνι κε δεζηό λεξό βξύζεο.  

2. Πξνζζέζηε κεξηθέο θνπηαιηέο αιάηη ζε έλα από ηα κπνι ηνπ λεξνύ θαη 

αλαθαηέςηε ην πνιύ θαιά, κέρξη λα δηαιπζεί ην αιάηη ζην λεξό.  

3. Σνπνζεηήζηε πξνζεθηηθά έλα απγό ζε θάζε κπνι.  

4.Σν έλα απγό ζα επηπιέεη  θαη ην άιιν ζα βπζηζηεί.  

Πνηα απγό επηπιέεη;  

Ξέξεηε γηαηί;  

Σν αικπξό λεξό είλαη βαξύηεξν από ην απιό λεξό ηεο βξύζεο, έηζη ώζηε 

ην απγό δελ ρξεηάδεηαη  λα εθηνπίζεη  ηόζν πνιύ λεξό γηα λα δεκηνπξγεζεί 

ρώξνο γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη σο εθ ηνύηνπ επηπιέεη.  
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Πεηξάκαηα  Πιεύζεο  & Βύζηζεο  

 

036  Πισηή πιαζηειίλε 

 -Μπνξείο λα θάλεηο ηελ πιαζηειίλε λα επηπιέεη ζαλ κηα βάξθα;  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Πιαζηειίλε  

• Νεξνρύηεο  ή  θνπβάο  

• Νεξό  

 

Βήκαηα:  

1. Γεκίζηε ην λεξνρύηε ή θνπβά κε λεξό.  

2. Σνπνζεηήζηε κηα κπάια πιαζηειίλεο ζην λεξό.  

3. Ση ζπκβαίλεη κε ηελ κπάια πιαζηειίλεο;  

4. Πάξηε ηε κπάια από πιαζηειίλε από ην λεξό θαη δηακνξθώζηε ηε ζην 

ζρήκα ελόο πινίνπ.  

5. Σνπνζεηήζηε ην πινηάξην θαηαζθεπαζκέλν από πιαζηειίλε ζην λεξό.  

6. Ση ζπκβαίλεη κε ηε πιαζηειίλε;  

 

Ση θάλεη ηηο βάξθεο λα επηπιένπλ;  

 

Σν λεξό ππνζηεξίδεη κηα βάξθα πηέδνληαο ην θάησ κέξνο ηνπ ζθάθνπο 

πξνο ηα πάλσ κε απνηέιεζκα λα κε βπζίδεηαη. Σν λεξό δελ κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη κηα βάξθα, αλ έρεη έλα πνιύ βαξύ θνξηίν. Έλα πνιύ βαξύ 

θνξηίν ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη ηε βύζηζε ελόο ζθάθνπο. Δπίζεο, ην 

ζρήκα ελόο πινίνπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε πιεύζε. Αλ πάξεηε 

πιαζηειίλε ζε ζρήκα ζθαίξαο, ζα βπζηζηεί. Αιιά αλ ην δηακνξθώζεηε ζην 

ζρήκα ελόο πινίνπ ζα επηπιεύζεη. 
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Πεηξάκαηα  Πιεύζεο  & Βύζηζεο  

037 Δπίπιεπζε θαη Βύζηζε θαηαγξαθή πιηθώλ  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Καξθηά 

• Νεξό  

• Νεξνρύηε ή θνπβά 

• Μνιύβη  

• Χκό απγό  

• Υάξαθα  

• Μήιν  

• Παηρλίδη βαξθάθη  

• πλδεηήξα 

• Μπάια από θανπηζνύθ  

 

Γνθηκάζηε απηό ην πείξακα σο έλα εξεπλεηηθό έξγν. Πνηό από ηα 

παξαθάησ αληηθείκελα πηζηεύεηε όηη ζα επηπιένπλ θαη πνηά λνκίδεηε όηη ζα 

βπζηζηνύλ;  

 

αληηθείκελν      επηπιέεη            Βπζίδεηαη 

Μνιύβη   

Χκό απγό   

Υάξαθαο   

Μήιν   

Καξθί   

βαξθάθη   

πλδεηήξαο   

ιαζηηρέληα κπάια   

 

 

Βήκαηα:  

1. Γεκίζηε έλα λεξνρύηε ή έλα θνπβά κε λεξό. Αθήζηε πάλσ πεξίπνπ 5 

εθαηνζηά θελό.  

2. Αξγά ρακειώζηε έλα αληηθείκελν  κέζα ζην λεξό.  

3. Αθαηξέζηε ην αληηθείκελν  από ην λεξό θαη δνθηκάζηε ην επόκελν.  

4. πλερίζηε ηε δνθηκή θάζε αληηθείκελνπ  .  

5. Σώξα πξνζζέζηε κεξηθά από ηα δηθά ζαο αληηθείκελα  γηα λα δείηε ηη 

ζπκβαίλεη.  

ΖΜΔΗΧΖ: Απηό είλαη έλα έξγν πνπ κπνξείηε αλ ζέιεηε λα θξαηήζεηε 

ζεκεηώζεηο ή / θαη θαηαγξάθεη ηηο αλαθαιύςεηο ζαο ζε έλα ζεκεησκαηάξην.  
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Πεηξάκαηα Θεξκόηεηαο  
 

Κξύα ρέξηα 

Σξερνύκελν  λεξό 

νθνιάηα Φύιια 

ηέγλσκα Ρνύρσλ 

Μαγηθό Άικα θέξκαηνο 

Οιηζζεξόο πάγνο 
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Πεηξάκαηα  Θεξκόηεηαο 

 038 Κξύα ρέξηα  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Οη παιάκεο ζαο  

• Σα κπξάηζα ζαο  

• Σα πόδηα ζαο  

 

Βήκαηα:  

 

1. Βάιηε ηα θξύα ρέξηα ζαο καδί θαη λα μεθηλήζεηε ην ηξίςηκν καδί αξγά. 

Δμαθνινπζνύλ λα αηζζάλνληαη θξύα;  

2. Σώξα μεθηλήζεηε ην ηξίςηκν καδί πνιύ γξήγνξα. Πώο αηζζάλεζαη ηώξα; 

Δίλαη πην δεζηά;  

3. ηε ζπλέρεηα, δνθηκάζηε λα ηξίβεηε ηα ρέξηα ζαο πάλσ-θάησ ηνπο 

κεξνύο ζαο πνιύ γξήγνξα. Απηό ζα δεζηάλεη θαη ηα δύν ρέξηα θαη ηα πόδηα 

ζαο.  

4. Γνθηκάζηε ζηαπξώλνληαο ηα ρέξηα ζαο θαη λα ηξίβεηε ηα ρέξηα ζαο πάλσ 

θάησ ζηνπο ώκνπο  ζαο πνιύ γξήγνξα. Απηό ζα δεζηάλεη θαη ηα δύν ρέξηα 

θαη ηα κπξάηζα ζαο. 

Απηό νλνκάδεηαη ηξηβή. ηαλ ηξίβεηε ηα πξάγκαηα καδί ζαο δεκηνπξγνύλ 

ηελ ηξηβή θαη ε ηξηβή είλαη απηό πνπ πξνθαιεί ηε ζεξκόηεηα.  
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Πείξακα Θεξκόηεηαο θαη Νεξνύ 

039 Πόζηκν λεξό από αικπξό 

Από ην αικπξό λεξό παίξλνπκε γιπθό λεξό 
Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  
• Αιάηη  
• Νεξό  
• θνπηάιη  
• Καηζαξόια 
• Σν θαπάθη ηεο θαηζαξόιαο ζην ςπγείν 
• Πνηήξη 
 
Βήκαηα:  
 
1. Υξεζηκνπνηήζηε θαηζαξόια θαη γεκίζηε ηε κε λεξό.  
2. Ρίμηε  αξθεηέο θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο αιάηη κέρξη λα δηαιπζεί. 
3. Σνπνζεηήζηε ηε θαηζαξόια. επάλσ ζην κάηη ηεο θνπδίλαο γηα λα 
δεζηαζεί. 
4. Μόιηο αξρίζεη λα βγάδεη αηκνύο ηνπνζεηήζηε πάλσ ηεο ην θαπάθη, πνπ 
πξνεγνπκέλσο ην βάιακε κέζα ζην ςπγείν γηα λα θξπώζεη. 
5. Άξρηζαλ λα ζρεκαηίδνληαη νη πξώηεο ζηαγόλεο λεξνύ θαη λα πέθηνπλ 
κέζα ζην πνηήξη πνπ ηνπνζεηήζακε ζηελ άθξε ηνπ θαπαθηνύ. Μεηά από 
ιίγε ώξα ζην πνηήξη καδεύηεθε ιίγν λεξό. 
6. Γνθηκάζηε  από ην λεξό ηνπ πνηεξηνύ θαη δηαπηζηώζηε πσο είλαη γιπθό 
όπσο πξηλ λα πξνζζέζνπκε ην αιάηη. 
 
Δίλαη δπλαηόλ λα αθαηξέζνπκε ην αιάηη κέζα από ην αιαηόλεξν 
(θαη’ επέθηαζε από ηε ζάιαζζα), λα είλαη θαζαξό θαη πόζηκν; 
 
Ση έγηλε ην  αιάηη πνπ πξνζζέζακε πξηλ από ιίγν κέζα ζην λεξό;  
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Πεηξάκαηα  Θεξκόηεηαο  

 

040 Φύιια νθνιάηαο  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Μπνι  

• Καηζαξόια  

• Γάληηα θνπδίλαο    

• νθνιάηα  

• Ρνδνπέηαια  

• Καζαξό πηλέιν 

 

 

Βήκαηα:  

 

1. πγθεληξώζηε κεξηθά ξνδνπέηαια. 

2. Πιύλεηε ηα θύιια θαη ζηεγλώζηε ηα πξνζεθηηθά. 

3. Εεηήζηε από έλαλ ελήιηθα λα ξίμεη ην δεζηό λεξό ζηελ θαηζαξόια. 

4. Σνπνζεηήζηε πξνζεθηηθά ην κπνι κέζα ζηελ θαηζαξόια (βεβαησζείηε 

όηη ην λεξό δελ κπαίλεη ζην θύπειιν). 

5. Σνπνζεηήζηε κεξηθή από ηε ζνθνιάηα ζην κπνι (ε ζεξκόηεηα από ην 

λεξό ζα ιηώζεη ε ζνθνιάηα.  Μεηαηξέπεηαη ζε έλα παρύ πγξό). 

6. Βάιηε  έλαλ ελήιηθν λα αθαηξέζεη ην κπνι κε ηε ζνθνιάηα από ηελ 

θαηζαξόια (κε ηα γάληηα θνπδίλαο ) θαη ηνπνζεηήζηε ην πάλσ ζην ηξαπέδη.  

7. Εσγξαθίζηε κε  ηε ζνθνιάηα ην πάλσ κέξνο ησλ θύιισλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ην πηλέιν. 

ηαλ ε ζνθνιάηα αξρίδεη λα ςύρεηαη θαη γίλεη ζηεξεή θαη παίξλεη ην ζρήκα 

ησλ θύιισλ. Ξεθινπδίζηε ηα πξαγκαηηθά θύιια γηα  λα απνθαιπθηνύλ ηα 

λέα θύιια ζνθνιάηαο. 
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Πεηξάκαηα  Θεξκόηεηαο  

 

 041 ηέγλσκα Ρνύρσλ  

 

Γηαηί βξεγκέλα ξνύρα ζηεγλώλνπλ πην γξήγνξα θάησ από ηνλ ήιην ζε 

αληίζεζε κέζα ζε έλα ζθνηεηλό, πγξό δσκάηην;  

 

Ήιηνο-  

Σα ξνύρα ζηεγλώλνπλ πνιύ πην γξήγνξα από ην δεζηό ήιην, επεηδή ην 

λεξό εμαηκίδεηαη. Ζ εμάηκηζε είλαη όηαλ ην πγξό (λεξό) κεηαηξέπεηαη ζε 

αηκό θαη ην λεξό εμαθαλίδεηαη.  

ηαλ ην λεξό είλαη δεζηό απηό εμαηκίδεηαη πνιύ πην γξήγνξα από ό, ηη όηαλ 

ην λεξό είλαη θξύν. Χο εθ ηνύηνπ, ε ζεξκόηεηα από ηνλ ήιην βνεζάεη λα 

ζηεγλώζνπλ ηα ξνύρα γξήγνξα.  

 

Άλεκνο-  

Έλαο άιινο παξάγνληαο ζηεγλώκαηνο είλαη άλεκνο. Αλ πξόθεηηαη γηα κηα 

εκέξα κε πνιύ αέξα ην λεξό ζα εμαηκηζηεί  πην γξήγνξα ιόγσ ηνπ αέξα 

πνπ δηέξρεηαη κέζα από ηα ξνύρα.  

Γνθηκάζηε απηό ην πείξακα έμσ ζε κηα εκέξα κε πνιύ αέξα  θαη ζπγθξίλεηε 

ηα απνηειέζκαηα ζαο κε ην πείξακα πνπ έγηλε ζε κηα ειηόινπζηε κέξα.  

Να θάλεηε κηα ζσζηή δνθηκή ρξεζηκνπνηώληαο ηα ίδηα ξνύρα θαη ηελ ίδηα 

κέζνδν.  
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Πεηξάκαηα  Θεξκόηεηαο  

 

042 Σν καγηθό θέξκα  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Μπνι κε θξύν λεξό  

• Κέξκα (κεγαιύηεξν από ην άλνηγκα ηεο θηάιεο)  

• Γπάιηλν κπνπθάιη κε κηθξό άλνηγκα / ζηόκα)  

Ση ζπκβαίλεη ζηελ  ώζεζε ηνπ αέξα όηαλ απηόο δεζηαζεί; 

Ζ  πίεζε ηνπ αέξα αιιάδεη  όηαλ ζεξκαίλεηαη.  

 

Βήκαηα:  

1. Γεκίζηε έλα κπνι κε ιίγν θξύν λεξό.  

2. Σνπνζεηήζηε ην ιαηκό ηεο θηάιεο θαη ην θέξκα ζε κπνι κε λεξό γηα λα 

θξπώζνπλ. Απηό βνεζάεη ζην λα γίλεη αεξνζηεγέο ζθξάγηζκα όηαλ 

ηνπνζεηείηε ην λόκηζκα ζηελ θνξπθή ηεο θηάιεο. 

3. Σνπνζεηήζηε ην λόκηζκα ζηελ θνξπθή ηεο θηάιεο.  

4. Σπιίμηε ηα ρέξηα ζαο γύξσ από ην κπνπθάιη θαη λα πεξηκέλεηε γηα κεξηθά 

δεπηεξόιεπηα.  

Ση ζα ζπκβεί κε ην θέξκα;  

5. Βγάιηε ηα ρέξηα ζαο από ην κπνπθάιη θαη πεξηκέλεηε. 

Ση ζπκβαίλεη κε ην θέξκα ηώξα;  

Γηαηί ην λόκηζκα αλαπεδά; ηαλ θξαηάηε ην κπνπθάιη κε ηα ρέξηα ζαο, ν 

αέξαο κέζα ζηε θηάιε ζεξκαίλεηαη. Ο ζεξκόο αέξαο πηέδεη πην δπλαηά από 

ηνλ ςπρξό αέξα πνπ βξίζθεηαη έμσ από ην κπνπθάιη έηζη ώζηε λα 

αλαγθάδεη ην θέξκα λα αλαπεδήζεη. ηαλ ν αέξαο ζην εζσηεξηθό ηεο 

θηάιεο θξπώζεη ην λόκηζκα ζα ζηακαηήζεη λα αλαπεδά. 
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Πεηξάκαηα  Θεξκόηεηαο  

043 Ση θάλεη ηνλ πάγν νιηζζεξό;  

 

ηαλ ην λεξό γίλεηαη παγώλεη  αιιάδεη από πγξό ζε ζηεξεό.  

Απηό νλνκάδεηαη πάγνο.  

ηαλ ν πάγνο ζεξκαίλεηαη ή αλ θάηη  ηνλ πηέδεη δπλαηά, αξρίδεη λα ιηώλεη 

θαη λα γίλεηαη  πάιη λεξό (πγξό).  

   

Αλ πξνζπαζήζεηε λα πάξεηε έλα θνκκάηη πάγνπ πνπ έρεη κείλεη έμσ από 

ηνλ θαηαςύθηε γηα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα αξρίδεη λα ιηώλεη θαη 

ζρεκαηίδεηαη πάλσ ηνπ έλα ζηξώκα λεξνύ (πγξό) θαη κε απηό γίλεηαη πνιύ 

νιηζζεξόο θαη πνιύ δύζθνιν λα ηνλ πηάζεηο.  

ηαλ έλα θνκκάηη  πάγνπ πηέδεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ δπλαηά  ηόηε αξρίδεη 

λα ιηώλεη θαη ζπλεπώο ην θνκκάηη  κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα γιηζηξά  πάλσ 

ζην λεξό (πγξό).  
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Πεηξάκαηα  Θεξκόηεηαο  

044 Μνλσηηθά Τιηθά  

Ο αέξαο είλαη έλα θαιό κνλσηηθό πιηθό, δεδνκέλνπ όηη δελ αθήλεη  ηε 

ζεξκόηεηα λα πεξάζεη κέζα ηνπ πνιύ εύθνια. Ο αέξαο κπνξεί λα 

παγηδεπηεί θαη  λα ζρεκαηίζεη  έλα κνλσηηθό ζηξώκα. Απηή ε κόλσζε 

κπνξεί λα απνηξέςεη ζηε ζπλέρεηα ηε ζεξκόηεηα από ην  λα δηαδνζεί ζε 

έλα αληηθείκελν θαζώο θαη λα απνηξέςεη  από ην  λα δηαδνζεί ζεξκόηεηα 

από έλα αληηθείκελν πξνο  έμσ. Μεξηθά παξαδείγκαηα παγηδεπκέλνπ αέξα 

σο κνλσηή είλαη: Σν  Θεξκόο, ην θύπειιν από πνιπζηπξέλην (θειηδόι), ηα 

γάληηα θνύξλνπ, ηα δηπιά ηδάκηα. 

Σα πνπιηά κέλνπλ δεζηά από θηεξά ηνπο θαη ζηα  δώα ε γνύλα ηνπο ηα 

θξαηάεη ζπλέρεηα δεζηά. Απηό νθείιεηαη ζην όηη ν αέξαο πνπ παγηδεύεηαη 

αλάκεζα ζηα  θηεξά ή ηηο ηξίρεο ελεξγεί σο κνλσηήο.  

Γηα ην πείξακά καο έλα θαιό κνλσηηθό πιηθό είλαη ην είδνο ηνπ πιηθνύ πνπ 

θξαηά ηα πξάγκαηα δεζηά γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, βνεζά γηα λα 

κε δηαθεύγεη ε ζεξκόηεηα. Πνην πιηθό πηζηεύεηε όηη ζα είλαη  ην θαιύηεξν 

κνλσηηθό πιηθό; Αινπκηλόραξην, βακβαθεξό ύθαζκα, εθεκεξίδα ή κηα 

κάιιηλε θάιηζα; Σν πείξακα απηό ζα ζαο βνεζήζεη λα αλαθαιύςεηε πνηα 

πιηθά είλαη ηα  θαιύηεξα κνλσηηθά .  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Εεζηό λεξό        • Μάιιηλε θάιηζα  

• 4 βάδα ή θνύπεο   • Κνκκάηη αινπκηλόραξην  

• 4 ιαζηηράθηα     • Κνκκάηη εθεκεξίδαο  

• Κνκκάηη βακβαθεξό ύθαζκα  

Βήκαηα:  

1. Βάιηε ηα ηέζζεξα βάδα ζε κηα ζεηξά ζε κηα επίπεδε επηθάλεηα.  

2. Υύζηε ηελ  ίδηα πνζόηεηα από  πνιύ δεζηό λεξό ζε θάζε βάδν.  

ΖΜΔΗΧΖ: Δάλ ρξεζηκνπνηείηε κηα θαηζαξόια γηα λα ζεξκάλεηε  ην λεξό 

βεβαησζείηε όηη έλαο ελήιηθνο βνεζά ζε απηό ην πείξακα.  

3. Καιύςηε – ζθεπάζηε θαιά  θάζε βάδν κε έλα από ηα ηέζζεξα πιηθά από 

πάλσ. (αινπκηλόραξην, βακβαθεξό ύθαζκα, κάιιηλε θάιηζα θαη 

εθεκεξίδα)  

4. Αζθαιίζηε ην πιηθό πάλσ ζην θάζε βάδν κε έλα ιαζηηράθη.  

5. Αθήζηε ηα βάδα κηζή  ώξα.  

6. Αθαηξέζηε όια ηα θαιύκκαηα / πιηθώλ από ηα βάδα.  

7. Νηώζηε ην λεξό ζε θάζε έλα από ηα βάδα γηα λα δείηε ζε πνην είλαη ην 

ζεξκόηεξν.  

Απηό πνπ έρεη ην ζεξκόηεξν λεξό είρε ην θαιύηεξν κνλσηηθό πιηθό  σο 

θάιπςε.  
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Πεηξάκαηα  Θεξκόηεηαο  

045  Απηό πνπ απνξξνθά πεξηζζόηεξε ζεξκόηεηα;  

 

ηαλ είζηε έμσ ζηνλ ήιην ζε κηα θαπηή θαινθαηξηλή εκέξα είλαη πην άλεην 

λα θνξέζεη θάπνηνο αλνηρηόρξσκα ξνύρα, αιιά γηαηί ζπκβαίλεη απηό; Σν 

πείξακα κε ην θσο, ην ρξώκα, ηε ζεξκόηεηα θαη ιίγν λεξό ζα ην δείμεη .  

Ση ζα ρξεηαζηείηε:  

• 2 όκνηα πνηήξηα ή βάδα  

• Νεξό  

• Θεξκόκεηξν  

• 2 ιαζηηράθηα ή ιίγν ζεινηέηπ 

• Λεπθό ραξηί 

• Μαύξν ραξηί  

   

Οδεγίεο:  

1. Σπιίμηε ην ιεπθό ραξηί γύξσ από έλα από ηα πνηήξηα κε έλα ιαζηηράθη ή 

ζεινηέηπ  γηα λα θξαηεζεί εθεί.  

2. Κάληε ην ίδην κε ην καύξν ραξηί θαη ην άιιν πνηήξη.  

3. Γεκίζηε ηα πνηήξηα κε ηελ ίδηα αθξηβώο πνζόηεηα λεξνύ.  

4. Αθήζηε ηα πνηήξηα ζηνλ ήιην γηα κεξηθέο ώξεο πξηλ ηελ επηζηξνθή ζαο 

γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ ζην θαζέλα.  

 Ση ζπκβαίλεη;  

Οη ζθνύξεο επηθάλεηεο όπσο ην καύξν ραξηί απνξξνθνύλ πεξηζζόηεξν 

θσο θαη ζεξκόηεηα από ό, ηη νη πην αλνηρηόρξσκεο όπσο ην ιεπθό ραξηί. 

Μεηά ηε κέηξεζε ησλ ζεξκνθξαζηώλ ηνπ λεξνύ, ην πνηήξη κε ην καύξν 

ραξηί γύξσ ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζεξκόηεξν από ην άιιν.  

Οη  αλνηρηόρξσκεο επηθάλεηεο αληαλαθινύλ πεξηζζόηεξν θσο, γη 'απηό νη 

άλζξσπνη όηαλ θνξνύλ αλνηρηόρξσκα ξνύρα ην θαινθαίξη, είλαη  

δξνζεξόηεξνη.  
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Πεηξάκαηα Μαγλεηηθά  
Οη Μαγλήηεο έρνπλ κηα ηδηαίηεξε δύλακε πνπ ηνπο επηηξέπεη λα έιθνπλ 

άιια καγλεηηθά αληηθείκελα όπσο ν ζίδεξνο, ράιπβαο, θνβάιηην θαη 

ληθέιην.  

Οη καγλήηεο έρνπλ δύν θύξηεο δπλάκεηο : ηελ  έιμε θαη ηελ άπσζε.  

 

Πεηξάκαηα Μαγλεηηθά...  

Δμεηάδνληαο ηελ έιμε  

Ζιεθηξνκαγλήηεο  

Κάληε βειόλα-καγλήηε 

Απώζεζε θαη  έιμε  

Γείρλνληαο ην Βνξά  

Γνθηκή ελόο καγλήηε  

Φάξεκα  Θεζαπξνύ  

πλδεηήξαο πνπ αησξείηαη  

Αόξαηε δύλακε Μεηαθίλεζεο απηνθηλήηνπ  

 

 

πσο ζα δείηε από απηά ηα καγλεηηθά πεηξάκαηα, ν καγλεηηζκόο (ε 

αόξαηε απηή δύλακε) κπνξεί λα  απσζήζεη θαη λα έιθεη  κέζα από  θάπνηα 

πιηθά όπσο ραξηί θαη πιαζηηθά.  

Οη ζπλδεηήξεο είλαη θηηαγκέλνη από ράιπβα. Αλ έρεηε έλα ζπλδεηήξα θνληά 

ζε έλα καγλήηε, κπνξείηε λα ληώζεηε ηνλ καγλήηε λα ηξαβά ην ζπλδεηήξα 

κε κηα αόξαηε δύλακε πνπ νλνκάδεηαη καγλεηηζκόο. 

ινη νη καγλήηεο έρνπλ δύν άθξα ή πόινπο(Βόξεην & Νόηην). Αλ βάιεηε 

ηνπο πόινπο ησλ δύν καγλήηεο καδί, είηε ζα ηξαβήμεη ν έλαο ηνλ άιιν ή ζα  

απσζεζνύλ ακνηβαία. Θα ηξαβήμεη ν έλαο ηνλ άιιν εάλ νη πόινη είλαη 

δηαθνξεηηθνί. Θα απσζήζεη ν έλαο ηνλ άιιν εάλ νη πόινη είλαη ίδηνη.  

Σα πεηξάκαηα κε καγλήηεο ζα ζαο βνεζήζνπλ λα κάζεηε πεξηζζόηεξα γηα 

ηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνπξγεί ν καγλεηηζκόο θαη πώο κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε 

θάπνηα άιια αληηθείκελα.  

Φάμηε γηα καγλήηεο ζηα παιηά παηρλίδηα ή ζε απηνθόιιεηα ςπγείνπ, ή 

αγνξάζηε έλα ξαβδόκνξθν καγλήηε ή πεηαινεηδή καγλήηε από έλα 

θαηάζηεκα παηρληδηώλ. 

Υξήζεηο Μαγλεηώλ : 

Γλσξίδεηε όηη νη καγλήηεο θξαηνύλ ηε πόξηα ηνπ ςπγείνπ θιεηζηή;  

Γλσξίδεηε όηη νη καγλήηεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα αλύςσζε απηνθηλήησλ ζε 

κηα κάληξα ζηδεξώλ γηα αλαθύθισζε; 

Γλσξίδεηε όηη νη γεξαλνί κε γηγαληηαίνπο καγλήηεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα 

βγάινπλ θαη λα πάξνπλ ηα κέηαιια από ηηο ρσκαηεξέο;  

Γλσξίδεηε όηη νη καγλήηεο ζηεξεώλνπλ ην θνύκπσκα ζηηο ηζάληεο ρεηξόο;  
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Πεηξάκαηα Μαγλεηηθά  

046  Δμεηάδνληαο ηελ έιμε 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Νεξό 

• Έλαο καγλήηεο 

• Έλαο ζπλδεηήξαο 

• Έλα δηαθαλέο γπαιί  

• Έλα θνκκάηη ραξηόλη  

• Έλα πιαζηηθό ή μύιηλν ράξαθα 

Δίλαη ε δύλακε ηνπ καγλεηηζκνύ αξθεηά ηζρπξή γηα λα δηαδίδεηαη κέζσ ησλ 

πξαγκάησλ;  

Βήκαηα:  

1. ρεδηάζηε έλα ιαβύξηλζν ζε έλα θνκκάηη ραξηόλη. Μπνξείηε λα 

θαζνδεγήζεη έλα ζπλδεηήξα κέζα ζην ιαβύξηλζν; 

Σνπνζεηήζηε ην ζπλδεηήξα πάλσ ζην ραξηόλη κε ην ιαβύξηλζν ζαο πξνο 

ηα επάλσ. Σνπνζεηήζηε ην καγλήηε θάησ από ραξηόλη ζαο. Σώξα θηλήζηε 

ην  καγλήηε γύξσ θαη δείηε ηη ζπκβαίλεη. 

2. Μπνξείηε λα  βγάιεηε έλα ζπλδεηήξα από έλα πνηήξη λεξό ρσξίο λα 

βξαρείηε ;  

Γεκίζηε ζαο πνηήξη κε λεξό θαη αθήζηε ην ζπλδεηήξα κέζα ζην πνηήξη. 

Πάξηε ην καγλήηε θαη ηνπνζεηήζηε ην ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ γπαιηνύ 

θνληά ζην ζπλδεηήξα θαη δείηε αλ κπνξείηε λα  ηνλ ηξαβήμεηε ζηελ πιεπξά 

ηνπ γπαιηνύ θαη ζηε ζπλέρεηα κέρξη ηελ θνξπθή ηνπ πνηεξηνύ (ρσξίο λα 

βξαρείηε).  

3. Θα κπνξέζεη ν ζπλδεηήξαο  λα αλέβεη ζηνλ ράξαθα;; (Μπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε έλα πιαζηηθό ή μύιηλν ράξαθα).  

Κξαηήζηε ηνλ ράξαθα ζαο ινμά , έηζη ώζηε ην έλα άθξν ηνπ λα αθνπκπάεη 

ζε κηα επίπεδε επηθάλεηα. Σνπνζεηήζηε ην καγλήηε πίζσ από ηελ θάησ 

πιεπξά ηνπ ράξαθα  θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηήζηε ην ζπλδεηήξα ζηελ 

κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ ράξαθα. Μεηαθηλήζηε ην καγλήηε γηα λα πάεη κέρξη 

ηελ θνξπθή ηνπ ράξαθα.  

Πώο γίλεηαη θαη ηξαβά ν καγλήηεο ; Οη καγλήηεο ηξαβάλε καγλεηηθά πιηθά, 

όπσο ν ζίδεξνο, ληθέιην, θνβάιηην θαη ράιπβα, αιιά ηξαβάλε κέζα από   

κε καγλεηηθά πιηθά, όπσο ην ραξηόλη, γπαιί, πιαζηηθό θαη μύιν. Ο 

καγλεηηζκόο κπνξεί αθόκε θαη λα δηαδνζεί αθόκα θαη  κέζα από ην λεξό 

.  
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Πεηξάκαηα Μαγλεηηθά - Ζιεθηξνκαγλεηηζκόο 

047 Κάλεηε έλα Ζιεθηξνκαγλήηε 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Μπαηαξία κε κέγεζνο D (κεγάιε θπιηλδξηθή)   

• Έλα κεγάιν θαξθί  

• πλδεηήξεο  

• 1,5m ιεπηό θαιώδην ραιθνύ κε πιαζηηθό πεξίβιεκα   

• Φαξδύ ιαζηηράθη  

Βήκαηα:  

 

1. Βγάιηε ιίγν από ην πιαζηηθό πεξίβιεκα από ηα άθξα ηνπ θαισδίνπ. 

Κξαηήζηε ην έλα άθξν ηνπ ράιθηλνπ θαισδίνπ πεξίπνπ 5cm από ην άθξν 

ηνπ.  

2. Ξεθηλήζηε ηπιίγνληαο ην θαιώδην ζθηρηά γύξσ από ην θαξθί (αθήλνληαο 

πεξίπνπ 1,5 cm από  ην άθξν ηνπ θαξθηνύ), έηζη ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα 

πελίν γύξσ από ην θαξθί όζεο θνξέο κπνξείηε λα (αθήλνληαο πεξίπνπ 

1,5 cm ζην άθξν ηνπ θαξθηνύ). 

3. Σνπνζεηήζηε ην ιαζηηράθη λα ηπιίμεηε γύξσ από ηελ κπαηαξία έηζη ώζηε 

ν αξλεηηθόο θαη ν ζεηηθόο πόινο ηεο κπαηαξίαο λα θαιύπηνληαη από ην 

ιαζηηράθη.  

4. Βάιηε ηε  κία άθξε ηνπ ράιθηλνπ ζύξκαηνο θάησ από ην ιαζηηράθη ζην 

ζεηηθό (+)πόιν  ηεο κπαηαξίαο . 

5. Βάιηε ην άιιν άθξν ηνπ θαισδίνπ ραιθνύ θάησ από ην ιαζηηράθη ζηνλ 

αξλεηηθό (-) πόιν ηεο κπαηαξίαο.  

6. Κξαηήζηε ην ζεηηθό (+) πόιν ηεο κπαηαξίαο (πάλσ ζέζε) θαη ηνλ 

αξλεηηθό (-) πόιν ηεο κπαηαξίαο (θάησ ζέζε), κεηαμύ ηνπ αληίρεηξα θαη 

δείθηε δάθηπιν, γηα λα θξαηήζεηε ηα θαιώδηα ζηε ζέζε ηνπ.  

7. Κξαηήζηε ην πελίν κε ην θαξθί κέζα ηνπ κε ην άιιν ρέξη ζαο θαη 

πξνζπαζήζηε λα ζεθώζεηε ηνπο  ζπλδεηήξεο. 

Ση ζπκβαίλεη;  

Αλ απνζπλδέζεηε ην έλα άθξν ηνπ θαισδίνπ από ηελ κπαηαξία ηη γίλεηαη;  

Απνζπλδέζηε ηελ κπαηαξία θαη ζηα δύν άθξα, όηαλ ηειεηώζεηε θαη αθήζηε 

ηε λα θξπώζεη.  

Μελ αθήλεηε ηελ κπαηαξία ζπλδεδεκέλε γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, 

δηόηη  ζα αδεηάζεη όιε ε ελέξγεηα από απηήλ θαη ζα δεζηαζεί  θαη κπνξεί λα 

ζαο θάςεη. 

Απηό ην ειεθηξηθό ξεύκα δεκηνπξγεί έλα καγλεηηθό πεδίν πνπ καγλεηίδεη ην 

θαξθί. ηαλ ην ξεύκα ξέεη κέζσ ηνπ θαισδίνπ πνπ παξάγεη έλα καγλεηηθό 

πεδίν.  

εκεηώζεηο: Ζ κπαηαξία έρεη έλα αξλεηηθό (-) πόιν θαη έλα ζεηηθό (+)πόιν.  
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Πεηξάκαηα  Μαγλεηηζκνύ  

048 Κάληε βειόλα-καγλήηε  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Έλαο καγλήηεο  

• Λίγεο θαξθίηζεο 

• Λίγεο βειόλεο ξαςίκαηνο  

Ο καγλεηηζκόο κπνξεί λα πεξάζεη από καγλήηεο ζε άιια καγλεηηθά πιηθά 

ώζηε λα γίλνπλ θαη απηά καγλήηεο.  

Απηόο είλαη έλαο ηξόπνο γηα λα καγλεηίζνπκε  δύν βειόλεο.  

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηέο ηηο βειόλεο-καγλήηεο γηα άιια 

πεηξάκαηα .  

 

Βήκαηα:  

1. Κξαηήζηε κηα βειόλα από ην «κάηη» ηεο θαη ζύξεηε απαιά 30 θνξέο 

πάλσ ζην  καγλήηε ζαο, πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. Κάληε ην ίδην κε ηε 

δεύηεξε βειόλα, αθνύ βεβαησζείηε όηη ρξεζηκνπνηείηε ην ίδην άθξν ηνπ 

καγλήηε.  

2. Γνθηκάζηε ηηο  βειόλεο-καγλήηεο ζαο ζε κεξηθέο θαξθίηζεο, πξηλ λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζεηε γηα άιια πεηξάκαηα. 
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Πεηξάκαηα  Μαγλεηηζκνύ 

 049 Άπσζε θαη έιμε  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Νεξό  

• Έλα κπνι  

• Γύν βειόλεο καγλήηεο  

• Μηθξά θνκκάηηα ραξηηνύ ή επίπεδα θνκκάηηα θειινύ  

 

Οη καγλήηεο ζπκπεξηθέξνληαη κε εθπιεθηηθό ηξόπν, όηαλ ηνπο βάινπκε 

καδί. Γηα λα δείηε πώο αληηδξνύλ καγλήηεο καδί , αθνπκπήζηε ηηο δύν 

βειόλεο-καγλήηεο (βιέπε ην πείξακα βειόλεο-καγλήηεο) ζε δύν κηθξά 

θνκκάηηα ραξηί κέζα ζε έλα κπνι κε λεξό.  

Παξαθνινπζήζηε πώο έιθνληαη  θαη απσζνύληαη.  

 

Βήκαηα:  

1. Σνπνζεηήζηε θάζε βειόλα ζε έλα θνκκαηάθη  ραξηί θαη βάιηε ηηο λα 

επηπιένπλ ηνπο δίπια-δίπια (κε έλα κάηη δίπια ζηε κύηε ηεο άιιεο 

βειόλαο).  

Ση έγηλαλ νη βειόλεο;  

2. ηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηήζηε ηηο βειόλεο, έηζη ώζηε θαη ηα δύν κάηηα είλαη 

δίπια-δίπια. Ση ζπλέβε απηή ηε θνξά;  

 

Μαγλήηεο έρνπλ δύν πόινπο. Αλ βάιεηε ηνπο πόινπο ησλ δύν καγλήηεο 

καδί, είηε ζα έιθνληαη είηε ζα απσζνύληαη .  

Οη καγλήηεο έιθνπλ ηνπο αληίζεηνπο πόινπο.  

Απηή ε αόξαηε έιμε νλνκάδεηαη καγλεηηθή δύλακε.  

Μαγλήηεο απσζνύλ ηνπο ίδηνπο πόινπο.  
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Πεηξάκαηα  Μαγλεηηζκνύ 

050 Ππμίδα λεξνύ - Γείρλνληαο ην Βνξξά  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Νεξό  

• Έλα κπνι  

• Μηα ππμίδα  

• Γύν κηθξά καθξόζηελα θνκκάηηα ραξηηνύ θνπδίλαο  

• Γύν βειόλεο-καγλήηεο (αλαηξέμηε ζην πείξακα 047- Κάληε βειόλεο -

καγλήηεο)  

Γλσξίδεηε όηη ε Γε ιεηηνπξγεί ζαλ ηεξάζηηνο καγλήηεο θαη ζα έιθεη άιινπο 

καγλήηεο πξνο ηνπο πόινπο ηνπ;  

Γνθηκάζηε απηό ην πείξακα κε δύν βειόλεο -καγλήηεο γηα λα δείηε πώο ε 

Γε ηξαβά ηνπο καγλήηεο.  

Βήκαηα:  

1. Αθήζηε ζε έλα καθξόζηελν θνκκάηη ραξηί θνπδίλαο κηα βειόλα-καγλήηε 

ζηε ζπλέρεηα αθνπκπήζηε ην απαιά ζε έλα κπνι κε λεξό ώζηε λα επηπιέεη 

θαη αθήζηε ην λα βπζηζηεί ζηγά-ζηγά .  

Παξαηεξείζηε όηη ε βειόλα ζπλερίδεη επηπιέεη πάλσ ζην λεξό.  

Σξαβήμηε ζηγά ην ραξηί θάησ από ηε βειόλα ηαλ ε βειόλα εξεκήζεη 

ζεκεηώζηε πξνο ηα πνύ δείρλεη. 

2. Σώξα θάληε ην ίδην κε ηε δεύηεξε βειόλα-καγλήηε. Καη νη δύν βειόλεο 

ζα πξέπεη λα δείρλνπλ πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, ε νπνία είλαη θαηά κήθνο 

ελόο άμνλα βνξξά-λόηνπ. 

Πώο λα βξείηε ζην Βνξξά:  

Γηα λα κάζεηε πνηα άθξε ηεο βειόλαο-καγλήηε είλαη βόξεηα, κπνξείηε είηε 

λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα ππμίδα ή κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζθηά ζαο. 

Πεγαίλεηε έμσ ην κεζεκέξη ζε κηα ειηόινπζηε εκέξα.  

Αλ είζηε ζην Βόξεην εκηζθαίξην (όπσο εκείο ζηελ Διιάδα), ζθηά ζνπ ζα 

ζεκαδεύεη  βόξεηα.  

Αλ είζηε ζην Νόηην εκηζθαίξην (λόηηα ηνπ ηζεκεξηλνύ), ζα ζεκαδεύεη  λόηηα.  
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Πεηξάκαηα  Μαγλεηηζκνύ  

051  Γνθηκή ελόο καγλήηε  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

  

• Νεξό  

• Μηα πξαγκαηηθή ππμίδα  

• Έλα κηθξό ξαβδόκνξθν καγλήηε  

• Έλα ξερό κπνι ή ηεγάλη  

• Έλα ιεπηό θνκκάηη μύινπ (Γηα λα αθνπκπήζνπλ νη καγλήηεο πάλσ ηνπ)  

 

Βήκαηα:  

1. Γεκίζηε ην κπνι κε λεξό.  

2. Σνπνζεηήζηε ην καγλήηε πάλσ από ην θνκκάηη ηνπ μύινπ θαη βάιηε ην 

ζην θέληξν ηνπ κπνι κε ην  λεξό.  

3. Μόιηο ην μύιν κε ην καγλήηε ζηακαηήζεη λα θηλείηαη, παξαηεξήζηε όηη ε 

θαηεύζπλζε ηνπ καγλήηε είλαη ίδηα  ηελ  ππμίδα ζαο, πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλε  πάλσ ζην ηξαπέδη δίπια ζην κπνι ηνπ λεξνύ ζαο.  

Απηό ζαο δείρλεη  ηελ θαηεύζπλζε ηνπ Βόξεηνπ Πόινπ θαη ηνπ Νόηηνπ 

Πόινπ .  

Ζ Γε καο είλαη ζαλ γηγάληηνο καγλήηεο.  

ην θέληξν ηεο Γεο είλαη ππάξρεη ιησκέλν ζίδεξν θαη θαζώο ε Γε γπξίδεη, 

θάλεη ηνλ ζίδεξν λα ιεηηνπξγεί ζαλ καγλήηεο κε Βόξεην Πόιν θαη Νόηην 

Πόιν. 
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Πεηξάκαηα  Μαγλεηηζκνύ - Παηρλίδη Μαγλεηηζκνύ 

052 Φάξεκα Θεζαπξνύ 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

 

•πάγθν  

• Μαγλήηεο  

• πλδεηήξεο  

• Μεγάινπ κεγέζνπο θνπηί παπνπηζηώλ  

• Αξθεηά Μνιύβηα ή ξαβδάθηα 

• Μεξηθά  ρξπζά ή θίηξηλα θνκκάηηα ραξηί  

Απηό είλαη έλα παηρλίδη ζπλαγσληζκνύ.  

 

ην θάησ κέξνο ελόο θαξαγγηνύ, ππάξρεη έλα κεγάινο ζσξόο από 

ξάβδνπο ρξπζνύ πνπ έρεη εγθαηαιεηθζεί από κεξηθνύο ιεζηέο.  

Πόζα λνκίδεηε όηη κπνξείηε λα απνθηήζεηε; 

 Πώο λα παίμεηε: Θα πξέπεη λα θόςεηε 12 κηθξέο νξζνγώληεο ρξπζέο 

θάξηεο( ζα είλαη νη ξάβδνη ρξπζνύ), βάιηε έλα ζπλδεηήξα ζε θάζε κία από 

ηηο ξάβδνπο ρξπζνύ, ηα βάδνπκε ζε έλα άδεην θνπηί από ραξηνκάληηια ή 

θνπηί παπνπηζηώλ. 

 Κάζε παίθηεο ζα ρξεηαζηεί έλα κνιύβη ή έλα ξαβδάθη  κε έλα θνκκάηη 

ζπάγθν δεκέλα γύξσ από ην κνιύβη ή ην ξαβδάθη.   

Γέζηε ηελ άιιε άθξε ηνπ ζπάγθνπ γύξσ από έλαλ καγλήηε.  

Απηόο πνπ ζεθώλεη ηηο πην πνιιέο  ξάβδνπο ρξπζνύ κε ηνλ καγλήηε είλαη 

ν ληθεηήο. 

 

Οη καγλήηεο έρνπλ κηα ηδηαίηεξε δύλακε πνπ ηνπο επηηξέπεη λα έιθνπλ ηα 

αληηθείκελα από  ζίδεξν ή ράιπβα. Σν έλα άθξν ηνπ καγλήηε νλνκάδεηαη ν 

βόξεηνο πόινο θαη ην άιιν άθξν νλνκάδεηαη ην λόηηνο πόινο. Δάλ θέξεηε 

δύν βόξεηνπ πόινπο καδί απσζνύληαη. Αιιά αλ βάιεηο έλαλ λόηην πόιν 

δίπια ζε έλα βόξεην πόιν, έιθνληαη.  
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Πεηξάκαηα  Μαγλεηηζκνύ - Παηρλίδη Μαγλεηηζκνύ 

053 πλδεηήξαο πνπ αησξείηαη 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• πάγθνο 

• Μαγλήηεο  

• Φαιίδη  

• πλδεηήξα  

• εινηέηπ  

• Κόιια (πξναηξεηηθά)  

• Καζαξό  Γπάιηλν βάδν κε κεηαιιηθό θαπάθη  

Απηό είλαη έλα καγηθό πείξακα!  

 

 

Βήκαηα:  

1. Κόςηε ην ζπάγθν όζν ην κήθνο ηνπ βάδνπ από πάλσ έσο θάησ.  

2. Γέζηε ην ζπλδεηήξα ζην έλα άθξν ηνπ ζπάγθνπ.  

3. Κνιιήζηε  ην άιιν άθξν ηνπ ζπάγθνπ ζηνλ ππζκέλα  (εζσηεξηθά) ηνπ 

βάδνπ.  

4. Κνιιήζηε  ην καγλήηε ζην εζσηεξηθό ηνπ θαπαθηνύ.  

5. Σώξα δείμηε ζην θνηλό ζαο ην βάδν κε ην ζπλδεηήξα πνπ βξίζθεηαη ζην 

θάησ κέξνο ηνπ βάδνπ.  

6. Σνπνζεηήζηε ην θαπάθη ζην βάδν θαη γπξίζηε ην αλάπνδα, έηζη ώζηε ην 

ζπλδεηήξα θξέκεηαη από ην ζπάγθν.  

7. Πεξηζηξέςηε  πξνζεθηηθά ην βάδν πξνο ηα πάλσ, έηζη ώζηε ν 

ζπλδεηήξαο λα  ηξαβηέηαη από ην καγλήηε. 

 

Φαίλεηαη όηη ν ζπλδεηήξαο αησξείηαη ζηνλ αέξα. Απηό νθείιεηαη ζην 

γεγνλόο όηη ν ζπάγθνο δελ αθήλεη ην ζπλδεηήξα λα πέζεη πάλσ  ζην 

καγλήηε.  
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Πεηξάκαηα  Μαγλεηηζκνύ - Παηρλίδη Μαγλεηηζκνύ 

Αόξαηε Γύλακε Μεηαθηλεί  Απηνθίλεην 

 

054 πξώμηε έλα απηνθίλεην  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Γύν καγλήηεο  

• Γύν ιαζηηράθηα   

• Γύν απηνθηλεηάθηα κηθξά (matchbox) 

 

Βήκαηα:  

1. Πάξηε έλα καγλήηε, έλα απηνθηλεηάθη  θαη ην ιαζηηράθη. ηεξεώζηε κε ην 

ιαζηηράθη  ην καγλήηε ζην επάλσ κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ κε ην Νόηην Πόιν 

ηνπ καγλήηε πξνο ην πίζσ . 

2. Πάξηε ην δεύηεξν καγλήηε θαη ζηεξεώζηε κε ην ιαζηηράθη  ην καγλήηε 

ζην επάλσ κέξνο ηνπ άιινπ απηνθηλήηνπ κε ην Βόξεην Πόιν ηνπ καγλήηε 

πξνο ην εκπξόο  ζην κπξνζηηλό ηκήκα ηνπ.  

3. Σνπνζεηήζηε ην δεύηεξν απηνθίλεην, ώζηε λα είλαη ηνπνζεηεκέλα πίζσ 

από ην πξώην απηνθίλεην. Ση ζπκβαίλεη; Οη αληίζεηνη πόινη έιθνπλ ν έλαο 

ηνλ άιινλ.  

4. Αληαιιάμηε ηνλ πόιν ηνπ καγλήηε  ζην έλα από ηα απηνθίλεηα. Βάιηε ην 

έλα απηνθίλεην πίζσ από ην άιιν. Ση ζπκβαίλεη; Οη ίδηνη πόινη απσζνύληαη 

ώζηε ζπξώρλνπλ  ηα απηνθίλεηα θαη λα απνκαθξπλζνύλ. 

 

              Βήκα 1                              Βήκα 2  
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              Βήκα3                              Βήκα 4- θάηνςε  

 

    Βήκα 4 – πιάγηα όςε                             

 

Γηαζθεδάζηε κε ηα καγλεηηθά απηνθίλεηα. Παίμηε έλα παηρλίδη όπνπ ζα 

δεκηνπξγήζεηε  έλα δξόκν κεη 'εκπνδίσλ θαη λα πξνζπαζήζεηε λα 

ειηγκνύο λα νδεγείζηε ην έλα απηνθίλεηό ζαο ζηε δηαδξνκή  κε ην δεύηεξν 

απηνθίλεηό ζαο λα δηεπζύλεη  ην πξώην απσζώληαο ην. 

 

Καιή  δηαζθέδαζε! 
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ΤΛΖ 

 

Πεηξάκαηα Όιεο... 

Τγξνπνίεζε 

Πιήξσζε Υώξνπ  

νθνιάηα Φύιια 

Αλύςσζε ζε παγάθηα 

 

 

ΤΛΖ 

Σα πάληα ζηνλ θόζκν καο είλαη θηηαγκέλν από ύιε - ηελ επηζηεκνληθή ιέμε 

γηα ηελ νπζία. Αθόκε θαη ν αέξαο γύξσ καο είλαη ύιε , παξόιν πνπ δελ 

κπνξνύκε λα ηνλ δνύκε. Τπάξρνπλ ηξεηο ηύπνη  ύιεο – ηα ζηεξεά, ηα πγξά 

θαη ηα αέξηα θαη απηά ηα ηξία απηά είδε νλνκάδνληαη θαηαζηάζεηο ηεο ύιεο. 

Μεξηθά πιηθά   κπνξνύλ  λα αιιάμνπλ από ηε κία θαηάζηαζε ζηε άιιε 

όπσο  έλα ζηεξεό ζε έλα πγξό ή έλα πγξό ζε αέξην. 

 

Σα άηνκα 

 

Σν άηνκν είλαη ην κηθξόηεξν ζσκαηίδην ηεο ύιεο . ιε ε ύιε απνηειείηαη 

από άηνκα. Σα δηαθνξεηηθά πιηθά έρνπλ ηα άηνκα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα 

κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Έλα πιηθό είλαη ζηεξεό, πγξό ή αέξην - αλάινγα 

κε ην πώο είλαη δηαηεηαγκέλα ηα άηνκα ηνπο. 
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Πεηξάκαηα Όιεο  

 

055 Μόξηα ηνπ λεξνύ ζε θίλεζε  

 

Σν πείξακα απηό είλαη πνιύ θαιό γηα δνθηκάζνπκε  εάλ ηα κόξηα ηνπ 

δεζηνύ λεξνύ θηλνύληαη πξαγκαηηθά γξεγνξόηεξα από απηά ηνπ θξύνπ. 

Ρίρλνπκε ιίγν λεξό, θαη πξνζζέηνπκε κηα  ζηαγόλα από θάπνηα ρξσζηηθή 

ηξνθίκσλ θαη ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα. 

 Ση ζα ρξεηαζηείηε:  

• Έλα δηαθαλέο πνηήξη γεκάην κε δεζηό λεξό  

• Έλα δηαθαλέο πνηήξη γεκάην κε θξύν λεξό  

• Υξώκα ηξνθίκσλ 

• Έλα ζηαγνλόκεηξν  

Οδεγίεο:  

1. Γεκίζηε ηα πνηήξηα κε ηελ ίδηα πνζόηεηα λεξνύ, έλα θξύν θαη έλα δεζηό.  

2. Βάιηε κία ζηαγόλα ρξώκαηνο ηξνθίκσλ θαη ζηα δύν πνηήξηα όζν ην 

δπλαηόλ γξεγνξόηεξα. 

 

3. Γείηε ηη ζπκβαίλεη κε ηα ρξώκαηα ησλ ηξνθίκσλ. 

Ση ζπκβαίλεη; 

Αλ δείηε πξνζεθηηθά, ζα παξαηεξήζεηε όηη ε ρξσζηηθή εμαπιώλεηαη πην 

γξήγνξα ζε όιν ην δεζηό λεξό από ό, ηη ζην θξύν. Σα κόξηα ζην δεζηό λεξό 

θηλνύληαη κε ηαρύηεξνπο ξπζκνύο, δηαζπείξνπλ ην ρξώκα ηξνθίκσλ 

γξεγνξόηεξα από ηα κόξηα ηνπ θξύνπ λεξνύ πνπ θηλνύληαη πην αξγά.  
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Πεηξάκαηα Όιεο  

056 Τγξνπνίεζε   

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Ζ δεζηή αλάζα ζνπ  

• Έλαο θαζξέθηεο ή ηδάκη παξάζπξνπ  

 

Βήκαηα:  

1. Πάξηε κηα βαζηά αλάζα.  

2. Πεγαίλεηε ην ζηόκα ζαο πνιύ θνληά ζηνλ θαζξέθηε ή ην ηδάκη ηνπ 

παξάζπξνπ. 

3. Αλνίμηε ην ζηόκα ζαο θαη εθπλεύζηε ηε δεζηή  αλαπλνή ζαο επάλσ ζηνλ 

θαζξέθηε ή ην ηδάκη ηνπ παξάζπξνπ.  

Ση ζπλέβε ζηνλ θαζξέθηε ή ζην παξάζπξν;  

Έρεη ζρεκαηηζηεί αηκόο επάλσ ηνπ πνπ ζα κπνξνύζακε λα ην νλνκάζνπκε 

ζπκπύθλσζε. 

 Ση έθαλε ηε ζπκπύθλσζε απηή; Δάλ αλαπλέεηε  θνληά ζε έλαλ θαζξέθηε ή 

έλα ηδάκη παξάζπξνπ, ζα δείηε λα ζρεκαηίδεηαη αηκόο επάλσ ηνπ. Ζ 

αλαπλνή ζαο πεξηέρεη λεξό, αλ θαη δελ κπνξείηε λα ην δείηε. Σν λεξό είλαη 

έλαο ηύπνο θπζηθνύ αεξίνπ, πνπ νλνκάδεηαη αηκόο , πνπ αλακηγλύεηαη κε 

ηνλ αέξα. ηαλ νη πδξαηκνί από ηελ αλαπλνή ζαο ρηππνύλ  ηνλ θξύν 

θαζξέθηε ή ην ηδάκη ηνπ παξάζπξνπ, κεξηθόο πδξαηκόο  κεηαηξέπεηαη ζε 

πγξό. Υηιηάδεο κηθξνζθνπηθά ζηαγνλίδηα ηνπ λεξνύ ζρεκαηίδνληαη  ζηνλ 

θαζξέθηε ή ην παξάζπξν, θαη απηό νλνκάδεηαη ζπκπύθλσζε πδξαηκώλ ή 

αηκνύ. Μπνξεί λα έρεηε δεη αηκό ή ζπκπύθλσζε ζηελ θνπδίλα, ην κπάλην ή 

ζην απηνθίλεην ζε κηα θξύα εκέξα. 

Μπνξείηε λα δείηε απηό ηνλ αηκό ή ηε ζπκπύθλσζε ζηνλ αέξα ζε κηα 

θαηζαξόια λα βξάδεη λεξό. Καπηνί  πδξαηκνί  εθπέκπνληαη από ην λεξό. Ο 

αηκόο ςύρεηαη όηαλ ζπλαληά ηνλ θξύν  αέξα θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη 

ζε κηθξνζθνπηθέο ζηαγόλεο(δξόζνο). Σν θαηλόκελν απηό νλνκάδεηαη 

ζπκπύθλσζε.  

 



ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2011                                                        επιμζλεια: Κ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ Φυςικόσ    

 

84 

 

Πεηξάκαηα Όιεο  

057 Πιήξσζε Υώξνπ 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Έλα κεγάιν θαη άδεην βάδν  

• Μεξηθέο κπάιεο ηνπ γθνιθ ή κηθξέο κπάιεο από θανπηζνύθ  

• Λίγν ραιίθη ή ξύδη  

• Έλα θνπβά κε άκκν  

• Γύν θιηηδάληα λεξό  

 

 

Βήκαηα:  

1. Γεκίζηε ην κεγάιν βάδν κε ηηο κπάιεο ηνπ γθνιθ ή κπάιεο από 

θανπηζνύθ κέρξη πάλσ. 

Ρσηήζηε ην εξώηεκα: Δίλαη ην βάδν γεκάην; 

2. Ρίμηε ζην βάδν ηα κηθξά βόηζαια ή ξύδη θαη αλαθηλείζηε ην βάδν ειαθξά, 

έηζη ώζηε ηα βόηζαια λα θπιήζνπλ ζηα θελά δηαζηήκαηα κεηαμύ ησλ 

ζθαηξώλ.  

Ρσηήζηε ην εξώηεκα: Δίλαη ην βάδν γεκάην;  

3. Ρίμηε ζην βάδν ηελ άκκν θαη αλαθηλείηε ην βάδν ειαθξά έηζη ώζηε ε 

άκκνο γεκίδεη ηα θελά γύξσ από ηηο κπάιεο ηνπ γθνιθ θαη βόηζαια / ξύδη.  

Ρσηήζηε ην εξώηεκα: Δίλαη ην βάδν γεκάην;  

(Ζ άκκνο έρεη γεκίζεη θάζε θνκκάηη ηνπ ρώξνπ πνπ έκεηλε. Μπνξείηε λα 

αλαξσηεζείηε: Δίλαη πξάγκαηη έηζη;)  

4. Σώξα ξίρλνπκε ην λεξό ζην βάδν θαη λα παξαθνινπζήζηε  πσο ην πγξό 

γεκίδεη ηνλ θελό ρώξν αλάκεζα ζηελ άκκν. 

Ρσηήζηε ην εξώηεκα: Δίλαη ην βάδν γεκάην;  

Σειηθά, ην άδεην βάδν έρεη γεκίζεη ηειείσο. 

πκβνπιή: Πξνζπαζήζηε λα βξείηε έλα άδεην πιαζηηθό βάδν λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε αληί ηνπ γπάιηλνπ.  

Να ην θάλεηε απηό πείξακα έμσ, ώζηε λα κελ ιεξώζεηε ην δσκάηην ζαο.  
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Πεηξάκαηα Όιεο -Πείξακα Θεξκόηεηαο  

058  Φύιια νθνιάηαο  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Μπνι  

• Καηζαξόια  

• Γάληηα θνπδίλαο    

• νθνιάηα  

• Ρνδνπέηαια  

• Καζαξό πηλέιν 

 

 

Βήκαηα:  

1. πγθεληξώζηε κεξηθά ξνδνπέηαια. 

2.Πιύλεηε ηα θύιια θαη ζηεγλώζηε ηα πξνζεθηηθά.  

3. Εεηήζηε από έλαλ ελήιηθα λα ξίμεη ην δεζηό λεξό ζηελ θαηζαξόια.  

4. Σνπνζεηήζηε πξνζεθηηθά ην κπνι κέζα ζηελ θαηζαξόια (βεβαησζείηε 

όηη ην λεξό δελ κπαίλεη ζην θύπειιν). 

5. Σνπνζεηήζηε κεξηθή από ηε ζνθνιάηα ζην κπνι (ηε ζεξκόηεηα από ην 

λεξό ζα ιηώζεη ε ζνθνιάηα.  Μεηαηξέπεηαη ζε έλα παρύ πγξό).  

6. Βάιηε  έλαλ ελήιηθν λα αθαηξέζεη ην κπνι κε ηε ζνθνιάηα από ηελ 

θαηζαξόια (κε ηα γάληηα θνπδίλαο  ) θαη ηνπνζεηήζηε ην πάλσ ζην ηξαπέδη.  

7.Εσγξαθίζηε κε  ηε ζνθνιάηα ην πάλσ κέξνο ησλ θύιισλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ην πηλέιν . 

ηαλ ε ζνθνιάηα αξρίδεη λα ςύρεηαη θαη γίλεη ζηεξεή θαη παίξλεη ην ζρήκα 

ησλ θύιισλ. Ξεθινπδίζηε ηα πξαγκαηηθά θύιια γηα  λα απνθαιπθηνύλ ηα 

λέα θύιια ζνθνιάηαο. 

 

 



ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2011                                                        επιμζλεια: Κ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ Φυςικόσ    

 

86 

 

Πεηξάκαηα Όιεο  

059 Αλύςσζε Κύβσλ πάγνπ  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Αιάηη  

• Γπαιί  

• Νεξό  

• πάγθν 

• Κύβνο πάγνπ  

 

Μπνξείηε λα πάξεηε έλα  παγάθη  από έλα πνηήξη λεξό ρσξίο λα βξαρείηε; 

Γνθηκάζηε απηό ην πείξακα ..  

 

Βήκαηα:  

 

1. Γεκίζηε ην πνηήξη κε λεξό.  

2. Σνπνζεηήζηε έλα παγάθη ζην πνηήξη.  

3. Αθνπκπήζηε θπθιηθά ηελ άθξε ηνπ ζπάγθνπ πάλσ ζην παγάθη.  

4. Κξαηώληαο ην ζπάγθν, παζπαιίδνπκε ιίγν αιάηη πάλσ ζην παγάθη θαη 

ην αθήλνπκε  γηα ιίγα ιεπηά.  

5. εθώζηε ην ζπάγθν θαη δείηε ην παγάθη λα βγαίλεη από ην πνηήξη ηνπ 

λεξνύ. 
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Πεηξάκαηα Αλάκημεο θαη 

Γηαρσξηζκνύ... 
Αζθάιεηα Δξγαζηήξηνπ  

Σξία επίπεδα επίπιεπζεο 

Μπάια ειαζηηθή κε θόιια 

Κάλνληαο κηα Lava Lamp 

Μαγηθή Αλάιπζε Υξσκάησλ  

Ξίδη & Λάδη Αλάκημε & Γηήζεζε 

 

Δξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

Καλόλεο Αζθαιείαο Δάλ εξγάδεζηε ζε έλα επηζηεκνληθό εξγαζηήξην (ζην 

ζρνιείν), ππάξρνπλ θάπνηεο ζεκαληηθνί  θαλόλεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνύληαη πξηλ από ηε δηεμαγσγή επηζηεκνληθνύ  πεηξάκαηνο. 

1. Ο δάζθαινο πξέπεη πάληα λα είλαη παξώλ θαηά ηελ είζνδό ησλ 

καζεηώλ ζην εξγαζηήξην. 

2. Αθήζηε όια ηα ππάξρνληά ζαο έμσ από ην εξγαζηήξην. 

3. Γελ ηξέρνπκε  ζην εξγαζηήξην, πάληα πεξπαηάκε  γηα ηελ απνθπγή 

αηπρεκάησλ. 

4. Γελ θσλάδνπκε ή αλαζηαηώλνπκε  γύξσ καο κε νηηδήπνηε ή 

νπνηνλδήπνηε. 

5. Σα καθξηά καιιηά πξέπεη λα είλαη δεκέλα πίζσ. 

6. Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά πξέπεη λα θνξεζνύλ γηα λα πξνζηαηεύζνπλ ηα 

κάηηα ζαο. 

7. Γελ επηηξέπεηαη λα ηξώκε θαη λα  πίλνπκε ζην εξγαζηήξην. 

8. Αθνινπζήζηε πξνζεθηηθά όιεο ηηο νδεγίεο. 

9. Ρσηήζηε εάλ δελ είζηε βέβαηνη γηα ην πείξακα. 

10. ηαλ ηειεηώζεηε ην πείξακα ηα άρξεζηα πιηθά (απνξξίκκαηα) ζα 

πξέπεη λα ηα βάιεηε ζην ζσζηό δνρείν. 

11. Μαδέςηε όιν ηνλ εμνπιηζκό ζαο θαη θαζαξίζηε ηνλ  πάγθν εξγαζίαο 

ζαο. 

12. Πιύλεηε ηα ρέξηα ζαο. 

* Αλαξσηεζείηε γηα κεξηθά ζέκαηα αζθαιείαο πξηλ μεθηλήζεηε νπνηνδήπνηε 

επηζηεκνληθό πείξακα - 

1.) Μήπσο πξέπεη λα θνξώ γάληηα; 

2.) Μήπσο πξέπεη λα θνξώ γπαιηά ή αζπίδα αζθαιείαο; 

3.) Μήπσο πξέπεη λα θνξώ κπινύδα εξγαζηήξηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

εηδώλ έλδπζεο κνπ; 

* Αλ εξγάδεζηε κε νπνηαδήπνηε ρεκηθά πξντόληα ή πξντόληα λα  δηαβάδεηε 

πάληα ηηο εηηθέηεο γηα λα δείηε αλ θάπνην είλαη εξεζηζηηθό, ηνμηθό, 

επηθίλδπλν ή δηαβξσηηθό θαη αλ λαη, είλαη ηέηνηα ώζηε λα πξνζέρεηε 

ηδηαίηεξα όηαλ ην ρεηξίδεζηε θαη λα ιακβάλεηε κέηξα πξνζηαζίαο. 
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Πεηξάκαηα Αλάκημεο & Γηαρσξηζκνύ  

 

060 Δπίπιεπζε ζε ηξία ζηξώκαηα 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Λάδη  

• Φειιόο 

• Κέξκα  

• Νεξό  

• ηαθύιη  

• Μέιη  

• Φειό δηαθαλέο πνηήξη 

 

 

Βήκαηα:  

1. πκπιεξώζηε ην  έλα ηξίην ηνπ θππέιινπ κε κέιη.  

2. πκπιεξώζηε ην επόκελν ηξίην κε ιάδη.  

3. Γεκίζηε ην ηειεπηαίν ηξίην κε λεξό.  

4. Πεξηκέλεηε γηα όιεο ηηο ηξεηο νπζίεο λα εξεκήζνπλ.  

5. Πξνζεθηηθά ξίμηε  ην λόκηζκα, κεηά ην ζηαθύιη θαη κεηά ην θειιό.  

 

Καζέλα από ηα ηξία πγξά έρεη δηαθνξεηηθή ππθλόηεηα, σο εθ ηνύηνπ 

θάλνπλ ηξία μερσξηζηά ζηξώκαηα. Σα ηξία αληηθείκελα (ζηαθύιη, θέξκα θαη 

θειιόο) έρνπλ δηαθνξεηηθή ππθλόηεηα θαη σο εθ ηνύηνπ επηπιένπλ ζε 

μερσξηζηέο ζηξώζεηο (επίπεδα) αλάινγα κε ηελ ππθλόηεηα ηνπο. Σν πην 

ππθλό πεγαίλεη πξνο ηνλ ππζκέλα  θαη ην ιηγόηεξν ππθλό πεγαίλεη ζηελ 

θνξπθή.  
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Πεηξάκαηα Αλάκημεο & Γηαρσξηζκνύ  

 

061 Αλάκημε θαη θίλεζε;  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Δπηηξαπέδην αιάηη  

• Γύν δηαθαλή πνηήξηα  

• Έλα θνπηάιη  

• Νεξό βξύζεο  

• Υξώκαηα ηξνθίκσλ  

 

Βήκαηα:  

 

1. Πξνζζέζηε κηα-δπν θνπηαιηέο ηνπ γιπθνύ αιάηη ζε έλα από ηα πνηήξηα 

ζαο θαη λα πξνζζέζεηε κεξηθέο ζηαγόλεο από ην ρξώκα θαγεηνύ ζην άιιν 

πνηήξη.  

2. Πξνζζέζηε ιίγν δεζηό λεξό βξύζεο θαη ζηα δύν πνηήξηα. Αλαθαηεύεηε 

ην αικπξό λεξό κέρξη λα δηαιπζεί εληειώο ην αιάηη θαη αλαθαηεύεηε ην 

ρξώκα θαγεηνύ  ζην άιιν πνηήξη κέρξη ην ρξώκα  ηξνθίκσλ λα αλακηρζεί.  

3. ηγά-ζηγά ξίμηε κεξηθό από ην ρξσκαηηζηό  λεξό βξύζεο ζην  πνηήξη κε 

ην  αιαηηζκέλν λεξό.  

4. Παξαθνινπζήζηε γηα λα δείηε ηη ζπκβαίλεη κε ην κείγκα.  

5. & 6. Παξαθνινπζήζηε γηα λα δείηε πώο ην ρξσκαηηζκέλν λεξό αλεβαίλεη 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ αιαηηζκέλνπ λεξνύ.  

 

 

      

            Τιηθά                                       Βήκα 1 θ 2 
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            Βήκα 3                                    Βήκα 4 

      

            Βήκα 5                                   Βήκα 6 

Ση ζπλέβε;  

Μήπσο μερώξηζαλ; 

Σν ρξσκαηηζκέλν λεξό ηεο βξύζεο έρεη θηλεζεί πξνο ηελ θνξπθή ηνπ 

αιαηηζκέλνπ λεξνύ ηεο βξύζεο, επεηδή ην αικπξό λεξό είλαη βαξύηεξν 

από ην λεξό ηεο βξύζεο. 
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Πεηξάκαηα  Αλάκημεο & Γηαρσξηζκνύ 

062  Κάλνληαο Μπάια ειαζηηθή κε θόιια 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Νεξό  

• Λεπθή πδξνδηαιπηή θόιια PVA  (μπιόθνιια - αηιαθόι) 

• θόλε βόξαθαο  

• Μέηξεζε Καλάηα  

• Μηθξό δηαθαλέο δνρείν 

• Κνπηαιηά  

• Υξώκα ηξνθίκσλ (πξναηξεηηθά)  

Απηό κπνξεί λα είλαη έλα πνιύ βξώκηθν πείξακα θαη επνκέλσο πξέπεη λα  

πξαγκαηνπνηήζεηε ην πείξακα απηό ζε κηα πξνζηαηεπκέλε επηθάλεηα ή 

έμσ ζε κηα όκνξθε κέξα.  

Βήκαηα:  

1. Ρίρλνπκε πεξίπνπ 340g λεξνύ ζην δνρείν κέηξεζεο ζαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ξίμηε ην ζε έλα κηθξό δνρείν (κεγαιύηεξν από ην ρέξη ζαο).  

2. Με ην θνπηάιη παίξλεηε κηα γεκάηε θνπηαιηά από ηε ζθόλε βόξαθα θαη ηε 

ξίρλεηε ζην λεξό.  

3. Πξναηξεηηθά - βάιηε ζε κηα-δπν ζηαγόλεο ηνπ ρξώκαηνο ηξνθίκσλ ηεο 

επηινγήο ζαο.  

4. Αλαθαηέςηε ην κίγκα γηα λα δηαιπζεί ε ζθόλε βόξαθα κέρξη λα γίλεη έλα 

ιεπθό θαη ζνιό δηάιπκα.  

5. Αθήζηε ην δηάιπκα λα εξεκήζεη κέρξη ην λεξό λα γίλεηαη δηαπγέο  θαη έλα 

θνκκάηη ηεο αδηάιπηεο ζθόλεο βόξαθα λα  βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ 

δνρείνπ ζαο.  

6. Βάιηε ζηγά πεξίπνπ 2 θνπηαιηέο από ην θόιια PVA ζην πδαηηθό 

δηάιπκα.  

7. Θα δείηε κηα ηλώδε άκνξθε κάδα πιαζηηθήο ύιεο λα  επηπιέεη  ζην 

πδαηηθό δηάιπκα.  

8. Πηάζε όζε πεξηζζόηεξε κπνξείηε από ηε κάδα (κε ην ρέξη ζαο) θαη 

βγάιηε ηε  από ην δηάιπκα. Να μέξεηε όηη ε ζθαηξηθή κάδα ζα είλαη πνιύ 

θνιιώδεο, γινηώδε θαη νιηζζεξή.  

9. Πηέζηε απαιά, θπιήζηε θαη κεηαθέξεηε ηε ζθαηξηθή κάδα από ην έλα ρέξη 

ζην άιιν. Δλώ κεηαθέξεηε  ηε ζθαηξηθή κάδα από ρέξη ζε ρέξη, ζα γίλεη 

ιηγόηεξν νιηζζεξή. ε απηό ην ζεκείν κπνξεί αλ ζέιεηε λα βάιεηε θαη ηα 

ρέξηα ζαο θάησ από ηξερνύκελν λεξό βξύζεο θαη κεηά ζπλερίζηε λα 

δνπιάηε ηελ ζθαηξηθή κάδα από ρέξη ζε ρέξη.  

10. πλερίζηε κέρξη ε άκνξθε κάδα γίλεηαη θνύζθα θαη αξρίδεη λα 

δηακνξθώλεηαη ζε έλα ζρήκα κπάιαο.  

11. Μπνξείηε λα δνθηκάζεηε ξίμεηε ηε   κπάια ζαο ζε κηα επίπεδε 

επηθάλεηα γηα λα δνύκε ηη ζα ζπκβεί.  
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Πεηξάκαηα  Αλάκημεο & Γηαρσξηζκνύ 

063 Κάλνληαο κηα Lava lamb 

(Ζ  Lava lamb είλαη έλα θσηηζηηθό πνπ πεξηέρεη έλα 

πγξό θαη θεξί. ηαλ αλάςεη κεηά από 30min 

πεξίπνπ ην θεξί ιεηώλεη θαη αλεβαίλεη ζην δνρείν 

ηεο ιάκπαο κε δηάθνξνπο ζρεκαηηζκνύο)  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

  

• Νεξό  

• Βξεθηθό ιάδη ή θπηηθό ιάδη 

• Υξώκα ηξνθίκσλ 

• Γηαθαλέο Πιαζηηθό κπνπθάιη κε θαπάθη (κηθξό)  

 

Απηό είλαη έλα πείξακα δηαζθέδαζεο θαη θίλεζεο !  

 

Αλαθαηέςηε ιίγν λεξό θαη  βξεθηθό ιάδη κε κεξηθέο ζηαγόλεο ηνπ ρξώκαηνο 

ηξνθίκσλ ζε έλα πιαζηηθό κπνπθάιη θαη λα παξαθνινπζήζηε κηα 

απνκίκεζε ηεο ιάκπαο ιάβαο ζε δξάζε. 

  

Βήκαηα:  

1. Γεκίζηε ην κπνπθάιη θαηά ηα ηξία ηέηαξηα (3 / 4) κε θπηηθά έιαηα.  

2. Γεκίζηε ην ππόινηπν ηεο θηάιεο κε ρξσκαηηζηό λεξό. 

3. Κιείζηε ην θαπάθη ζθηρηά.  

4. Γπξίζηε ην κπνπθάιη ζην πιάη - παξαθνινπζνύκε ηηο θηλήζεηο ρξώκα 

κέζα από ην ιάδη ζε αζηεία ζρήκαηα θαη ζηαγόλεο.  

Σν λεξό θαη ην ιάδη δελ αλακεηγλύεηαη, επεηδή ην λεξό έρεη κεγαιύηεξε 

ππθλόηεηα από ην βξεθηθό ιάδη.  
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Πεηξάκαηα  Αλάκημεο & Γηαρσξηζκνύ 

 

064 Μαγηθή  Αλάιπζε Υξώκαηνο 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

• Νεξό 

• ηππόραξην  

• Σαςί ηεηξάγσλν (κηθξό)  

• 4-8 δηαθνξεηηθνύο ρξσκαηηζηνύο καξθαδόξνπο 

• Σαηλία απηνθόιιεηε 

 

Απηό  είλαη πείξακα αιιαγήο ρξώκαηνο! 

Βήκαηα: 

1. Βάιηε ζηε ζεηξά ην ζηππόραξην θαη ηνπο καξθαδόξνπο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεηε απηό ην πείξακα. 

2. Αθήλνληαο από πεξίπνπ 2,5cm  από ην θάησ κέξνο ηνπ ραξηηνύ γξάςηε 

κε θάζε ρξώκα καξθαδόξνπ ζην θάησ κέξνο ηνπ ζηππόραξηνπ απαιά κηα 

ηειεία. 

3. Κνιιήζηε ην ζηππόραξην ζαο ζηελ θνξπθή ηνπ ηαςηνύ ζαο βεβαησζείηε 

όηη έρεη κείλεη έλα θνκκάηη ηνπ ρώξνπ ζην θάησ κέξνο ώζηε λα κπνξείηε λα 

ξίρλεηε κέζα ιίγν λεξό . Αθήζηε πεξίπνπ 2,5cm από ην θάησ άθξν ηνπ 

ηαςηνύ. 

4. Πξνζζέηνπκε ιίγν -ιίγν λεξό κέρξη λα θηάζεη κόλν ην θάησ κέξνο ηνπ 

ζηππόραξην - δηαζθαιίδνληαο όηη ηα ρξσκαηηζηά ζεκάδηα (θειίδεο) δελ 

βνπηνύλ ζην λεξό. 

5. Παξαθνινπζήζηε γηα λα δείηε ηη ζα ζπκβεί ζε όια ηα ρξώκαηα θαζώο  ην 

λεξό πνπ απνξξνθάηαη από ην ζηππόραξην. 

6. Κνηηάηε γηα ηηο ηειείεο  πνπ ρξσκαηίζαηε   γηα λα δείηε ηη ζπκβαίλεη 

θαζώο  ην λεξό πνπ αλεβαίλεη ζην ζηππόραξην θαη θηάλεη ζεκάδηα ζαο. 

 

                  Βήκα 1                      Βήκα 2 
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               Βήκα 3                                  Βήκα 4 

 

    

              Βήκα 5                                  Βήκα 6 

Πξνζέμηε ηελ ρξσκαηηθή αλάιπζε  

    

    

     



ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2011                                                        επιμζλεια: Κ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ Φυςικόσ    

 

95 

 

     

     

Πόζα δηαθνξεηηθά ρξώκαηα κπνξείο λα δεηο;  

Μπνξείηε λα ζθεθηείηε όηη καξθαδόξνο  ζαο είλαη πξάζηλνο, αιιά όηαλ 

δείηε ηελ αλάιπζε , κπνξείηε λα δείηε πξαγκαηηθά ηα δηαθνξεηηθά ρξώκαηα 

πνπ ζπλζέηνπλ ην πξάζηλν ρξώκα. 

Πνην ρξώκα καξθαδόξνπ έρεη ηα πεξηζζόηεξα ρξώκαηα κέζα ηνπ; 

 

ΖΜΔΗΧΖ: Σν ζηππόραξην ιεηηνπξγεί θαιύηεξα ζε απηό ην πείξακα. 

Μπνξείηε ζπλήζσο λα βξείηε απηή ηελ εξγαζία ζε έλα θαηάζηεκα 

ραξηηθώλ. 

Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη ρξσκαηνγξαθία. Υξσκαηνγξαθία είλαη λα 

δηαρσξηζηνύλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ κείγκαηνο ή ν δηαρσξηζκόο κηγκάησλ 
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Πεηξάκαηα Αλάκημεο θαη Γηαρσξηζκνύ. 

065 Ξίδη θαη ιάδη ζε έλα κπνπθάιη  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Λάδη  

• Νεξνρύηε  

• Υσλί  

• Ξύδη  

• Υαξηνπεηζέηεο  

• Μπιε ρξώκα ηξνθίκσλ  

• Κύπειιν κέηξεζεο γηα 1 / 2 θιηηδάλη 

• Μηθξό, δηάθαλν πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ κε βηδσηό θαπάθη  

   

 Βήκαηα:  

1. Αθαηξέζηε ην βηδσηό θαπάθη από ην  δηάθαλν πιαζηηθό κπνπθάιη 

(θξαηήζηε ην θαπάθη).  

2. Ρίμηε ½ θιηηδάλη μίδη ζην δνρείν κέηξεζεο. 

3. Πξνζζέζηε κεξηθέο ζηαγόλεο από ην κπιε ρξώκα ηξνθίκσλ ζην μίδη.  

4. Σνπνζεηήζηε ην ρσλί ζην ζηόκην ηνπ κπνπθαιηνύ θαη ξίρλνπκε ην μίδη 

κέζα ζην κπνπθάιη (θξαηώληαο ην ρσλί θαη ην κπνπθάιη κε ην έλα ρέξη θαη 

ξίρλνληαο ην μίδη κε ην άιιν ρέξη).  

5. Πεξηζηξέςηε ην κπνπθάιη ιίγν, έηζη ώζηε ην κπιε ρξώκα ηξνθίκσλ λα 

αλακηρζεί κε ην μίδη.  

6. Ρίμηε ½ θιηηδάλη ιάδη ζην δνρείν κέηξεζεο.  

7. Σνπνζεηήζηε ην ρσλί ζην ζηόκην ηνπ κπνπθαιηνύ θαη ξίμηε ην ιάδη ζην 

κπνπθάιη (θαη πάιη, θξαηώληαο ην ρσλί θαη ην κπνπθάιη κε ην έλα ρέξη θαη 

ξίρλνληαο ην ιάδη κε ην άιιν ρέξη).  

8. Βγάιηε ην ρσλί θαη βηδώζηε ην θαπάθη ηεο θηάιεο (εμαζθαιίδνληαο όηη ην  

θαπάθη έρεη βηδσζεί θαιά, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρεη θακία δηαξξνή).  

9. Αλαθηλνύκε ην κίγκα θαη λα δνύκε ηη ζα ζπκβεί (ην μίδη θαη ην ιάδη 

αλαθαηεύνληαη καδί). παξαθνινπζήζηε ην κίγκα γηα κεξηθά ιεπηά (ην ιάδη 

θαη ην μύδη ζα δηαρσξηζηνύλ).  

10. Βγάιηε  ην θαπάθη από  ηε θηάιε θαη αδεηάζηε ιίγν από ην κείγκα ζην 

λεξνρύηε. Ση ζπκβαίλεη; Σν ιάδη βγαίλεη θαη ην μίδη παξακέλεη ζην θάησ 

κέξνο ηεο θηάιεο.  

11. Σνπνζεηήζηε ην δείθηε ηνπ ρεξηνύ ζαο  πάλσ από ην ζηόκην ηεο θηάιεο 

θαη γπξίζαηε ην κπνπθάιη αλάπνδα πάλσ από ην λεξνρύηε πνιύ αξγά, 

θξαηώληαο ην δάρηπιό ζαο ζηε ζέζε ηνπ.  

12. Σώξα αθήζηε λα ηξέμεη  ζηαγόλα- ζηαγόλα ιίγν από δηάιπκα. Ση είλαη 

απηό πνπ βγαίλεη απηή ηε θνξά; Απηή ηε θνξά ζηάδεη ην μίδη.  

 

Παξαηεξήζαηε όηη ην ιάδη έκεηλε πάλσ από ην μίδη θαη ζηα δύν πεηξάκαηα;  
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Πεηξάκαηα Πίεζεο Αέξα 
 

Πεηξάκαηα πίεζεο - αέξα.  

Κεξί ζηνλ άλεκν 

Αλαξξόθεζε πξνο ηα κέζα 

Φνληθό θαιακάθη  

Γύηεο από Λεκόλη  

Βνπηηά ραξηηνύ 

Αλαζήθσζε έλα θίιν  

Μπαιόλη πλεύκνλα  

Κνιπκβεηήο ηνπ Καξηεζίνπ 

Καηαπιεθηηθή κπάια ραξηηνύ  

Έθξεμε θνπηηνύ 

Μπαιόλη πύξαπινο  

Μαγηθό θέξκα πνπ αλαπεδά  

 

Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ αέξα / 

πκπηέδνληαο ηνλ αέξα 

Ξέξεηε όηη ν αέξαο ζαο πηέδεη όιε ηελ ώξα;  

Γελ κπνξείηε λα αηζζαλζείηε ηελ πίεζε ηνπ πάλσ ζαο, επεηδή ην ζώκα ζαο 

ζπξώρλεη πξνο ηα έμσ κε ηελ ίδηα δύλακε όπσο ν αέξαο.  

ην δηάζηεκα, όπνπ δελ ππάξρεη αέξαο, νη αζηξνλαύηεο πξέπεη λα θνξνύλ 

ζηνιέο κε ζπκπηεζκέλν αέξα πνπ αζθεί ζην ζώκα ηνπο ηηο ίδηεο δπλάκεηο, 

θαζώο ν αέξαο πάλσ ζηε γε.  

Υσξίο αέξα πνπ δελ ζα κπνξνύζακε λα δήζνπκε. Γελ κπνξνύκε λα ηνλ 

δνύκε ή λα ηνλ κπξίζνπκε, αιιά κπνξνύκε λα ηνλ ληώζνπκε, όηαλ θηλείηαη. 

Αθξηβώο όπσο ην λεξό, ν αέξαο έρεη πνιιέο ρξήζεηο. Σα ηζηηνπιντθά 

ζθάθε έρνπλ κεγάια παληά, ηα νπνία «πηάλνπλ»  ηνλ άλεκν γηα λα ηα 

θηλήζεη ζην λεξό. Οη αλεκόκπινη εθκεηαιιεύνληαη  ηε ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ 

γηα λα αιέζνπλ ην ζηηάξη ζε αιεύξη ή λα παξάγνπλ  ειεθηξηθή ελέξγεηα.  
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Πεηξάκαηα πίεζεο - αέξα.  

066 Κεξί ζηνλ άλεκν  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Έλαλ αλαπηήξα ή ζπίξηα  

• Κεξί (κηθξό)  

• Κπιηλδξηθό δνρείν 

Απηό είλαη εθπιεθηηθό!  

 

Βήκαηα:  

1. Σνπνζεηήζηε ην θεξί αθξηβώο πίζσ από ην θπιηλδξηθό δνρείν.  

2. Αλάςηε ην θεξί.  

3. Φπζήμηε θαηεπζείαλ πξνο ην  δνρείν θαη ζην επίπεδν ηεο θιόγαο ηνπ 

θεξηνύ.  

Ση πηζηεύεηε όηη ζα ζπκβεί;  

Απηό γίλεηαη  ην ίδην κε αέξηα θαη κε πγξά. Σν πγξό ή αέξην ηείλεη λα ξέεη  

(λα αθνινπζεί) γύξσ από ην ηνίρσκα ηνπ δνρείνπ. ηαλ ε ξνή ηνπ αέξα 

θζάλεη ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ δνρείνπ, ηόηε  ελώλεηαη κε ηε ξνή από ηελ 

άιιε πιεπξά θαη  ζβήλνπλ ην θεξί.  
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Πεηξάκαηα πίεζεο - αέξα.  

067 Αλαξξόθεζε απγνύ πξνο ηα κέζα 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Έλα ζθιεξό βξαζηό απγό  

• Έλα δηαθαλέο γπάιηλν βάδν (κε έλα κηθξό ζηόκην)  

• ύξκα ςηιό  

• Έλα Κεξί  

• πίξηα  

Απηό είλαη έλα απίζηεπην πείξακα!  

 

Δίλαη δπλαηόλ έλα απγό λα ξνπθερηεί από ην  άλνηγκα ελόο  βάδνπ πνπ 

είλαη κηθξόηεξν από ην απγό;  

Παξαθνινπζήζηε θαη ζα εθπιαγείηε!  

Βήκαηα:  

1. Με ηελ επίβιεςε ελειίθσλ - Βξάδνπκε έλα απγό κέρξη λα γίλεη έλα 

ζθιεξό βξαζηό απγό. ηαλ ην απγό θξπώζεη, αθαηξέζηε ην θέιπθνο ηνπ.  

2. Πάξηε έλα ιεπηό θεξί (πεξίπνπ 5cm ζην ύςνο) θαη ηπιίμηε ην κε ην 

ζύξκα γύξσ από ηε βάζε ηνπ θεξηνύ αθήλνληαο έλα καθξύ ζθέινο, έηζη 

ώζηε ην θεξί κπνξεί λα θαηέβεη θαη λα ζηαζεί ζηνλ πάην ηνπ  βάδνπ.  

3. Αλάςηε ην θεξί θαη πξνζεθηηθά θαηεβάζηε ην ζηνλ πάην ηνπ βάδνπ θαη 

αθήζηε ην ζύξκα λα πξνεμέρεη  πάλσ από ην ζηόκην ηνπ βάδνπ.  

4. Σνπνζεηήζηε ην ζθηρηό απγό ζην ζηόκην ηνπ βάδνπ (Αλ ην αιείςεηε κε 

ιίγν ιάδη ζα είλαη θαιύηεξα).  

5. Παξαθνινπζήζηε ηη ζα ζπκβεί.  

Έλα απγό δελ είλαη νκνγελέο ζηεξεό.  Έρεη θελά αέξα ζαλ ζθνπγγάξη. Με 

ην θάςηκν ηνπ αέξα κέζα ζην βάδν ζαο κεηώλεηε ηελ πίεζε ζην εζσηεξηθό 

ηνπ βάδνπ πνπ αλαγθάδεη ην απγό γηα λα κεηώζεη ηνλ όγθν ηνπ θαη έηζη ην 

απγό λα γιηζηξήζεη κέζα από ην άλνηγκα ηνπ βάδνπ.  
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Πεηξάκαηα πίεζεο - αέξα.  

068 Φνληθό θαιακάθη  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Χκέο παηάηεο  

• Πιαζηηθά θαιακάθηα  

 

Βήκαηα:  

1. Σνπνζεηήζηε ηελ παηάηα ζηελ θνξπθή ελόο ηξαπεδηνύ.  

2. Κξαηήζηε ην θαιακάθη από ην άθξν ηνπ  (ρσξίο θαιύπηεηε ηελ ηξύπα).  

3. Πξνζπαζήζηε λα κπήμεηε απόηνκα ην θαιακάθη ζηελ παηάηα.  

4. ηε ζπλέρεηα, θξαηήζηε ηνλ αληίρεηξα πάλσ από ηελ ηξύπα ζην  άθξν 

από ην άιιν θαιακάθη.  

5. Πξνζπαζήζηε λα κπήμεηε απόηνκα ην θαιακάθη ζηελ παηάηα.  

 

Ση ζα ζπκβεί ; 

 

1) Σν θαιακάθη κε ην αλνηθηό άθξν ιπγίδεη θαη κόλν έλα κηθξό θνκκάηη ηνπ 

δηαπεξλά ηελ παηάηα.  

2) Σν θαιακάθη κε ην θιεηζηό άθξν (κε ηνλ αληίρεηξά ζαο πάλσ ζηελ  

θνξπθή ηνπ) κπαίλεη βαζηά κέζα ζηελ παηάηα.  

Ο αέξαο πνπ παγηδεύεηαη κέζα ζην θαιακάθη δίλεη ζην θαιακάθη αξθεηή 

δύλακε γηα λα δηαπεξάζεη ηε θινύδα ηεο παηάηαο. Καζώο ην θαιακάθη 

εηζέξρεηαη ζηελ παηάηα, ην βύζκα παηάηαο ζπκπηέδεη ηνλ αέξα ζην 

εζσηεξηθό από ην θαιακάθη, ε αύμεζε ηεο πίεζεο ηνπ αέξα πξνθαιεί  

ελίζρπζε ζηα ηνηρώκαηα από ην θαιακάθη.  
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Πεηξάκαηα πίεζεο - αέξα.  

 

069 Γύηεο από ιεκόλη  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Νεξό  

• Έλα Λεκόλη  

• Έλα καραίξη  

• Φαιίδη  

• Έλα κπαιόλη  

• Έλα ιάζηηρν  

• Έλα βάδν  

Απηή είλαη ε καγεία!  

Σα παηδηά πξέπεη λα θάλνπλ απηό ην πείξακα κε έλαλ ελήιηθν (πξέπεη ν 

ελήιηθαο λα θόςεη ηελ θινύδα ιεκνληνύ από ην ιεκόλη).  

Βήκαηα:  

 

1. Κόςηε ηελ άθξε (ιαηκό) ηνπ κπαινληνύ.  

2. Αθήζηε έλαλ ελήιηθν λα θόςεη ην θινύδα από ην ιεκόλη. 

Υξεζηκνπνηώληαο έλα κεγάιε θνκκάηη ηεο θινύδαο ιεκνληνύ, θάληε ην 

ζρήκα ελόο απηνδύηε, ή  βάξθαο, ςάξη ή ππξαύισλ. 

3. Γεκίζηε ην βάδν κε λεξό κέρξη επάλσ.  

4. Σνπνζεηήζηε ηε θινύδα ιεκνληνύ ζην βάδν ηνπ λεξνύ.  

5. Σεληώζηε ην κπαιόλη γηα λα θαιύςεηε όιν ην πάλσ κέξνο ηνπ βάδν  θαη 

ρξεζηκνπνηήζηε ην ιαζηηράθη γηα  λα ζθξαγίζεηε ην ζηόκην ηνπ βάδνπ. 

Βεβαησζείηε όηη ην κπαιόλη είλαη ηελησκέλν ζε όιε ηελ θνξπθή θαη λα κελ 

είλαη ραιαξό.  

6. Υξεζηκνπνηώληαο ην δάρηπιό ζαο, πηέζηε ειαθξά πξνο ηα θάησ ην 

θαπάθη -κπαιόλη θαη λα παξαθνινπζήζεηε ην ιεκόλη λα βνπηά πξνο ην 

θάησ κέξνο ηνπ βάδνπ. 

7. ηαλ αθήζεηε ην δάρηπιό ζαο, λα παξαθνινπζήζεηε όηη  ην ιεκόλη 

επηζηξέθεη ζηελ θνξπθή ηνπ βάδνπ.  

Ση ζπκβαίλεη ζην ιεκόλη όηαλ παηήζεηε ην δάρηπιό ζαο ζην θαπάθη ηνπ 

βάδνπ;  

Ζ πίεζε από ην δάρηπιό ζαο ζπκπηέδεη ηηο  κηθξνζθνπηθέο θπζαιίδεο αέξα 

ζηε θινύδα ιεκνληνύ επηηξέπνληαο ζην λεξό λα κπεη ζε απηέο . Απηό θάλεη 

ηε θινύδα ιεκνληνύ βαξύηεξε θαη ηελ αλαγθάδεη λα βνπηήμεη θάησ.  

ηαλ θαηαξγείηε ην δάρηπιό ζαο, ν αέξαο ζηε θινύδα ιεκνληνύ 

εθηνλώλεηαη  θαη έηζη απηή   επηπιέεη  ζηελ θνξπθή (θαζώο γίλεηαη ειαθξηά 

πάιη).  
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Πεηξάκαηα πίεζεο - αέξα. 

 

070  Βνπηηά ραξηηνύ 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

 

• Γηαθαλέο γπαιί  

• Μεγάιν δηαθαλέο κπνι κε θξύν λεξό  

• Σζαιαθσκέλα θνκκάηηα ραξηί  

 

Πώο γίλεηαη απηό;  

 

Βήκαηα:  

 

1. Γεκίζηε ην κπνι κε λεξό.  

2. Σζαιαθώζηε ην θνκκάηη ραξηί.  

3. πξώμηε ην ραξηί ζηνλ πάην ηνπ πνηεξηνύ, ώζηε λα κελ κπνξεί λα 

πέζεη έμσ.  

4. Γπξίζηε ην πνηήξη αλάπνδα θαη λα βπζίζηε ην κέζα ζην κπνι κε λεξό.  

Ση ζπκβαίλεη κε ην ραξηί;  

Πνύ είλαη ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ζην πνηήξη;  

Πώο ιεηηνπξγεί απηό - Ο αέξαο κέζα ζην πνηήξη θαηαιακβάλεη ρώξν θαη 

ζπξώρλεη. Σν ραξηί κέλεη ζηεγλό, επεηδή ην λεξό κπνξεί λα κπεη ζην 

πνηήξη κόλν κε ζπκπίεζε ηνπ αέξα ζην εζσηεξηθό ηνπ. Ο αέξαο κπνξεί λα 

ζπκπηέδεηαη ιίγν, αιιά ζηε ζπλέρεηα ζπξώρλεη θαη εκπνδίδεη ην λεξό λα 

θηάζεη ην ραξηί.  
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Πεηξάκαηα πίεζεο - αέξα.  

071 εθώζηε έλα θίιν  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Έλα θίιν  

• Μεγάιν, βαξύ βηβιίν  

• Έλα ηξαπέδη  

• Γεξή πιαζηηθή ηζάληα γηα ςώληα (πνπ δελ έρεη ηξύπεο)  

• Έλα δεπγάξη πγηείο πλεύκνλεο  

Απηό είλαη έλα θαηαπιεθηηθό πείξακα!  

 

Μπνξείο λα ζεθώζεηο  έλα θίιν από έλα ηξαπέδη ρσξίο λα ηνλ αγγίμεηο;;  

 

Βήκαηα:  

1. Βάιηε κηα ηζρπξή πιαζηηθή ζαθνύια ςώληα ζην πάλσ κέξνο ελόο 

ηξαπεδηνύ, ώζηε ηνπ άλσ ηξίην θξέκεηαη έμσ από ηελ άθξε.  

2. Σνπνζεηήζηε ην κεγάιν βηβιίν πάλσ από ηελ ηζάληα θαη λα δεηήζεη από 

ην θίιν ζαο λα θαζίζεη πάλσ ζην βηβιίνπ.  

3. θίμηε ην αλνηθηό άθξν ηεο ηζάληαο γηα ςώληα ζην ζρήκα ηνπ 

αλνίγκαηνο κπαινληνύ .  

4. Φπζήμηε  ζηελ ηζάληα δπλαηά γηα λα ηε γεκίζεηε κε αέξα ζαλ έλα 

κπαιόλη. πλερίζηε λα θπζάηε γηα λα αλαγθάζεη ηνλ αέξα κέζα ζηε ηζάληα, 

έηζη ώζηε λα θνπζθώζεη θαη λα ζπξώρλεη  θαη λα αλαζεθώλεη ην θίιν ζαο 

από ην βηβιίν.  

Απηή είλαη ε δύλακε ώζεζεο ηνπ αέξα. Γνπιεύεη, επεηδή αέξαο από ηνπο 

πλεύκνλέο ζαο απιώλεηαη ζε κηα κεγάιε επηθάλεηα ( κεγάιν εκβαδόλ), 

έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ηζνξξνπήζεη κεγάιν βάξνο.  
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Πεηξάκαηα πίεζεο - αέξα.  

072 Μπαιόλη - πλεύκνλαο  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• 2 κπαιόληα  όρη πνιύ κηθξά 

• 1 γεξό θαιακάθη  

• Διαζηηθό ιαζηηράθη 

• Φαιίδη  

• εινηέηπ 

• Πειό Μνληειηζκνύ ή πιαζηειίλε  

• Γηαθαλή  Πιαζηηθά κπνπθάιηα (από ζόδα ή λεξό  

 

Βήκαηα:  

1. Υξεζηκνπνηήζηε έλα θαζαξό θαη ζηεγλό πιαζηηθό κπνπθάιη. Αλνίμηε  κηα 

ηξύπα ζην πιάη θνληά πξνο ηνλ πάην ηνπ κπνπθαιηνύ, έηζη ώζηε κπνξείηε 

λα θόςεηε γύξσ - γύξσ ηε βάζε ηεο θηάιεο.  

2. Πάξηε έλα κπαιόλη θαη δέζηε θόκπν ζην αλνηρηό άθξν , κεηά θόςηε ην 

άιιν άθξν.  

3. Σνπνζεηήζηε πξνζεθηηθά ην κπαιόλη γύξσ από άλνηγκα ην πάηνπ  ηεο 

πιαζηηθήο θηάιεο εμαζθαιίδνληαο εθαξκόδεη θαιά. ( βάιηε ζεινηέηπ γηα 

εμαζθάιηζε) 

4. Σνπνζεηήζηε ην θαιακάθη ζην άιιν κπαιόλη θαη ηπιίμηε ην ιαζηηράθη 

γύξσ από ην ιαηκό γηα λα εμαζθαιίζεηε ην κπαιόλη, αιιά βεβαησζείηε όηη 

δελ είλαη πνιύ ζθηρηό (βεβαησζείηε όηη ην θαιακάθη είλαη αλνηθηό γηα λα 

πεξάζεη ν αέξαο).  

5. Δλώ θξαηάηε ην θαιακάθη βάιηε πιαζηειίλε, θαη ζρεκαηίζηε έλα θιεηζηό 

θαπάθη γύξσ από ην άλνηγκα. Καη πάιη, βεβαησζείηε όηη ην θαιακάθη 

παξακέλεη αλνηρηό θαη όηη δελ αέξαο κπνξεί λα πεξάζεη κέζα από ην 

ζηόκην ηεο θηάιεο.  

6. Κξαηήζηε ηε θηάιε κε ην έλα ρέξη θαη ηξαβήμηε ηνλ θόκπν ηνπ κπαινληνύ 

κε ην άιιν ρέξη θαη παξαθνινπζήζηε, πσο ην κπαιόλη κέζα ζην κπνπθάιη 

θνπζθώλεη.  

7. Πεξηζζόηεξνο ρώξνο δεκηνπξγείηαη ζην εζσηεξηθό ηεο θηάιεο όηαλ ην 

δεκέλν κπαιόλη ηξαβηέηαη θαη σο εθ ηνύηνπ αέξαο έξρεηαη από ην θαιακάθη 

θαη γεκίδεη ην κπαιόλη κε ιίγν αέξα λα γεκίζεη απηόλ ηνλ ρώξν. ηαλ 

αθήζεηε ην δεκέλν κπαιόλη ηόηε ην άιιν κπαιόλη κέζα ζα μεθνπζθώζεη 

πάιη.  

Απηό είλαη έλα  πείξακα πξνζνκνίσζεο γηα  λα παξαθνινπζήζνπκε  πσο ν 

πλεύκνλαο- κπαιόλη δηαζηέιιεηαη όηαλ είλαη γεκάηνο κε αέξα.  
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Οη πλεύκνλεο καο ιεηηνπξγνύλ κε παξόκνην ηξόπν: 

Αέξαο ιακβάλεηαη από ην ζηόκα θαη ηε κύηε καο, πνπ ζηε ζπλέρεηα κέζσ 

ησλ αεξαγσγώλ θαη ηνπ ιαηκνύ καο (όπσο ην θαιακάθη γίλεηαη ζηνλ αέξα, 

όηαλ ην κπαιόλη ζην θάησ κέξνο ηνπ πιαζηηθνύ κπνπθαιηνύ ηξαβηέηαη), 

ζηνπο πλεύκνλέο καο, ζηε ζπλέρεηα, γεκίδνπλ κε ηνλ αέξα πνπ 

ιακβάλνληαη (όπσο ην κπαιόλη κέζα ζην πιαζηηθό κπνπθάιη) θαη ην 

δηάθξαγκα καο θηλείηαη πάλσ-θάησ πξνθαιώληαο ηελ αύμεζε ρώξνπ  ζην 

ζηήζνο καο (όπσο ην κπαιόλη ζηνλ πάην από ην πιαζηηθό κπνπθάιη).  
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Πεηξάκαηα πίεζεο - αέξα.  

Πεηξάκαηα  Πίεζεο & Πιεπζηόηεηαο  

073 Κνιπκβεηήο ηνπ Καξηέζηνπ – Φαξέςηε ηε ζειηά  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Νεξό  

• Μπνπθάιη ζόδαο (Μεγάιν)  

• Καιακάθη  

• Φαιίδη  

• Έλα  κηθξνύ κεγέζνπο ζπλδεηήξα  

• Έλα κεζαίνπ κεγέζνπο ζπλδεηήξα  

• Νεξνρύηε  

• Πιαζηηθό ρξσκαηηζηό θνξδόλη   (πην θαιά ζσιελάθη - κε ηξύπα)  

• Πιαζηειίλε  

Απηό είλαη έλα δηαζθεδαζηηθό θαη πξνθιεηηθό πείξακα!  

Γείηε αλ κπνξείηε λα ηζνξξνπήζεηε αθξηβώο ην βάξνο θαη ηνλ ζύιαθα  ηνπ 

αέξα ώζηε λα θάλεη ην δύηε λα  επηπιέεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαηαδύεηαη.  

Αλ θαηαθέξεηε απηό ζηε ζπλέρεηα παίμεηε έλα παηρλίδη γηα λα δείηε αλ 

κπνξείηε λα πάξεηε κε ην δύηε ζαο ην ηζέξθη. 

  

Βήκαηα:  

1. Γεκίζηε κπνπθάιη ζόδα ζαο κε λεξό αθήλνληαο κόλν έλα θνκκάηη ηνπ 

ρώξνπ (θελό) ζηελ θνξπθή. 

2. Κόςηε έλα θνκκάηη ηνπ θαιακάθη 5cm  καθξύ. 

3. Σξαβήμηε ηηο δύν ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο ηνπ ζπλδεηήξα ώζηε λα 

ρσξηζηνύλ ειαθξώο. 

4. Λπγίζηε θαιακάθη ζαο ζηε κέζε θαη πηέζηε ηα αλνηρηά άθξα από ην 

θαιακάθη ζηηο ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο ηνπ ζπλδεηήξα. 

5. Αλνίμηε ην κηθξό ζπλδεηήξα ώζηε  λα θάλεη έλα γάληδν θαη ηπιίμηε ην 

γύξσ από ην  θέληξν ηνπ ζπλδεηήξα πνπ βξίζθεηαη ζηελ άθξε από ην 

θαιακάθη.  

6. Πάξηε ιίγε πιαζηειίλε θαη ηπιίμηε ηε γύξσ από ην κέζνλ ηνπ πξώηνπ 

ζπλδεηήξα. Απηό γίλεηαη γηα λα δώζνπκε ιίγν βάξνο ζηνλ δύηεο ζαο. 

Βεβαησζείηε όηη έρεη επηηεπρζεί ε ζσζηή ηζνξξνπία, έηζη ώζηε ν δύηε ζαο 

ζα επηπιεύζεη ζηελ θνξπθή ηεο θηάιεο ζαο. 

7. Κόςηε έλα θνκκάηη ζπάγθν πεξίπνπ 7cm  καθξύ.  

8. Παίξλνπκε έλα κηθξό θνκκάηη πιαζηειίλεο  έηζη ώζηε λα κπνξεί  εύθνια 

λα ρσξέζεη από ην ζηόκην ηνπ κπνπθαιηνύ θαη αξθεηά βαξύ γηα λα βπζηζηεί 

ζηνλ ππζκέλα ηεο θηάιεο. 
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9. Βπζίζηε θαη ηηο  δύν άθξεο ηνπ θνξδνληνύ ζε απηή ηελ πιαζηειίλε κε 

αζθάιεηα ώζηε λα ζρεκαηηζζεί ζειηά  θαη ξίμηε ηε ζην κπνπθάιη ζαο.  

10. Βηδώζηε ην θαπάθη ηεο θηάιε θαιά.  

11. Σνπνζεηήζηε έλα ρέξη ή θαη ηα δύν ρέξηα γύξσ από ην κπνπθάιη θαη λα 

αζθήζηε πίεζε. 

 12. Μήπσο δύηεο ζαο βπζίδεηαη;  

 

Γείηε ηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο.  

Λεηηνπξγήζηε ην  θαη λα δνύκε ηη πάεη  θαιύηεξα. Δάλ αζθείηε πίεζε ζην 

άλσ κέξνο ηεο θηάιεο; Λεηηνπξγεί θαιύηεξα εάλ αζθείηε πίεζε ζην κέζν 

ηεο θηάιεο ή ην θάησ κέξνο ηνπ κπνπθαιηνύ;  

πλαγσληζηείηε κε ηνπο θίινπο γηα λα δείηε πόζεο πξνζπάζεηεο ρξεηάδεηαη 

γηα λα «ςαξέςεηε» ηε ζειηά  ζην θάησ κέξνο;  
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Πεηξάκαηα πίεζεο - αέξα.  

074 Φνβεξή ραξηόκπαια   

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Έλα θνκκάηη ραξηί  

• Έλα πιαζηηθό κπνπθάιη πόζηκνπ πγξνύ  (νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο)  

 

Βήκαηα:  

 

Υξεζηκνπνηήζηε έλα θαζαξό θαη ζηεγλό πιαζηηθό κπνπθάιη, έλα πνπ είλαη 

εύθνιν λα θξαηήζεηε κε ην έλα ρέξη. 

1. Σπιίμηε έλα θνκκάηη ραξηί ζε κηα κηθξή κπάια πνπ ζα ηαηξηάδεη εύθνια 

ζην άλνηγκα ηεο θηάιεο. 

2. Κξαηήζηε ην πιαζηηθό κπνπθάιη, ώζηε λα είλαη νξηδόληην  θαη αθήζηε ηε 

κπάια από ραξηί αθξηβώο κέζα ζην ιαηκό / άλνηγκα ηεο πιαζηηθήο θηάιεο.  

3. Κξαηήζηε ηε θηάιε κε ηελ κπάια θνληά ζην ζηόκα θαη θπζήμηε ζην 

άλνηγκα.  

4. πλερίζηε.  Πξνζπαζήζηε μαλά θαη μαλά θαη μαλά.  

5. Ση ζπκβαίλεη θάζε θνξά;  

Γνθηκάζηε απηό ην πείξακα κε δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο (αλνίγκαηα) θηαιώλ  

πνηώλ θαη δηαθόξσλ ηύπσλ ραξηηνύ (ραξηνκάληηια , αινπκηλόραξην, ραξηί 

γξαθήο)  

Ο αέξαο πνπ θπζήμαηε ζην κπνπθάιη ρηππά ην πίζσ ή θάησ κέξνο ηεο 

θηάιεο θαη γπξίδεη πίζσ από ην άλνηγκα ηεο θηάιεο θαη αλαγθάδεη ηε 

ράξηηλε κπάια γηα λα πεηαρηεί έμσ. 
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Πεηξάκαηα πίεζεο - αέξα.  

 

075  Έθξεμε θνπηηνύ  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Κνπηάιη  

• Δθεκεξίδα  

• Λεπθό μύδη  

• Μαγεηξηθή ζόδα  

• Κνπηί από θηικ κε έλα θαπάθη όρη βηδσηό 

 

Απηό ην πείξακα κπνξεί λα ιεξώζεη ιίγν έηζη κπνξείηε λα ζειήζεηε 

λα ην θπιάμεηε  γηα κηα σξαία εκέξα θαη λα ην θάλεηε  έμσ.  

 

Βήκαηα:  

 

1) Απιώζηε  κεξηθέο  εθεκεξίδεο ζηελ επηθάλεηα, όπνπ ζα γίλεη  ην 

πείξακα.  

2) Υξεζηκνπνηήζηε ην θνπηάιη ζαο (ζπάηνπια) γηα λα ηνπνζεηήζεηε κηα 

θνπηαιηά ηεο ζόδαο ςεζίκαηνο ζην άδεην θνπηάθη (έρεηε έηνηκν ην θαπάθη 

λα κπεη ).  

 

3) Δίηε ξίμηε ιίγν μίδη ζην θνπηάθη. Πνιύ γξήγνξα - πηέζηε ην θαπάθη ζην 

θνπηί θηικ (βεβαησζείηε όηη είλαη ζηε ζέζε ηνπ  θαη κε αζθάιεηα), γπξίζηε ην 

αλάπνδα πνιύ γξήγνξα θαη ηνπνζεηήζηε ην ζηελ εθεκεξίδα.  

ηαζείηε πίζσ ζε απόζηαζε θαη παξαθνινπζείζηε ηη ζπκβαίλεη.  

Δάλ όια έρνπλ γίλεη ζσζηά ζε ιίγε ώξα ζα πεηαρηεί ζηνλ αέξα θάλνληαο 

δπλαηό θξόην.  

 

Γνθηκάζηε λα θάλεηε απηό ην πείξακα κε δηαθνξεηηθέο πνζόηεηεο 

καγεηξηθήο ζόδαο θαη ιεπθό μίδη γηα λα δείηε ηη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα 

παίξλεηε.  

 

Σν πείξακα απηό εθξήγλπηαη ιόγσ ηεο πίεζεο ηνπ αεξίνπ πνπ 

αλαπηύζζεηαη ζην εζσηεξηθό (ρεκηθή αληίδξαζε) ηνπ θνπηηνύ .  
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Πεηξάκαηα πίεζεο - αέξα.  

076 Μπαιόλη - πύξαπινο  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• εινηέηπ  

• Καιακάθη 

• Έλα κπαιόλη (θαηά πξνηίκεζε κεγάιν)  

• Πεηνληά ηνπιάρηζηνλ 4m  καθξηά  

• Γέληξα, ζηύινη  θαξέθιεο (γηα λα δέζνπκε ηελ πεηνληά)  

 

Βήκαηα:  

 

1. Πάξηε ην έλα άθξν ηεο πεηνληάο θαη δέζηε ηε  ζε έλα δέληξν ή έλα 

κέξνο.  

2. Πάξηε ην θαιακάθη θαη πεξάζηε ηελ ζην άιιν άθξν ηεο πεηνληάο. 

3. Γέζηε ην άιιν άθξν ηεο ζην δεύηεξν δέλδξν ή κέξνο.  

4. Βεβαησζείηε όηη ε πεηνληά είλαη ηελησκέλε.  

5. Μεηαθηλήζηε ην θαιακάθη ζην έλα άθξν ηεο πεηνληάο. 

6. Φνπζθώζηε ην κπαιόλη θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην άλνηγκα, έηζη ώζηε ν 

αέξαο λα κελ δηαθεύγεη.  

7. Σνπνζεηήζηε ην ζηόκην ηνπ κπαινληνύ, έηζη ώζηε λα είλαη ζηξακκέλν 

πξνο ην πην θνληηλό δεκέλν άθξν ηεο πεηνληάο.  

8. Βεβαησζείηε όηη ην κπαιόλη είλαη παξάιιειν πξνο ηε πεηνληά / θαιακάθη. 

Σνπνζεηήζηε δύν θνκκάηηα ηεο ηαηλίαο πάλσ από ην θαιακάθη θαη ζην 

κπαιόλη ώζηε λα δηαζθαιίζεηε όηη ην κπαιόλη είλαη θνιιεκέλν ζην 

θαιακάθη  κε αζθάιεηα.  

9. Αθήζηε ην κπαιόλη.  

Σν κπαιόλη θαη ην θαιακάθη απνγεηώλνληαη  θαηά κήθνο ηεο πεηνληάο κέρξη 

ην κπαιόλη λα μεθνπζθώζεη. ηαλ ην κπαιόλη απειεπζεξώλεηαη σζεί βίαηα  

ηνλ πεπηεζκέλν αέξα πξνο ηα πίζσ θαη ε αληίδξαζε ζπξώρλεη  ην κπαιόλη 

κπξνζηά ζαλ πύξαπιν.  

Δίλαη εθαξκνγή ηνπ  Σξίηνπ Νόκνπ ηνπ Ηζαάθ Νεύησλα, 

 "Γηα θάζε δξάζε (δύλακε), ππάξρεη θαη  κηα ίζε θαη αληίζεηε αληίδξαζε».  

Απηό είλαη έλα θαιό πείξακα  γηα έμσ.  
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Πεηξάκαηα πίεζεο - αέξα.  

Πείξακα Θεξκόηεηαο  

077 Σν Μαγηθό θέξκα  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Μπνι κε θξύν λεξό  

• Κέξκα (κεγαιύηεξν από ην άλνηγκα ηεο θηάιεο)  

• Γπάιηλε κπνπθάιη κε κηθξό άλνηγκα / ζηόκα)  

   

Ση ζπκβαίλεη κε  ηελ ώζεζε ηνπ αέξα όηαλ δεζηαζεί;  

Ζ  πίεζε ηνπ αέξα αιιάδεη  όηαλ ζεξκαίλεηαη.  

 

Βήκαηα:  

1. Γεκίζηε έλα κπνι κε ιίγν θξύν λεξό.  

2. Σνπνζεηήζηε ην ιαηκό ηεο θηάιεο θαη ην θέξκα ζε κπνι κε λεξό γηα λα 

θξπώζνπλ. Απηό βνεζάεη ζην λα γίλεη αεξνζηεγέο ζθξάγηζκα όηαλ 

ηνπνζεηείηε ην λόκηζκα ζηελ θνξπθή ηεο θηάιεο.  

3. Σνπνζεηήζηε ην λόκηζκα ζηελ θνξπθή ηεο θηάιεο.  

4. Σπιίμηε ηα ρέξηα ζαο γύξσ από ην κπνπθάιη θαη λα πεξηκέλεη γηα κεξηθά 

δεπηεξόιεπηα.  

Ση ζα ζπκβεί κε ην θέξκα;  

5. Βγάιηε ηα ρέξηα ζαο από ην κπνπθάιη θαη πεξηκέλεηε.  

Ση ζπκβαίλεη κε ην θέξκα ηώξα;  

Γηαηί ην λόκηζκα αλαπεδά; ηαλ θξαηάηε ην κπνπθάιη κε ηα ρέξηα ζαο, ν 

αέξαο κέζα ζηε θηάιε ζεξκαίλεηαη. Ο ζεξκόο αέξαο πηέδεη πην δπλαηά από 

ηνλ ςπρξό αέξα πνπ βξίζθεηαη έμσ από ην κπνπθάιη έηζη ώζηε λα 

αλαγθάδεη ην θέξκα λα αλαπεδήζεη. ηαλ ν αέξαο ζην εζσηεξηθό ηεο 

θηάιεο θξπώζεη ην λόκηζκα ζα ζηακαηήζεη λα αλαπεδά.  
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Πεηξάκαηα πίεζεο - αέξα.  

 

078  Hovercraft  κε κπαιόλη 

 

Ση ρξεηάδεζηε:  

1 CD-Rom (άρξεζην) 

Πηλέδα / κπηεξό κνιύβη  

Έλα πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ κε βηδσηό θαπάθη 

Μπαιόλη  

Γπαιόραξην  

Καπηό πηζηόιη θόιιαο  

Ση λα θάλεηε:  

1) Κόςηε ην κπνπθάιη πνιύ θνληά ζην πώκα ( ώζηε λα κπνξεί λα πεξαζηεί 

ην ζηόκην ηνπ κπαινληνύ ζην κηθξό θνκκάηη πνπ απνκέλεη καδί κε ην 

πώκα) 

2) Αλνίμηε ζην πώκα κεξηθέο πνιύ κηθξέο ηξύπεο. 

3) Βάιηε θαπηή θόιια ζηελ επηθάλεηα CD πνιύ θνληά ζηελ ηξύπα γύξσ -

γύξσ  

4) Σνπνζεηήζηε γξήγνξα ην πώκα πάλσ ζηελ θόιια ώζηε νη ηξύπεο πνπ 

αλνίμαηε λα είλαη πάλσ από ηελ ηξύπα ηνπ CD.  

5) ηεξεώζηε ηώξα θαιύηεξα ην πώκα ζην CD βάδνληαο θόιια γύξσ από 

ην πώκα. 

6) Πεξάζηε ην κπαιόλη ζην κηθξό θνκκάηη ηνπ κπνπθαιηνύ πνπ θόςαηε. 

7) Φνπζθώζηε ην κπαιόλη θπζώληαο κέζα από ην ζηόκην ηνπ κπνπθαιηνύ. 

8) θίμηε κε ην ρέξη ζαο ην άθξν ηνπ κπαινληνύ ώζηε λα κε θύγεη ν αέξαο 

θαη βηδώζηε ην ζηόκην ζην θνιιεκέλν πώκα. 

9) Αθήζηε  ηελ θαηαζθεπή πάλσ ζε ιείν ηξαπέδη θαη ζπξώμηε ην ειαθξά. 

10) Ο αέξαο πνπ δηαθεύγεη θάησ από ην CD ην αλαζεθώλεη θαη ηνπ κεηώλεη 

ηηο ηξηβέο. 

 Απηό πείξακα επηδεηθλύεη ηελ ίδηα ηελ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

πξαγκαηηθό hovercraft. Σν γεγνλόο απηό δείρλεη ηε ρξήζε ηεο πίεζεο ηνπ 

αέξα γηα ηελ θίλεζε ελόο αληηθεηκέλνπ (hovercraft), ην νπνίν θηλείηαη κε 

πνιύ κηθξή ηξηβή.  
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Υεκηθέο Αληηδξάζεηο  

 
Μηα ρεκηθή αληίδξαζε είλαη ν ζπλδπαζκόο ησλ δύν αληηδξαζηεξίσλ γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ εληειώο λέα πξντόληα. Γεζκνί  ζπάλε θαη λένη  δεζκνί 

δεκηνπξγνύληαη.  Ζ αλάκεημε καδί δύν νπζηώλ  δελ πξνθαιεί πάληα κηα 

ρεκηθή αληίδξαζε  

 

Υεκηθά Πεηξάκαηα ...  

Φπζαιίδεο Τδξνγόλνπ 

Κάλνληαο έλα Ζθαίζηεην 

Κάλνληαο Ζθαίζηεηα  

Ζθαίζηεην ζε έλα κπνπθάιη  

Καιιηέξγεηα κπθήησλ 

Πξάζηλν θέξκα  

Γπαιηζηεξά Κέξκαηα 

Ομέα θαη αιθάιηα  

Καηαπνιέκεζε ηεο πιάθαο  

Γάια πνπ ζηξνβηιίδεηαη 

Αθξόο ζαπνπληνύ 

Κξύζηαιινη αιαηηνύ 

Υξσκαηηζηά Κξύζηαιια  

Κάληε γινηώδεο άκπιν 

Κίλεζε Πάλσ Κάησ  ζε ηαθίδεο 

Σαρύπινα ζπίξηα  

Φάξηα πνπ θνιπκπνύλ 

Σξέμε καθξηά Πηπέξη  

ηξηθνγπξηζηό ζθνπιήθη 
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Πεηξάκαηα  αληίδξαζεο  

079 Φπζαιίδεο πδξνγόλνπ  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Έλα ζηδεξέλην θαξθί  

• Γπαιόραξην  

• Γνθηκαζηηθόο ζσιήλαο  / Γηαθαλέο πιαζηηθό θύπειιν  

• Ξίδη  

ηήξηγκα δνθηκαζηηθώλ ζσιήλσλ  (πξναηξεηηθά)  

(Έλα άδεην ράξηηλν θνπηί από ρπκό ηνπ 1L κε ηξύπεο πάλσ ηνπ είλαη έλα 

άξηζην ζηήξηγκα δνθηκαζηηθώλ ζσιήλσλ , Αθαηξέζηε ηε κηα πιεπξά ηνπ 

θνπηηνύ γηα λα θαίλνληαη νη δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο) 

 

Βήκαηα:  

1) Πξνζζέζηε πεξίπνπ 5mL μηδηνύ ζηo δνθηκαζηηθό ζσιήλα ζαο, ή ζην 

δηάθαλν πιαζηηθό θύπειιν (λα είζηε πεξηζζόηεξν  πξνζεθηηθνί όηαλ 

ρξεζηκνπνηείηε έλα γπάιηλν δνρείν).  

2) Δάλ ρξεζηκνπνηείηε έλα δνθηκαζηηθό ζσιήλα, βάιηε ηνλ  ζην ζηήξηγκα 

αθνύ έρεηε ξίμεη ην μίδη.  

3) Πάξηε ην θαξθί θαη κε ην γπαιόραξην ηξίςηε ηελ άθξε ηνπ  (βεβαησζείηε 

όηη έρεηε έλα κεγάιν θαξθί γηα λα ζηαζεί κέζα ζην μίδη).  

4) Σνπνζεηήζηε ην θαξθί γηα λα κείλεη ζην μίδη.  

Παξαθνινπζήζηε θαη ζε ιίγα ιεπηά ζα πξέπεη λα δείηε θπζαιίδεο 

εκθαλίδνληαη ζην δνθηκαζηηθό ζσιήλα γύξσ από ην ζηδεξέλην θαξθί.  

Οη θπζαιίδεο απηέο  είλαη θπζαιίδεο πδξνγόλνπ. 
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Πεηξάκαηα  αληίδξαζεο  

Κάλνληαο Έλα Ζθαίζηεην 

080  Έθξεμε εθαηζηείνπ  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Κόθθηλε ρξσζηηθή ηξνθίκσλ 

• Πιαζηειίλε ή πειό κνληειηζκνύ 

• Μαγεηξηθή ζόδα  

• Ξίδη  

 

Βήκαηα:  

 

1. ρεκαηίζηε κε ην πειό ην ζρήκα ελόο εθαηζηείνπ θαη κε  ηνπο αληίρεηξεο 

ζαο λα θάλεηε έλα πεγαδάθη  γηα  ην εζσηεξηθό θαη θξαηήξα ηνπ 

εθαηζηείνπ.  

2. Βάιηε κηα θνπηαιηά καγεηξηθή ζόδα ζην πεγαδάθη ηνπ εθαίζηεηνπ.  

3. Βάιηε κεξηθέο ζηαγόλεο εξπζξνύ ρξώκαηνο ηξνθίκσλ ζην πεγαδάθη.  

4. Ρίμηε ιίγν μίδη πάλσ από ηε ζόδα θαη λα ζηαζείηε πίζσ.  

Καιύηεξν λα θάλνπκε απηό ην πείξακα έμσ γηαηί κπνξεί λα ιεξώζεη.  
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Πεηξάκαηα  αληίδξαζεο  

Πείξακα Αληίδξαζεο  

 

081Κάλνληαο Ζθαίζηεηα  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Κξύν λεξό  

• Εεζηό λεξό  

• Υξώκα Σξνθίκσλ  

• Κνκκάηη ηεηξάγσλεο θάξηαο  

• Γύν ίδηεο Φηάιεο από Γάια (ηδαληθά)  

• Σν αιάηη (γηα ην δεύηεξν πείξακα)  

 

εκείσζε: Κάληε ην πείξακα πάλσ από ην λεξνρύηε.  

 

Βήκαηα:  

 

1. Πάξηε δύν θηάιεο πεξίπνπ ην ίδην ζρήκα ησλ θηαιώλ γάιαθηνο. 

2. Γεκίζηε ηε θηάιε 1 θαη κέρξη ηελ θνξπθή κε θξύν λεξό.  

3. Γεκίζηε θηάιε  2 κέρξη ηελ θνξπθή κε δεζηό λεξό θαη πξνζζέζηε κεξηθέο 

ζηαγόλεο ρξώκα δαραξνπιαζηηθήο.  

4. Σνπνζεηήζηε ηελ ηεηξάγσλε θάξηαο πάλσ από ηελ θνξπθή ηεο θηάιεο2, 

θαη θξαηήζηε ηε  ζηε ζέζε ηεο κε ην έλα ρέξη, γπξίζηε ηε θηάιε  2 αλάπνδα, 

ηνπνζεηώληαο αθξηβώο ζηελ θνξπθή ηεο θηάιεο 1.  

5. Σώξα αθαηξέζηε πξνζεθηηθά ηελ θάξηα, ζηε ζπλέρεηα, θξαηώληαο ηνπο 

ιαηκνύο ησλ θηαιώλ  ζθηρηά  καδί, γπξίζηε  θαη νη δύν θηάιεο θαηά 1800 .  

Ο ιόγνο πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη έλα εθαίζηεην είλαη επεηδή ην θξύν λεξό 

είλαη βαξύηεξν, ώζηε λα βπζίδεηαη, σζώληαο ην δεζηό λεξό πάλσ. 

Γνθηκάζηε ην ίδην πείξακα θαη πάιη, αιιά απηή ηε θνξά λα ζπκπιεξώζεηε 

ηε θηάιε 1 κε αικπξό λεξό θαη ηε θηάιε  2 κε θξύν λεξό θαζώο θαη 

ρξσζηηθέο ηξνθίκσλ. Γηα άιιε κηα θνξά έρεηε απνδείμεη όηη ην αικπξό 

λεξό είλαη βαξύηεξν από ην λεξό βξύζεο. 
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Πεηξάκαηα  αληίδξαζεο  

 082  Κάλνληαο κηα εθαίζηεην ζε έλα κπνπθάιη  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Άκκνο  

• Καλάηα  

• ½ θιηηδάλη μίδη 

• Παιηά εθεκεξίδα  

• Κόθθηλε ρξσζηηθή ηξνθίκσλ  

• όδα καγεηξηθήο  

• Έλα κηθξό πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ  

 

Βήκαηα:  

1. Απιώζηε κεξηθέο από ηηο εθεκεξίδεο θάησ ζε κηα πεξηνρή πνπ είλαη 

ζίγνπξν όηη ζα ιεξσζεί.  

2. Βάιηε κηα θνπηαιηά ζόδα καγεηξηθήο ζην άλνηγκα ηνπ πιαζηηθνύ 

κπνπθαιηνύ.  

3. Σνπνζεηήζηε ην κπνπθάιη ζηε κέζε ηεο πεξηνρήο κε ηηο εθεκεξίδεο.  

4. Βάιηε  άκκν ζηε βάζε ηνπ πιαζηηθνύ  κπνπθαιηνύ  θαη δηακνξθώζηε ην 

ζρήκα ηεο κέρξη ην κπνπθάιη γηα λα θαίλεηαη ζαλ βνπλό.  

5. Βάιηε κεξηθέο ζηαγόλεο θόθθηλεο ρξσζηηθήο ηξνθίκσλ θαη ½ θιηηδάλη 

μίδη ζε κηα θαλάηα.  

6. Ρίμηε ην κίγκα κέζα ζην κπνπθάιη - βνπλό.  

Πεξηκέλεηε θαη δείηε ην εθαίζηεην ζα εθξαγεί ζε ιίγα ιεπηά κε κηα θσηεηλή  

θόθθηλε αθξώδε ιάβα.  
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Πεηξάκαηα  Υεκηθήο Αληίδξαζεο  

083 Καιιηέξγεηα κπθήησλ 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Νεξό  

• Λίγε θνιιεηηθή ηαηλία  

• Οξηζκέλεο ηξνθέο πνπ  έρνπλ απνκείλεη (όπσο ςσκί, πνξηνθάιηα, 

ιεκόληα,  κήια, ζηαθύιηα, θόθθηλεο πηπεξηέο, θνινθπζάθηα, θνπλνππίδη, 

ηπξί ή κπηζθόηα)  

• Έλα δηαθαλέο δνρείν κε θαπάθη (Έλα κεγάιν γπάιηλν βάδν ή έλα κεγάιν 

δηαθαλέο πιαζηηθό δνρείν ιεηηνπξγεί θαιύηεξα)  

*** ΜΗΝ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΕ: Σίπνηα κε θξέαο ή ςάξη ζε απηά . Μεηά 

από κεξηθέο εκέξεο απηέο ζα αξρίζεη λα κπξίδεη πνιύ άζρεκα .***  

ΖΜΔΗΧΖ: Απηό είλαη έλα κεγάιν έξγν γηα λα ηεξνύλ εκεξνιόγην ή 

ζεκεηώζεηο ζρεηηθά κε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο θάζε κέξα πνπ ειέγρεηε γηα 

αιιαγέο.  

Βήκαηα:  

1. Σνπνζεηήζηε ην βάδν ζην πιάη ηνπ .  

2. Κόςηε  γύξσ από 3 έσο 5 δηαθνξεηηθά θνκκάηηα ηεο ηξνθήο ζε κηθξά 

θνκκάηηα πεξίπνπ 1,5 εθαηνζηά . 

3. Βνπηήμηε όια ηα δηαθνξεηηθά θνκκάηηα ηεο ηξνθήο ζην λεξό.  

4. Απιώζηε ηα ηξόθηκα ζην βάδν, ώζηε λα κελ είλαη ζε έλα ζσξό.  

5. Σνπνζεηήζηε ην θαπάθη ζην βάδν θαη ηελ θνιιεηηθή ηαηλία γύξσ από έμσ 

από ην θαπάθη ώζηε λα ζθξαγίδεηαη . 

6. Σνπνζεηήζηε ην βάδν ζε κέξνο όπνπ δελ ζα αλαπνδνγπξίζεη ή δελ ζα 

πέζεη θάησ .  

7. Βάιηε κηα εηηθέηα κε ηελ εκεξνκελία ζην βάδν. 

8. Κάληε έιεγρν ηεο ηξνθήο ζην βάδν.  

Πηζαλόηαηα δελ ζα παξαηεξήζεηε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ ηξνθή γηα ηηο 

πξώηεο εκέξεο. Χζηόζν, ζα πξέπεη λα αξρίζνπκε λα βιέπνπκε θάπνηα 

πξάζηλα, άζπξα ή κπιε γνύληλα πξάγκαηα λα  απμάλνληαη κεηά.  

Παξαθνινπζώληαο αθόκα κεηά από ιίγεο κέξεο κεξηθά από ηα ηξόθηκα 

κπνξεί λα αξρίζνπλ λα ζαπίδνπλ θαη λα κνηάδνπλ νγθώδε. Σώξα κπνξείηε 

λα δείηε πώο ε κνύρια εμαπιώλεηαη θαη πώο ζαπίδνπλ ηα ηξόθηκα ζε κόιηο 

δύν εβδνκάδεο.  

ΖΜΔΗΧΖ: Μεηά από δύν εβδνκάδεο, κελ αλνίμεηε ην θαπάθη. Ρίμηε ην 

βάδν θαη ην πεξηερόκελό ηνπ ζηνλ θάιαζν ησλ αρξήζησλ θαη λα ΜΖΝ 

ρξεζηκνπνηήζεηε μαλά ην βάδν. Οη κύθεηεο δελ αλαπηύζζνληαη από ηνπο 

ζπόξνπο. κύθεηεο απμάλνληαη  από κηθξνζθνπηθά ζπόξηα πνπ αησξνύληαη 

ζηνλ αέξα. Μεξηθά από απηά ηα ζπόξηα πέθηνπλ επάλσ ζε έλα θνκκάηη 

πγξνύ ηξνθίκνπ  γηα λα εμειηρζνύλ ζηε ζπλέρεηα ζε κύθεηεο.  
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Πεηξάκαηα  Υεκηθήο Αληίδξαζεο  

084 Πξάζηλν θέξκα  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Πηαηάθη  

• Ξύδη  

• Έλα ράιθηλν θέξκα  

• Υαξηί Κνπδίλαο / ραξηνπεηζέηα  

Απηό ην πείξακα είλαη πνιύ ζπλαξπαζηηθό γηα παξαηήξεζε!  

 

Βήκαηα:  

1. Γηπιώζηε ην ραξηί θνπδίλαο / ραξηνπεηζέηα κεξηθέο θνξέο γηα λα γίλεη 

ιίγν παρύ.  

2. Βάιηε ην ραξηί θνπδίλαο / απνξξνθεηηθό ραξηί πάλσ ζην πηαηάθη θαη 

ξίμηε ιίγν μύδη κέρξη λα δηαπνηηζηεί ην ραξηί θνπδίλαο.  

3. Σνπνζεηήζηε ράιθηλν θέξκα ζην ραξηί θνπδίλαο θαη αθήζηε ην εθεί.  

4. Διέγμηε ην θέξκα θαη παξαηεξείζηε ηελ ρεκηθή αληίδξαζε.   

5. Αθήζηε ην γηα κηα νιόθιεξε κέξα γηα λα πάξεηε ηα θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα.  

Ση απέγηλε ην θέξκα; Έγηλε πξάζηλν.  

Ο ραιθόο ζην θέξκα αληηδξά κε ην νμπγόλν ηνπ αέξα γηα ην ζρεκαηηζκό 

ηνπ πξάζηλνπ ρξώκαηνο νμεηδίνπ ηνπ ραιθνύ.  
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Πεηξάκαηα  Υεκηθήο Αληίδξαζεο  

085 Γπαιηζηεξά Κέξκαηα  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Υαξηνπεηζέηα  

• Υπκόο ιεκνληνύ  

• Πιαζηηθό Κύπειιν / Μπνι  

• Βξώκηθα  / Παιαηά ράιθηλα λνκίζκαηα  

 

Βήκαηα:  

1. Γεκίζηε ην θύπειιν / κπνι κε ιίγν ρπκό ιεκνληνύ.  

2. Σνπνζεηήζηε ην βξώκηθν ράιθηλν λόκηζκα ζην ρπκό θαη αθήζηε ην λα 

κνπιηάζεη γηα ιίγα ιεπηά.  

3. Αθαηξέζηε ην θέξκα από ην θύπειιν / κπνι θαη ηνπνζεηήζηε ην ζηελ 

ραξηνπεηζέηα ..  

Σν νμπγόλν ηνπ αέξα αληηδξά κε ην ραιθό, θάλνληαο κηα επίζηξσζε 

νμεηδίνπ ηνπ ραιθνύ. Απηό είλαη πνπ θάλεη ράιθηλα λνκίζκαηα βξώκηθα. Σν 

νμύ ζην ρπκό ηνπ ιεκνληνύ αληηδξά κε ην νμείδην θαη ην αθαηξεί από ηα 

θέξκαηα – θάλνληαο ην ζηε ζπλέρεηα ιακπεξό ράιθηλν λόκηζκα.  
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Πεηξάκαηα  Υεκηθήο Αληίδξαζεο  

086 Οηθηαθά Ομέα θαη αιθάιηα   

Πξηλ από ηελ εθηέιεζε απηνύ ηνπ πεηξάκαηνο είλαη ρξήζηκν  λα αγνξάζεηε 

(από θαηάζηεκα ρεκηθώλ) θάπνηα περακεηξηθά ραξηηά (δείθηεο) πνπ 

ιέγνληαη «universal» γηα λα ζαο βνεζήζνπλ ζηε δνθηκή ελόο όμηλνπ ή 

αιθαιηθνύ πιηθνύ .  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

πγθεληξώζηε νξηζκέλα πξντόληα θαζεκεξηλήο ρξήζεο από ην ζπίηη ζαο. 

Οξηζκέλα πξντόληα είλαη  ελδερόκελν λα πεξηιακβάλνληαη ζηα αθόινπζα:  

• Οδνληόθξεκα  

• Γάια  

• Νεξό  

• Υπκόο κήινπ  

• Υπκόο Πνξηνθάιη  

• Ξύδη  

• Μαγεηξηθή ζόδα  

• Απνξξππαληηθό πηάησλ  

• απνύλη  

• Φπηηθό ιάδη  

• Γηζθία Γπζπεςίαο  

• Αιάηη  

• Πιαζηηθά πνηεξάθηα 

• Πιαζηηθό θνπηάιη (γηα αλάκημε)  

• Γπαιηά  

• Γάληηα κηαο ρξήζεσο  

• Παιηά ξνύρα εξγαζίαο γηα λα πξνζηαηεύζεηε  ηα ξνύρα ζαο  

Ομέα θαη αιθάιηα:  

Γλσξίδαηε όηη νμέα θαη αιθάιηα είλαη δύν είδε  ή νκάδεο ρεκηθώλ 

πξντόλησλ πνπ κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ζην θόζκν πνπ 

δνύκε;  

Μεξηθέο ρεκηθέο νπζίεο είλαη πνιύ επηθίλδπλεο θαη πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη κε πξνζνρή. Θα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη κε ζύκβνια 

επηθηλδπλόηεηαο πνπ καο ιέλε πώο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβε.  

Πάληα λα έρεηε ηε βνήζεηα ελόο ελήιηθα, όηαλ αζρνιείζηε κε ηηο ρεκηθέο 

νπζίεο ησλ νμέα θαη ηα αιθάιηα. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί λα θνξέζεηε γπαιηά 

θαη γάληηα θαηά ηνλ πεηξακαηηζκό κε νμέα θαη αιθάιηα. Δπίζεο, κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί θαη πξέπεη λα ππάξρεη θνληά ηξερνύκελν λεξό.  

Γελ πξέπεη πνηέ λα δνθηκάζεηε θάηη πνπ είλαη επηβιαβέο γηα ην ζώκα ζαο.  
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Βήκαηα:  

1. Γηα απηό ην πείξακα ζα δνθηκάζεηε θαζέλα από ηα πιηθά ζαο γηα λα δείηε 

αλ είλαη νμύ, έλα αιθαιηθό ή νπδέηεξν.   

2. ια ηα πιηθά πνπ ζθνπεύεηε λα δνθηκάζεηε ζα πξέπεη λα ηα έρεηε 

δηαιύζεη κε ηελ πξνζζήθε ιίγνπ λεξνύ, έηζη ώζηε ην universal περακεηξηθό 

ραξηί  λα κπνξεί  λα απνξξνθήζεη έλα κέξνο ηνπ δηαιύκαηνο.  

3. Βνπηήμηε ώζηε ην universal περακεηξηθό ραξηί  ζε θάζε ζηνηρείν πνπ 

δνθηκάδεηε. Σν ραξηί ζα γίλεη θόθθηλν θαη αλ πξόθεηηαη γηα νμύ θαη κπιε, αλ 

είλαη αιθαιηθό. Απηό ην ραξηί έρεη έλα κίγκα ησλ βαθώλ πνπ παξάγεη κηα 

πνηθηιία ρξσκάησλ πνπ λα καο πεη όρη κόλν αλ ην δηάιπκα είλαη έλα νμύ ή 

αιθάιην αιιά θαη πόζν όμηλα ή πόζν αιθαιηθά είλαη.  

4. Καηαγξάςηε ηηο δηαπηζηώζεηο ζαο ζε έλαλ πίλαθα.  

Γξάςηε από  κηα ζηήιε γηα «ηξόθηκα», Ομύ, νπδέηεξα θαη αιθάιηα.  

Σν pH θπκαίλεηαη από 1 έσο 14.  

- Γηαιύκαηα πνπ ε ηηκή ηνπ pH είλαη ιηγόηεξν από 7 είλαη όμηλν θαη λα 

κεηαηξέπεη ην περακεηξηθό ραξηί  ζε θόθθηλν.  

- Γηαιύκαηα πνπ ε ηηκή ηνπ pH είλαη πάλσ από 7 είλαη αιθαιηθό θαη 

κεηαηξέπεη ην περακεηξηθό ραξηί  ζε κπιε.  

- Γηαιύκαηα πνπ ζα είλαη νπδέηεξα ζα είλαη κε ην pH ζην 7.  

Γλσξίδαηε όηη:  

ηη ην ζηνκάρη ζαο πεξηέρεη πδξνρισξηθό νμύ ην νπνίν βνεζά λα ρσλέςεη 

ην θαγεηό ζαο;  

Έλα θνκκάηη από έλα κπξκήγθη πεξηέρεη κπξκεθηθό νμύ. Σν νμύ από απηό 

ην θνκκάηη είλαη απηό πνπ θάλεη ηνλ θλεζκό ζην δάγθσκα ή ηζίκπεκα.  

Μηα κπαηαξία απηνθηλήηνπ πεξηέρεη έλα ηζρπξό νμύ πνπ νλνκάδεηαη ζεηηθό 

νμύ.  

Μεξηθά θξνύηα πεξηέρνπλ έλα νμύ πνπ νλνκάδεηαη θηηξηθό νμύ.  

Ξύδη πεξηέρεη έλα άιιν νμύ πνπ νλνκάδεηαη νμηθό νμύ.  

Αλ ζαο ηζηκπήζεη κηα κέιηζζα ζα πξέπεη λα ηξίςεηε έλα αιθαιηθό δηάιπκα, 

όπσο ρακνκήιη ή έλα δηάιπκα ζόδαο γηα λα βνεζήζεη λα ζηακαηήζεη ν 

πόλνο από  ην ηζίκπεκα. Μηα κέιηζζα εγρέεη έλα όμηλν δηάιπκα πνπ 

εξεζίδεη ην δέξκα, ώζηε ηξίβνληαο ην αιθαιηθό δηάιπκα απηό βνεζά λα 

εμνπδεηεξώζεη ηελ αηηία.  

 Αλ ζαο ηζηκπήζεη κία ζθήθα (θίηξηλν έληνκν) ζα πξέπεη λα ηξίςεηε όμηλν 

δηάιπκα όπσο ην μίδη γηα ην θεληξί γηα λα βνεζήζεη κε ηνλ πόλν. κία ζθήθα  

δηνρεηεύεη έλα αιθαιηθό δηάιπκα πνπ εξεζίδεη ην δέξκα, ώζηε ηξίβνληαο 

όμηλν δηάιπκα απηό βνεζάεη ζην λα εμνπδεηεξώζεη ηελ αηηία.  
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Πεηξάκαηα  Υεκηθήο Αληίδξαζεο  

087  Οηθηαθά Ομέα θαη αιθάιηα κε δείθηε θόθθηλν ιάραλν   

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Καηζαξόια  

• Κόθθηλν ιάραλν  

• 8 -10 Πιαζηηθά δηαθαλή πνηεξάθηα  

• Γηάθνξα νηθηαθά πγξά  

 

Βήκαηα 

 

Ο ρπκόο από θόθθηλν ιάραλν έρεη ηελ ηδηόηεηα λα αιιάδεη ρξώκα όηαλ 

έξζεη ζε επαθή κε θάπνηα πιηθά θαη καο δείρλεη αλ απηά ηα πιηθά 

πεξηέρνπλ νμύ ή βάζε. Γηα ην ιόγν απηό ν ρπκόο ηνπ θόθθηλνπ ιάραλνπ 

νλνκάδεηαη δείθηεο. ην ζρήκα θαίλεηαη ην ρξώκα πνπ απνθηά ν δείθηεο 

αλάινγα κε ην εάλ ην πιηθό πνπ πξνζηίζεηαη ζε απηόλ πεξηέρεη νμύ ή 

βάζε. 

 

Ομέα     --------------------------------Η------------------------    Βάζεηο 

ηόρνη 

ην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο ζα πξέπεη λα κπνξείο: 

Να δηαθξίλεηο ην δηαθνξεηηθό ρξώκα πνπ  απνθηά ν δείθηεο «θόθθηλν 

ιάραλν» παξνπζία πιηθώλ πνπ πεξηέρνπλ νμέα ή βάζεηο.  

 Να δηαπηζηώζεηο αλ θάζε έλα από απηά ηα πιηθά πεξηέρεη νμύ ή 

βάζε. 

Πειραματική διαδικασία 

1. Μέζα ζε 8 δηαθαλή πιαζηηθά πνηήξηα ηνπνζέηεζε κηθξή πνζόηεηα 

από ην δείθηε θόθθηλν ιάραλν. (Ο δείθηεο απηόο κπνξεί λα 

παξαζθεπαζηεί βξάδνληαο ιίγα θύιια από θόθθηλν ιάραλν γηα 10 

πεξίπνπ ιεπηά). 

2. Με έλα καξθαδόξν αξίζκεζε ηα πνηήξηα από ην 1 έσο ην 8. 
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3. ε θάζε έλα αξηζκεκέλν πνηήξη πξόζζεζε ην πιηθό πνπ αληηζηνηρεί 

ζηνλ ίδην αξηζκό ηνπ παξαθάησ πίλαθα. 

4. Γξάςε ηηο παξαηεξήζεηο ζνπ σο πξνο ην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο 

πνπ πξνθύπηεη. 

5. Με βάζε ηε ρξσκαηηθή θιίκαθα ηνπ δείθηε πνπ θαίλεηαη ζην 

παξαπάλσ ζρήκα, λα γξάςεηο γηα θάζε πιηθό αλ απηό πεξηέρεη νμύ 

ή βάζε. 
 

 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Υπκόο 

ιεκνληνύ 
Λεπθό 
μίδη 

όδα 
(αλαςπ-
θηηθό) 

Γείθηεο 
θόθθηλν 
ιάραλν 

Απνξξππα
ληηθό 

πηάησλ 

Μαγεηξηθή 
ζόδα 

Άδαμ γηα 
ηδάκηα 

Αζβεζηό
λεξν 

Υξώκα 

δείθηε 
        

Σν πιηθό 

πεξηέρεη 

νμύ ή 

βάζε; 

        

ηε  θσηνγξαθία θαίλνληαη νη ρξσκαηηθέο αιιαγέο αλάινγα κε ην ηη ξίμακε. 

Οη ζσιήλεο 1 θαη 10 έρνπλ επηθίλδπλεο γηα λήπηα νπζίεο θαη έρνπλ 

δηαγξαθεί από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 
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Πεηξάκαηα  Υεκηθήο Αληίδξαζεο  

088 Δληνπηζκόο νδνληηθήο πιάθαο   

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Έλα θιηηδάλη  

• Οδνληόβνπξηζα  

• Οδνληόθξεκα  

• Σξερνύκελν λεξό  

• Γηζθία απνθάιπςεο νδνληηθήο πιάθαο   (από θαξκαθείν) 

Απηό είλαη έλα ζπλαξπαζηηθό πείξακα γηα θαζαξά δόληηα!  

 

Πόζν θαιά λνκίδεηε όηη βνπξηζίδεηε ηα δόληηα ζαο; Κάλεηε απηό πείξακα 

πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ θαη ζα εθπιαγείηε κε ηα απνηειέζκαηά ζαο!  

Βήκαηα:  

 

1. Πξηλ βνπξηζίζεηε ηα δόληηα ζαο, βάιηε έλα θνκκάηη από ηα  δηζθία 

απνθάιπςεο νδνληηθήο πιάθαο κεηαμύ ησλ δνληηώλ ζαο.  

2. Απιώζηε ην πγξό από ην δηζθίν κε ηε γιώζζα ζαο, έηζη ώζηε λα θηάζεη 

θαη λα θαιύςεη όια ζαο ηα δόληηα θαη ηα νύια.  

3. Μελ θαηαπίλεηε ην δηζθίν ή ην πγξό πνπ απειεπζεξώλεη.   

4..Ξεπιύλεηε ην ζηόκα ζαο κηα ή δύν θνξέο κε θαζαξό λεξό.  

5.Σα δηζθία ζα βάςνπλ όιεο ηηο πεξηνρέο όπνπ κπνξεί λα ραιάζνπλ ηα 

δόληηα κε έλα ιακπεξό θόθθηλν ρξώκα. (Απηέο είλαη νη πεξηνρέο όπνπ 

ππάξρεη ζπγθέληξσζε πιάθαο)  

6. Βνπξηζίζηε ηα δόληηα ζαο κε νδνληόθξεκα έσο όηνπ εμαθαληζηνύλ όιεο 

νη θόθθηλεο θειίδεο.  

Μπνξείηε λα επηιέμεηε λα θάλεηε απηό ην πείξακα ηελ Παξαζθεπή, ώζηε λα 

έρεηε ην αββαηνθύξηαθν γηα λα απνκαθξύλεηε όιεο ηηο θόθθηλεο 

ρξσκαηηζκέλεο πεξηνρέο .  

Πξαγκαηηθόηεηα  

 Ζ νδνληηθή πιάθα είλαη έλα αόξαην θηικ ησλ βαθηεξίσλ θαη ησλ 

ζαθράξσλ ζηελ επηθάλεηα ησλ δνληηώλ ζαο πνπ παξάγνπλ νμέα πνπ 

πξνθαινύλ ηεξεδόλα.  
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Πεηξάκαηα  Υεκηθήο Αληίδξαζεο  

089 Γάια πνπ ζηξνβηιίδεηαη  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Υξσζηηθέο ηξνθίκσλ  

• Τγξό ζαπνύλη πηάησλ  

• Ρερή θαηζαξόια / πηάην  

• Πιήξεο γάια (ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ)  

 

Βήκαηα:  

1. Ρίμηε ιίγν γάια ζηελ θαηζαξόια. Αθήζηε ην γάια λα έξζεη ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.  

2. Πξνζζέζηε κεξηθέο ζηαγόλεο δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο ρξσζηηθήο 

ηξνθίκσλ ζηελ θαηζαξόια κε ην γάια.  

3. Πξνζζέζηε κεξηθέο ζηαγόλεο πγξό απνξξππαληηθό πηάησλ ζηελ 

θαηζαξόια ηνπ γάιαθηνο.  

4. Παξαθνινπζήζηε ηη ζα ζπκβεί.  

Σν ιίπνο ηνπ γάιαθηνο θαηαζηξέθεηαη από ην πγξό ζαπνύλη. Απηό θάλεη ηελ 

ρξσζηηθή λα ζηξνβηιίδεηαη  θαη λα θάλεη θάπνηα πξαγκαηηθά ζαπκάζηα 

ζρέδηα.  
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Πεηξάκαηα  Υεκηθήο Αληίδξαζεο  

090 Αθξόο ζαπνπληνύ  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Ξίδη  

• Έλα κπνι  

• θόλε πιπζίκαηνο  

 

Βήκαηα:  

1. Πάξηε κηα θνπηαιηά ζθόλε ζαπνπληνύ θαη ηνπνζεηήζηε ην ζην κπνι.  

2. Πξνζζέζηε κεξηθέο ζηαγόλεο μίδη πάλσ ζηε ζθόλε ζαπνπληνύ.  

 

Παξαθνινπζήζηε γηα λα δνύκε ηη ζα ζπκβεί.  

Γεκηνπξγείηαη αθξόο πνπ αλαβξάδεη (κπνπξκπνπιήζξεο ζαπνπληνύ) γηαηί 

εθιύεηαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Μόιηο ηειεηώζεη ε δεκηνπξγία αθξνύ, αθήλεη 

πίζσ κηα νπζία άιαηνο πνπ δελ είλαη βξώζηκε (ΜΖΝ ηξώλε απηό ην αιάηη). 

Απηή ε ρεκηθή αληίδξαζε πξνθαιείηαη από ην μίδη πνπ ελεξγεί σο νμύ θαη ηε 

ζόδα(πνπ πεξηέρεη ην ζαπνύλη) πνπ είλαη ε βάζε.  

 

.  
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Πεηξάκαηα  Υεκηθήο Αληίδξαζεο  

091  Κξύζηαιινη αιαηηνύ  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Κύπειιν / Κνύπα  

• Δπηηξαπέδην αιάηη  

• Εεζηό λεξό  

• Μεγεζπληηθό θαθό  

• Έλα δεζηό ειηόινπζην κέξνο 

• Έλα κηθξό κπνι  

 

Βήκαηα:  

1. Ρίμηε κηα θνπηαιηά ηεο ζνύπαο αιάηη ζε κηα θνύπα ή θύπειιν  

2. Γεκίζηε ην θύπειιν θαηά ην έλα ηέηαξην κε δεζηό λεξό. Αθήζηε ην 

επηηξαπέδην αιάηη λα δηαιπζεί.  

3. Αδεηάζηε ην κείγκα ηνπ αιαηόλεξνπ ζε έλα κηθξό κπνι.  

4. Σνπνζεηήζηε ην κπνι ζε έλα δεζηό ειηόινπζην κέξνο γηα ιίγεο εκέξεο 

κέρξη λα εμαηκηζηεί ην λεξό.  

5. ηαλ ην λεξό εμαηκηζηεί παξαηεξείζηε κε ην κεγεζπληηθό θαθό ηα 

θξύζηαιια αιαηηνύ πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί.  
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Πεηξάκαηα  Υεκηθήο Αληίδξαζεο  

 

092 Υξσκαηηζηά Κξύζηαιια  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Γηαθαλέο πιαζηηθό θύπειιν  

• Δπηηξαπέδην αιάηη  

• Εεζηό λεξό  

• Μεγεζπληηθόο θαθόο  

• Έλα ζεξκό ειηόινπζην ζεκείν 

• Υξσζηηθή ηξνθίκσλ 

• Έλα θνπηάιη  

• Έλα θνκκάηη ζπάγθν  

• Μηα νδνληνγιπθίδα  

 

Βήκαηα:  

 

1. Σνπνζεηήζηε πεξίπνπ ηξία θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ αιάηη ζην πιαζηηθό 

δνρείν.  

2. Πξνζζέζηε ιίγν δεζηό λεξό θαη κεξηθέο ζηαγόλεο ρξσζηηθή ηξνθίκσλ θαη 

αλαθαηέςηε κέρξη λα δηαιπζεί ην αιάηη.  

3. Βπζίζηε ην θνκκάηη ζπάγθν ζην δηάιπκα αιαηόλεξνπ.  

4. Γέζηε ην ζπάγθν ζην θέληξν ηεο νδνληνγιπθίδαο θαη ηνπνζεηήζηε ηελ 

νδνληνγιπθίδα ζην πάλσ κέξνο ηνπ πιαζηηθνύ θππέιινπ.  

5. Σνπνζεηήζηε ην πιαζηηθό θύπειιν ζε έλα ζεξκό ειηόινπζην ζεκείν γηα 

κεξηθέο εκέξεο, ώζηε ην λεξό λα εμαηκηζηεί.  

6. ε ιίγεο κέξεο ειέγμηε αλ ην λεξό έρεη εμαηκηζηεί θαη κε ην κεγεζπληηθό 

θαθό  δείηε ηα ρξσκαηηζηά θξύζηαιια πνπ θάλαηε από ην δηάιπκα.  
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Πεηξάκαηα  Υεκηθήο Αληίδξαζεο  

093  Κάληε γινηώδεο άκπιν  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Νεξό  

• Κνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ  

• Αιεύξη θαιακπνθηνύ  

• Έλα κεγάιν κπνι  

• Κνπηάιη  

• Ξύιηλν θνπηάιη  

• Υξώκα Σξνθίκσλ  

 

Μηα κάδα ακπιώδεο πνπ δελ κπνξεί λα απνθαζίζεη ηη είλαη  - έλα ιεπηό  

ζηάδεη ζαλ έλα πγξό, ην επόκελν είλαη πνπ ελεξγεί ζαλ κηα ζθιεξό ζηεξεό.  

Βήκαηα:  

 

1. Ρίμηε ιίγν αιεύξη θαιακπνθηνύ ζην κπνι.  

2. Πξνζζέηνπκε ιίγν ρξώκα ηξνθίκσλ ζην λεξό. (Πξνζνρή ην Υξώκα 

Σξνθίκσλ  ιεθηάδεη, έηζη πξέπεη λα είκαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί).  

3. ηγά-ζηγά αλαθαηεύεηε ζε νξηζκέλεο από ηηο ρξσκαηηζκέλν λεξό κέζα κε 

ην θνξλ θιάνπξ (πξνζζέηνληαο κεξηθέο ζηαγόλεο θάζε θνξά).  

4. πλερίζηε λα αλαθαηεύεηε κε ην μύιηλν θνπηάιη κέρξη λα αξρίζεη λα πήδεη 

ζε κηα πάζηα. Μπνξείηε λα δηαπηζηώζεηε όηη ζα πξέπεη λα πξνζζέζεηε 

πεξηζζόηεξν λεξό ή αιεύξη θαιακπνθηνύ γηα λα γίλεη  ην ζσζηό κείγκα. 

 

5. Πάξηε κηα ρνύθηα θαη λα ηελ παξαθνινπζήζεηε ζηάδεη από ην ρέξη ζαο. 

Ρέεη ζαλ έλα νιηζζεξό πγξό.  

6. Πηέζηε ην θαη γίλεηαη ζηεξεό.  

Απηό ην πείξακα κπνξεί λα είλαη πνιύ βξώκηθν, έηζη παξαθαινύκε λα 

πξνζέρεηε θαη λα είζηε έηνηκνη γηα θαζάξηζκα!  
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Πεηξάκαηα  Υεκηθήο Αληίδξαζεο  

094 Κίλεζε Πάλσ Κάησ  ζε ηαθίδεο  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Έλα δηαθαλέο πνηήξη ή βάδν  

• Αλζξαθνύρν Πνηό(δηαθαλέο)  

• Μηα ρνύθηα (4-6) ηεο ηαθίδεο  

Σν πείξακα απηό είλαη πξαγκαηηθά δξνζεξό!  

 

Βήκαηα:  

 

1. Ρίμηε ην αλζξαθνύρν πνηό  κέζα ζην πνηήξη / βάδν. 

 

2. Ρίμηε ηηο ζηαθίδεο κέζα ζην πνηήξη / βάδν.  

Ση λα δνύκε ηη ζπκβαίλεη κε ηηο ζηαθίδεο!  

Ζ θίλεζε πάλσ θαη θάησ γίλεηαη επεηδή νη θπζαιίδεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζην πνηό είλαη πνιύ ιηγόηεξν ππθλέο από ην πνηό ή ηηο ζηαθίδεο.  

Μόιηο νη ζηαθίδεο  αξρίζνπλ  λα θηλνύληαη  πάλσ θαη θάησ, ζα ζπλερίζνπλ 

λα αλαδύνληαη θαη λα βπζίδνληαη γηα πεξίπνπ κία ώξα. 

-ηαθίδεο είλαη ππθλόηεξεο από ην αλζξαθνύρν πνηό, έηζη ζα βπζηζηνύλ  

-Φπζαιίδεο αεξίνπ θνιινύλ ζηηο ξπηίδεο ησλ ζηαθίδσλ. 

-ηαλ νη ζηαθίδεο πνπ θαιύπηνληαη κε ηηο θπζαιίδεο γίλνληαη ιηγόηεξν 

ππθλέο από ην πνηό, νπόηε ζα αξρίζνπλ λα αλαδύνληαη.  

-Οη θπζαιίδεο ηνπ αέξηνπ αξρίδνπλ λα εθηνλώλνληαη  θαη ζηε ζπλέρεηα νη 

ζηαθίδεο γίλνληαη ππθλόηεξεο από ην πνηό, έηζη ώζηε λα βπζίδνληαη θαη 

πάιη.  
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Πεηξάκαηα  Υεκηθήο Αληίδξαζεο  

095  Φνύζθσκα κπαινληώλ κε CO2  

 

Κάληε ρξήζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ παξάγεηαη από καγεηξηθή 

ζόδα θαη ρπκό ιεκνληνύ  κε  δηνρέηεπζε ηνπ αεξίνπ κέζα από έλα  

κπνπθάιη αλαςπθηηθνύ. Σν θνύζθσκα κπαινληώλ δελ ήηαλ πνηέ ηόζν 

εύθνιν!  

Ση ζα ρξεηαζηείηε:  

• Μπαιόληα 

• Πεξίπνπ 40 ml λεξό (έλα θιηηδάλη είλαη πεξίπνπ 250 ml, ώζηε λα κελ 

ρξεηάδεηαη πνιύ)  

• Μπνπθάιη αλαςπθηηθνύ 

• Καιακάθη  

• Υπκό από έλα ιεκόλη  

• 1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ καγεηξηθή ζόδα  

   

Οδεγίεο:  

 

1. Πξηλ μεθηλήζεηε, βεβαησζείηε όηη έρεηε ηεληώζεη ην κπαιόλη γηα λα γίλεη 

όζν ην δπλαηόλ επθνιόηεξν ην θνύζθσκα.  

2. Ρίρλνπκε ηα 40 ml λεξνύ ζην κπνπθάιη αλαςπθηηθνύ.  

 

3. Πξνζζέζηε ην θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ καγεηξηθή ζόδα θαη ην αλαθαηώζηε 

γύξσ κε ην θαιακάθη, κέρξη λα δηαιπζεί.  

4. Ρίρλνπκε ην ρπκό ιεκνληνύ κέζα θαη γξήγνξα βάιηε ην ηελησκέλν 

κπαιόλη πάλσ από ην ζηόκην ηνπ κπνπθαιηνύ.  

   

Ση ζπκβαίλεη;  

 

Αλ όια πάλε θαιά ηόηε κπαιόλη ζαο ζα πξέπεη λα θνπζθώζεη! 

Πξνζζέηνληαο ην ρπκό ιεκνληνύ κε ηελ καγεηξηθή ζόδα δεκηνπξγείηαη κηα 

ρεκηθή αληίδξαζε. Ζ καγεηξηθή ζόδα είλαη κηα βάζε, ελώ ν ρπκόο ιεκνληνύ 

είλαη έλα νμύ, όηαλ ηα δύν ζπλδπάδνληαη δεκηνπξγνύλ δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα (CO2). Σν αέξην αλεβαίλεη θαη θεύγεη από ην κπνπθάιη 

αλαςπθηηθνύ, δελ δηαθεύγεη όκσο από ην κπαιόλη, σζώληαο ην πξνο ηα 

έμσ ην θνπζθώλεη πξνο ηα πάλσ. Δάλ δελ έρεηε ιεκόληα,  κπνξείηε λα 

αληηθαηαζηήζεηε ην ρπκό ιεκνληνύ κε ην μίδη.  
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Πεηξάκαηα  Υεκηθήο Αληίδξαζεο  

096 Αόξαην κειάλη κε ρπκό ιεκνληνύ  

 

Κάλνληαο αόξαην κειάλη είλαη πνιιή δηαζθεδαζηηθό, κπνξείηε λα 

ππνθξίλεζηε όηη είζηε κπζηηθόο πξάθηνξαο θαη  θξαηάηε όινπο ηνπο 

κπζηηθνύο θσδηθνύο ζαο θαη ηα κελύκαηα θξπκκέλα από ηνπο άιινπο. Σν 

κόλν πνπ ρξεηάδεζηε είλαη κεξηθά βαζηθά αληηθείκελα ηνπ ζπηηηνύ θαη ηε 

θξπθή δύλακε ηνπ ρπκνύ ιεκνληνύ.  

Ση ζα ρξεηαζηείηε:  

• Μηζό ιεκόλη  

• Νεξό  

• Κνπηάιη  

• Μπνι  

• Μπαηνλέηα  

• Λεπθό ραξηί 

• Λάκπα  

   

Οδεγίεο:  

1. Πηέζηε ιίγν ρπκό ιεκνληνύ ζην κπνι θαη πξνζζέζηε κεξηθέο ζηαγόλεο 

λεξό.  

2. Αλαθαηεύνπκε ην λεξό θαη ην ρπκό ιεκνληνύ κε ην θνπηάιη.  

3. Βπζίζηε ηελ κπαηνλέηα κέζα ζην κείγκα θαη λα γξάςεη έλα κήλπκα 

πάλσ ζην ιεπθό ραξηί.  

4. Πεξηκέλεηε λα ζηεγλώζεη ν ρπκόο έηζη ώζηε γίλεη ην κήλπκα  εληειώο 

αόξαην.  

5. ηαλ είζηε έηνηκνη λα δηαβάζεηε κπζηηθό κήλπκα ζαο ή λα ην δείμεηε ζε 

θάπνηνλ άιιν, δεζηάλεηε ην ραξηί θξαηώληαο ην θνληά ζε κηα ιάκπα.  

   

Ση ζπκβαίλεη;  

Ο ρπκόο ιεκνληώλ είλαη κηα νξγαληθή νπζία πνπ νμεηδώλεηαη θαη 

κεηαηξέπεηαη θαθέ όηαλ ζεξκαίλεηαη. Ζ αξαίσζε ηνπ ρπκνύ ιεκνληνύ ζην 

λεξό ην θαζηζηά πνιύ δύζθνιν λα παξαηεξήζεηε όηαλ γξάθεηε ζην ραξηί, 

θαλείο δελ ζα γλσξίδεη ηελ παξνπζία ηνπ κέρξη λα ην ζεξκαίλεηαη θαη ην 

κπζηηθό κήλπκα απνθαιύπηεηαη. Άιιεο νπζίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ηνλ ίδην 

ηξόπν είλαη ρπκόο πνξηνθαιηνύ, ην κέιη, γάια, ρπκόο θξεκκύδη, ην μύδη θαη 

ην θξαζί. Αόξαην κειάλη κπνξεί επίζεο λα γίλεη ρξήζε ρεκηθώλ 

αληηδξάζεσλ θαη γίλεηαη νξαηό ην κήλπκα  κε ηελ έθζεζε ηνπ ραξηηνύ  θάησ 

από ππεξηώδεο θσο  (UV).  
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Πεηξάκαηα  Υεκηθήο Αληίδξαζεο  

    

097  Κάληε θξπζηαιιηθή ληθάδα ρηνληνύ!  

 

Μάζεηε πώο λα θάλεη κηα ληθάδα ρηνληνύ ρξεζηκνπνηώληαο βόξαθα κεξηθά 

άιια είδε νηθηαθήο ρξήζεο πνπ είλαη εύθνιν λα ηα βξείηε. Μάζεηε ζε απηή 

ηε δξαζηεξηόηεηα πώο ζρεκαηίδνληαη νη θξύζηαιινη  πεηξακαηηζηείηε κε 

ρξώκα ηξνθίκσλ γηα λα εληζρύζεηε ην νπηηθό απνηέιεζκα θαη ηειηθά 

θξαηήζηε ηε ληθάδα ρηνληνύ ζαο ζαλ έλα  δηαθόζκεζε ςάρλεηε!  

Ση ζα ρξεηαζηείηε:  

• πάγθν  

• Βάδν κε θαξδύ ζηόκην  

• Λεπθό βνπξηζάθη θαζαξηζκνύ πίπαο  

• Υξσζηηθή νπζία ηξνθίκσλ Μπιε (πξναηξεηηθά)  

• Σν λεξό πνπ βξάδεη (πξέπεη έλαλ ελήιηθαο λα  ζαο βνεζήζεη ζε απηό ) 

• Ο βόξαθαο ( από ην θαξκαθείν) 

• Μηθξό μύιηλν ξαβδάθη  ή κνιύβη  

   

Οδεγίεο:  

1. Πηάζε έλα ιεπθό βνπξηζάθη θαζαξηζκνύ πίπαο θαη θόθην ζε ηξία 

ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο. ηξηθνγύξηζε  απηά ηα ηκήκαηα καδί ζην 

θέληξν, ώζηε λα έρεηε ηώξα έλα ζρήκα πνπ κνηάδεη θάπσο ζαλ έλα 

εμάθηηλν αζηέξη. Βεβαησζείηε όηη ηα ζθέιε ηνπ ζρήκαηόο ζαο είλαη ίζα ζην  

κήθνο θόςηε ιίγν αλ ρξεηαζηεί.  

2. Πάξηε ην άθξν ελόο από ηα ζθέιε ηνπ άζηξνπ θαη λα δέζηε ηελ άθξε  

ηνπ ζπάγθνπ ζε απηό. Γέζηε ην άιιν  άθξν ζην ξαβδάθη ή ην κνιύβη ζαο. 

Θα ρξεζηκνπνηήζεηε απηό γηα λα θξεκάζεηε ηε  ληθάδα ρηνληνύ ζαο όηαλ 

νινθιεξσζεί.  

3. Πξνζεθηηθά γεκίζεηε ην βάδν κε βξαζηό λεξό (πξέπεη έλαλ ελήιηθαο λα  

ζαο βνεζήζεη ζε απηό).  

4. Γηα θάζε θιηηδάλη λεξό πξνζζέζηε ηξεηο θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο βόξαθα, 

πξνζζέηνληαο κηα θνπηαιηά ηε θνξά. Αλαθαηέςηε κέρξη ην κείγκα λα 

δηαιπζεί, αιιά κελ αλεζπρείηε αλ θάπνην κέξνο από ην βόξαθα κείλεη  ε 

βάζε ηνπ βάδνπ.  

5. Πξνζζέζηε ιίγν  από ηελ  κπιε ρξσζηηθή, αλ ζέιεηε λα δώζνπκε κία 

ληθάδα ρηνληνύ ζαο σξαία γαιαδσπή απόρξσζε.  
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6. Σνπνζεηήζηε ην ιεπθό βνπξηζάθη θαζαξηζκνύ πίπαο- ληθάδα ρηνληνύ 

ζην βάδν έηζη ώζηε ην κηθξό μύιηλν ζηέιερνο ή κνιύβη αθνπκπάεη ζηελ 

άθξε ηνπ βάδνπ θαη ε ληθάδα ρηνληνύ θάζεηαη ειεύζεξα ζην δηάιπκα 

βόξαθα.  

7. Αθήζηε ηε ληθάδα ρηνληνύ όιε δηάξθεηα ηεο λύρηαο θαη όηαλ επηζηξέςεηε 

ην πξσί ζα βξείηε ηε ληθάδα ρηνληνύ λα θαιύπηεηαη κε θξύζηαιια!  

Γίλεηαη έλα σξαίν δηαθνζκεηηθό ζηνηρείν θαη  κπνξείηε λα ην δείμεηε ζηνπο 

θίινπο ζαο ή λα ην θξεκάζεηε  θάπνπ ζην ζπίηη ζαο.  

 

Ση ζπκβαίλεη;  

Κξύζηαιινη απνηεινύληαη από κόξηα ηνπνζεηεκέλα ζε έλα 

επαλαιακβαλόκελν κνηίβν πνπ επεθηείλεηαη ζε όιεο ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο. Ο 

βόξαθαο είλαη επίζεο γλσζηή σο βνξηθό λάηξην, είλαη ζπλήζσο βξίζθνληαη 

ζε κνξθή ιεπθήο ζθόλεο πνπ απνηειείηαη από άρξσκνπο θξπζηάιινπο 

πνπ δηαιύεηαη εύθνια ζην λεξό.  

ηαλ πξνζζέηεηε ην βόξαθα ζην βξαζηό λεξό, κπνξείηε λα δηαιύζεηε 

πεξηζζόηεξα από όζα ζα κπνξνύζε, αλ ήηαλ λα πξνζηεζεί ζην θξύν λεξό, 

απηό ζπκβαίλεη επεηδή ηα κόξηα ηνπ ζεξκόηεξνπ λεξνύ θηλνύληαη πην 

γξήγνξα θαη είλαη πην απνκαθξπζκέλα κεηαμύ ηνπο , αθήλνληαο  

πεξηζζόηεξν ρώξν γηα ηνπο θξπζηάιινπο  βόξαθα λα δηαιπζεί.  

ηαλ ην δηάιπκα ςύρεηαη, ηα κόξηα ηνπ λεξνύ θηλνύληαη πην θνληά θαη δελ 

κπνξνύλ λα έρνπλ δηαιπκέλν ηόζν ηεο βόξαθα. Αξρίδνπλ ινηπόλ λα 

ζρεκαηίδνληαη νη πξώηνη θξύζηαιινη ν έλαο  πάλσ ζηνλ άιιν θαη πξηλ ην 

θαηαιάβεηο έρεη νινθιεξσζεί  ε θξπζηαιιηθή ληθάδα ρηνληνύ!  
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Πεηξάκαηα Δπηθαλεηαθήο  ηάζεο ...  

 

 
Σαρύπινα ζπίξηα  

Φάξηα πνπ Κνιπκπνύλ  

Σξέμηε καθξηά Πηπέξη 

ηξηθνγπξηζηό ζθνπιήθη 

Φπζαιίδεο  

Κύβνο Εάραξεο  καδεύεη 
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Πεηξάκαηα Δπηθαλεηαθήο Σάζεο  

098 Σαρύπινα ζπίξηα  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Νεξό  

• Έλα κπνι  

• Τγξό ζαπνύλη πηάησλ  

• Ξύιηλα ζπίξηα 

 

Βήκαηα:  

 

1. Γεκίζηε έλα κπνι κε λεξό θαη κεξηθέο ιεπηέο ζπίξηα πάλσ ζην λεξό.  

2. Ρίμηε κέζα κηα κηθξή πνζόηεηα απνξξππαληηθό πηάησλ ζην θέληξν ηνπ 

κπνι θαη λα παξαθνινπζήζεηε ηα ζπίξηα  λα θηλνύληαη γξήγνξα ζε όιε ηελ 

επηθάλεηα ηνπ λεξνύ, όπσο ηαρύπινεο βάξθεο.  

Απηό γίλεηαη , επεηδή ην ζαπνύλη εθιύεη έλα ιηπαξό θηικ πνπ νξκά πξνο ηα 

έμσ, δηαζπά ηελ επηθαλεηαθή ηάζε ηνπ λεξνύ σζώληαο ηα ζπίξηα  καθξηά.  
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Πεηξάκαηα Δπηθαλεηαθήο Σάζεο  

 

099 Φάξηα πνπ θνιπκπνύλ 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Νεξό  

• Έλα κπνι  

• Τγξό ζαπνύλη πηάησλ  

• Κόςηε έλα ςαξάθη (από ραξηόλη)  

 

Βήκαηα:  

1. Γεκίζηε ην κπνι κε λεξό.  

2. Σνπνζεηήζηε ην ςάξη από ραξηόλη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ.  

3. Αθήζηε  κηα ζηαγόλα πγξό πηάησλ ζαπνύλη αθξηβώο πίζσ από ηελ νπξά 

ηνπ ςαξηνύ θαη λα παξαθνινπζήζεηε ην ςάξη λα  θνιπκπά καθξηά.  
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Πεηξάκαηα  Δπηθαλεηαθήο Σάζεο  

100 Σξέμε καθξηά Πηπέξη  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Έλα κπνι  

• Λίγν ςηιό πηπέξη  

• Τγξό ζαπνύλη πηάησλ  

 

Βήκαηα:  

1. Γεκίζηε ην κπνι κε λεξό.  

2. Ρίμηε ιίγνπ πηπέξη ζην κπνι ηνπ λεξνύ.  

3. Πξνζζέζηε κηα κηθξή ζηαγόλα πγξό ζαπνύλη πηάησλ ζην δάθηπιν  ζαο.  

4. Αθνπκπήζηε ην δάθηπιν  ζαο ζην θέληξν ηνπ πηάηνπ.  

Ση παξαηεξείηε; 

Σν πηπέξη απσζείηαη  καθξηά από ην ζαπνύλη. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή ην 

ζαπνύλη ζπάεη ηελ επηθαλεηαθή ηάζε ηνπ λεξνύ θαη ε ηάζε ζην ππόινηπε 

επηθάλεηα  ηνπ λεξνύ ηξαβά ην πηπέξη πνπ επηπιέεη  καθξηά από ην 

ζαπνύλη.  
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Πεηξάκαηα  Δπηθαλεηαθήο Σάζεο  

Πείξακα Απνξξόθεζεο 

 

101  ηξηθνγπξηζηό ζθνπιήθη  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

• Πνηήξη λεξό 

• Καιακάθη κε ράξηηλν πεξίβιεκα 

 

Απηό είλαη έλα πείξακα θίλεζεο 

 

Βήκαηα: 

 

1. θίζηε  από ην άθξν ηνπ ραξηηνύ από ην θαιακάθη. 

 

2. Καζώο θξαηάηε ην άθξν από ην θαιακάθη  ζπξώμηε ην ράξηηλν 

πεξηηύιηγκα αξγά θαηά κήθνο ζην θαιακάθη  ώςτε λα δαξώζεη θαη  κάνει 

ρυτίδεσ. Πξνζπαζήζηε λα θξαηήζεηε ηηο ρυτίδεσ ζπκκεηξηθέο θαη ζθηρηέο. 

3.Αθαηξέζηε πξνζεθηηθά ην δαξσκέλν ραξηί πεξηηπιίγκαηνο από  ην 

θαιακάθη θαη λα ην βάιεηε ζην ηξαπέδη. 

4. Βνπηήμηε θαιακάθη ζαο ζην πνηήξη λεξό, ηνπνζεηώληαο ηνλ αληίρεηξα 

ζην επάλσ κέξνο από ην θαιακάθη θαη πάξηε ιίγν από ην λεξό. 

5. Αθήζηε κηα ζηαγόλα λεξό από ην θαιακάθη  πάλσ ζην πεξηηύιηγκα  θαη 

λα παξαθνινπζείζηε  ηη ζπκβαίλεη. 



ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2011                                                        επιμζλεια: Κ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ Φυςικόσ    

 

142 

 

 

Πεηξάκαηα  Δπηθαλεηαθήο Σάζεο  

102 Φπζαιίδεο 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Φηάιε ησλ θπζαιίδσλ  

• Ραβδάθη κε ζηεθάλη γηα δεκηνπξγία θπζαιίδσλ  

(Ή απιά λα θάληε ην δηθό  ζαο δηάιπκα  θνύζθα ζαο).  

 

Βήκαηα:  

1. Βπζίζηε ην ξαβδάθη ζην δηάιπκα  γηα θπζαιίδεο.  

2. Πάξηε ην έμσ από ην δηάιπκα αξγά θαη θπζήμηε  ζην θέληξν ηεο 

κεκβξάλεο  ηνπ δηαιύκαηνο.  

3. Παξαθνινπζήζηε πώο ζρεκαηίδνληαη θπζαιίδεο θαη ηειηθά γίλνληαη 

θιεηζηέο θνύζθεο.  

 

Ση θάλεη θνύζθεο ζηξνγγπιέο;  

ηαλ αέξαο δηνρεηεύεηαη κέζα ζε κηα θπζαιίδα απηή  σζείηαη πξνο ηα έμσ 

πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. Απηό αλαγθάδεη ηηο  θπζαιίδεο γηα λα γίλνπλ 

ζηξνγγπιέο. Οη θπζαιίδεο απνηεινύληαη από έλα ιεπηό πκέλην από 

ζαπνπλόλεξν.  

Απηό ην ιεπηό θηικ είλαη πνπ θξαηά ηνλ αέξα ζην εζσηεξηθό κηαο 

θπζαιίδαο. Δίλαη ειαζηηθό θαη όηαλ ε θνύζθα είλαη ηελησκέλε  ηξαβάεη 

δπλαηά.  

Απηό ην είδνο ηεο έιμεο νλνκάδεηαη επηθαλεηαθή ηάζε.  
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Πεηξάκαηα  Δπηθαλεηαθήο Σάζεο  

103 Εάραξε πνπ ζπζζσξεύεη ηα  ζπίξηα 

 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Νεξό  

• Έλα κπνι  

• Έλαλ θύβν δάραξεο ή βακβαθεξό ύθαζκα  

• Ξύιηλα ζπίξηα  

1. Γεκίζηε έλα κπνι κε λεξό θαη κεξηθά  ιεπηά ζπίξηα πάλσ ζην λεξό ώζηε 

λα ζρεκαηίζνπλ  θύθιν.  

2. Αξγά βπζίζηε  ηνλ θύβν δάραξεο ή βακβαθεξό ύθαζκα ζην θέληξν ησλ  

ζπίξησλ θαη παξαθνινπζήζηε ηα ζπίξηα όηη ζα  έξζνπλ πην θνληά ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ λεξνύ.  

ε απηό ην πείξακα, ηα ζπίξηα έξρνληαη  πην θνληά κεηαμύ ηνπο (θηλνύληαη), 

θαζώο ν θύβνο δάραξεο ή ην βακβαθεξό ύθαζκα απνξξνθνύλ έλα κέξνο 

ηνπ λεξνύ θαη απηό πξνθαιεί ηελ αύμεζε ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο . 
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Πεηξάκαηα Πεξηζηξνθήο εθθίλεζεο θαη ζηακαηήκαηνο  

 

 
ηξηθνγπξηζηά απγά  

Ρίρλνληαο Πνξηνθάιη 
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Δθθίλεζε & Γηαθνπή Πεηξάκαηνο  

104 ηξηθνγπξηζηά Απγά  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Γύν πηάηα   

• θηρηό απγό  

• Χκό απγό  

 

Πξηλ μεθηλήζεηε απηό ην πείξακα, δείηε αλ κπνξείηε λα βξείηε πνην απγό 

είλαη ην σκό θαη πνην ην ζθηρηό. Σνπνζεηήζηε ηα απγά ζηα δύν πηάηα  θαη 

αξρίζηε λα ηα γπξίδεηε  ηαπηόρξνλα. Σν απγό πνπ ζπλερίδεη λα 

πεξηζηξέθεηαη γηα ην κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα είλαη ην ζθηρηό απγό.  

 

Βήκαηα γηα ην 1ν πείξακα:  

 

1. Σνπνζεηήζηε ην σκό απγό ζε έλα πηάην θαη λα αξρίζηε λα ην  γπξίδεηε.  

2. Αγγίμηε ην ειαθξά κε ην δάθηπιό ζαο γηα λα ζηακαηήζεη ην απγό λα 

γπξίδεη.  

3. Μόιηο ην απγό ζηακαηήζεη ηόηε πάξηε ακέζσο ην δάρηπιό ζαο από 

πάλσ ηνπ.  

Ση ζπκβαίλεη κε ην απγό; Σν θέιπθνο ηνπ απγνύ ζηακαηά πξαγκαηηθά ηελ 

πεξηζηξνθή, αιιά ην εζσηεξηθό (θξόθνο θαη αζπξάδη απγνύ) ζπλερίδεη λα 

θηλείηαη. Δπεηδή ην εζσηεξηθό ζην σκό απγό είλαη έλα πγξό, ζα θάλεη ην 

απγό αξρίζνπλ λα γπξλάεη πάιη. Απηή ε δύλακε νλνκάδεηαη αδξάλεηα.  

 

Βήκαηα γηα ην 2ν πείξακα:  

1. Σνπνζεηήζηε ην ζθηρηό απγό ζε έλα πηάην θαη λα αξρίζηε λα ην γπξίδεηε.  

2. Αγγίμηε ην ειαθξά κε ην δάθηπιό ζαο γηα λα ζηακαηήζεη ην απγό γπξίδεη.  

3. Μόιηο ην απγό ζηακαηήζεη ηόηε πάξηε ακέζσο ην δάρηπιό ζαο από 

πάλσ ηνπ.  

4. Ση ζπκβαίλεη κε ην απγό; Σν ζθηρηό απγό ζα ζηακαηήζεη λα γπξίδεη, γηαηί 

ην εζσηεξηθό πεξηερόκελν ηνπ απγνύ είλαη κηα ζηαζεξή κάδα.  

 

Βήκαηα γηα ηνλ 3ν πείξακα:  

1. Σνπνζεηήζηε θαη ηα δύν απγά ζηα πηάηα  (έλα  ζε θάζε πηάην).  

2. Ξεθηλήζηε γπξίδνληαο ηα δύν απγά ηαπηόρξνλα.  

3. Σνπνζεηήζηε ην δάρηπιό ζαο ζε θάζε απγό ηελ ίδηα ζηηγκή λα 

ζηακαηήζνπλ άκεζα λα γπξίδνπλ.  

4. Αθήζηε θαη  ηα δύν απγά ηελ ίδηα ζηηγκή.  

Σώξα κπνξείηε λα ζπγθξίλεηε πώο ην απγό βξαζηό ζθιεξό ζα ζηακαηήζεη 

ηελ πεξηζηξνθή θαη ην σκό απγό ζπλερίδεη λα θηλείηαη.  
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Δθθίλεζε & Γηαθνπή Πεηξάκαηνο  

105  Ρίρλνληαο Πνξηνθάιη  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Πνξηνθάιη 

• Κνύπα Καθέ 

• πηξηόθνπην  

• Κάξηα  

 

Βήκαηα:  

1. Σνπνζεηήζηε ηελ θάξηα  πάλσ από ηελ θνύπα ηνπ θαθέ.  

2. Σνπνζεηήζηε ην ζπηξηόθνπην ζην θέληξν ηεο θάξηαο.  

3. Ηζνξξνπήζηε ην πνξηνθάιη πάλσ από ην ζπηξηόθνπην.  

4. Γξήγνξα ηξαβήμηε ηελ θάξηα καθξηά.  

 

Ση ζπλέβε κε ην πνξηνθάιη;  

Σν πνξηνθαιί έπεζε ζηε θνύπα ηνπ  θαθέ.  

 

Δπεηδή ην πνξηνθάιη είλαη βαξύ, πέθηεη ζην θύπειιν θαη γηαηί ηε θάξηα θαη 

ην ζπηξηόθνπην είλαη ειαθξά θαη  απνθηνύλ ηαρύηεηα θαη λα 

απνκαθξύλνληαη .  
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Γεο., Γεύζνπ , Νηώζε , Άθνπζε θαη Μύξηζε 

 
Πώο κπνξνύκε λα δνύκε ηα πξάγκαηα, λα γεπηνύκε ηα πξάγκαηα, λα 

αηζζαλζνύκε ηα πξάγκαηα, λα αθνύζνπκε ηα πξάγκαηα θαη λα  κπξίζνπκε 

ηα πξάγκαηα; Γνθηκάζηε κεξηθά από απηά ηα  δηαζθεδαζηηθά  θαη απιά 

πεηξάκαηα γηα λα δηεξεπλήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνύλ νη 

πέληε αηζζήζεηο καο.  

Οη θαινί παξαηεξεηέο ρξεζηκνπνηνύλ όιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπο - όρη κόλν ηα 

κάηηα ηνπο. Σν λα  Παξαηεξείηε γύξσ ζαο είλαη κηα ζεκαληηθή δεμηόηεηα γηα  

επηζηήκε, δεδνκέλνπ όηη ζαο βνεζά λα ιεηηνπξγείηε επηζηεκνληθά. Σν λα 

ρξεζηκνπνηνύκε ηα κάηηα καο θαη ηα απηηά καο, καο βνεζά λα 

θαηαλνήζνπκε ηνλ θόζκν γύξσ καο θαη ζα καο βνεζήζεη επίζεο λα 

κάζνπκε γηα ηελ επηζηήκε.  

 

Πεηξάκαηα ...ξαζεο., Γεύζεο, Αθήο  Αθνήο θαη ζθξεζεο 

Κάληε κηα ππεξαζηηθή θιήζε  

Σειέθσλα θνλζέξβαο  

Κακπάλεο ηνπ Big Ben  

Αίζζεκα ηεο δόλεζεο  

Σα κάηηα ζηε κπάια 

Νηώζηε ηε δηαθνξά 

Αξηζηεξά ελαληίνλ Γεμηά  

Γξήγνξα αλαθιαζηηθά 

Φσηνγξαθηθή κεραλή νπήο θαξθίηζαο  

Ήρνο πηξνπληνύ  

Κνπηί  γεκάην εθπιήμεηο 

Παξαθνινπζήζηε ηνλ ήρν λα δηαδίδεηαη 

Βιέπνληαο ηηο δνλήζεηο  
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Σα παηδηά ζα πξέπεη λα είλαη πεξίεξγα γηα ηα πξάγκαηα πνπ παξαηεξνύλ 

θαη λα εμεξεπλνύλ ζηνλ θόζκν γύξσ ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο όιεο ηηο 

αηζζήζεηο ηνπο.  

 

Μάηηα & απηηά – Σα κάηηα καο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ελέξγεηα ηνπ θσηόο θαη 

ηα απηηά καο, ηελ ερεηηθή ελέξγεηα. Με ηε ζπλεξγαζία ηνπο  καο βνεζνύλ 

λα αλαγλσξίζνπκε ηνπο θίινπο θαη γηα λα καο πξνεηδνπνηνύλ γηα ηνπο  

θηλδύλνπο.  

 

Γεύζε – Ζ γιώζζα καο κπνξεί λα αληρλεύζεη κόλν ηέζζεξηο βαζηθέο 

γεύζεηο.  

1. Γιπθό - εληνπίδεηαη ζηελ άθξε ηεο γιώζζαο ζαο  

2. Αικπξό - αληρλεύεηαη ζηηο κπξνζηηλέο πιεπξέο ηεο γιώζζαο ζαο  

3. Ξηλό- αληρλεύεηαη θαηά κήθνο ησλ πίζσ πιεπξώλ ηεο γιώζζαο ζαο  

4. Πηθξό - αληρλεύεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο γιώζζαο ζαο  

 

Βιέπε, ληώζε  θαη λα άθνπζε δνλήζεηο - ηαλ θάηη δνλείηαη ή ηξέκεη πνιύ 

γξήγνξα, ζα θάλεη θαη ηνλ αέξα γύξσ από απηό λα δνλείηαη επίζεο.  

Δπίζεο, νη ήρνη θάλνπλ δνλήζεηο πνπ κπνξεί θαλείο  λα ηηο αηζζάλεηαη θαη 

κεξηθέο θνξέο λα ηηο βιέπεη.  

Αθνύκε  έλαλ ήρν όηαλ νη δνλήζεηο θζάλνπλ ζηα απηηά καο.  

Οη δνλήζεηο κπνξνύλ λα αλαθιαζηνύλ (επηζηξέςνπλ), όπσο ην θσο.  

Πξνζπαζήζηε λα θιείζεηε ηα κάηηα ζαο θαη λα θάηε θάηη .  

Ση αηζζήζεηο ρξεζηκνπνηείηε;  

Δπηιέμηε έλα από ηα πεηξάκαηα Αηζζήζεσλ ή έξγα παξαθάησ γηα λα δείηε 

ιεπηνκέξεηεο ...  
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Πεηξάκαηα ...ξαζεο., Γεύζεο, Αθήο  Αθνήο θαη ζθξεζεο 

 

Πείξακα Έθπιεμε ησλ  Αηζζήζεσλ 

106  Κάληε κηα ππεξαζηηθή θιήζε  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• πάγθν (10 κέηξα)  

• Γύν πιαζηηθά πνηήξηα ή θππειάθηα από Γηανύξηη  

 

Βήκαηα:  

1. Κάλεηε κηα ηξύπα ζην θάησ κέξνο θαη ησλ δύν πιαζηηθώλ θππέιισλ.  

2. Πεξάζηε κία άθξε ηνπ ζρνηληνύ από ην θάησ κέξνο ηνπ πνηεξηνύ  θαη 

θάληε  θόκπν κέζα ζην πνηήξη  

3. Πεξάζηε ην θνξδόλη κέζα από ην άιιν θύπειιν θαη θάληε  θόκπν κέζα 

ζην θιηηδάλη.  

4. Έλαο θίινο ζαο λα θξαηά ην  έλα πνηήξη  θαη εζείο λα  θξαηάηε ην άιιν. 

Βεβαησζείηε όηη ν ζπάγθνο είλαη ηελησκέλνο.  

5. Φηζπξίζηε  ζην πνηήξη  ζαο, ελώ ν θίινο ζαο αθνύεη κέζα από ην άιιν.  

Ο ήρνο ηεο θσλήο ζαο θάλεη λα δνλείηαη ν ζπάγθνο, πνπ κεηαθέξεη ηνλ 

ήρν ζην απηί ηνπ θίινπ ζαο.  
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Πεηξάκαηα ...ξαζεο., Γεύζεο, Αθήο  Αθνήο θαη ζθξεζεο 

 

Πείξακα Έθπιεμε ησλ  Αηζζήζεσλ 

107 Σελεθεδέληα θνπηηά - Σειέθσλα  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• πάγθν 

• 2 θνπηηά θνλζέξβαο ή πιαζηηθά πνηήξηα κηαο ρξήζεο 

• Κνιιεηηθή ηαηλία (πξναηξεηηθά)  

• Πνιύ κηθξό ζηαπξνθαηζάβηδν  

    

 

Βήκαηα:  

 

1) Πιύλεηε θαη ηα δύν ηζίγθηλα δνρεία κε λεξό θαη ζαπνύλη θαη ζηεγλώζηε 

ηα. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε πιαζηηθά πνηήξηα κηαο ρξήζεο αληί γηα 

ηα κεηαιιηθά θνπηηά . Θα είλαη πην αζθαιέο θαη εύθνιν. 

Βεβαησζείηε όηη ηα αλνίγκαηα από ηα θνπηηά δελ είλαη θνθηεξά , αλ 

είλαη βάιηε θνιιεηηθή ηαηλία θαηά κήθνο ηνπ αλνίγκαηνο. 

2) Έλαο ελήιηθαο – κε ην κηθξό θαηζαβίδη λα θάλεη κηα ηξύπα ζην θέληξν 

ηνπ πάηνπ ηνπ θάζε θνπηηνύ  . 

Βεβαησζείηε όηη έρεηε θάλεη κηα πνιύ κηθξή ηξύπα. 

3) Κόςηε ζπάγθν αξθεηά κεγάιν κήθνο ώζηε λα κπνξνύλ λα θαηαιήγνπλ 

ζε δηαθνξεηηθά δσκάηηα ή θζάλνπλ ζε κεγάιε απόζηαζε ζηελ απιή.  

4) Πεξάζηε ην θνξδόλη κέζα από ηελ ηξύπα ζην θάησ κέξνο ηνπ θνπηηνύ. 

Γέζηε έλαλ θόκπν αξθεηά κεγάιν, έηζη ώζηε ν ζπάγθνο λα  κέλεη ζην 

εζσηεξηθό ηνπ θνπηηνύ.  

5) Δπαλαιάβεηε ην βήκα 4 κε ην άιιν κεηαιιηθό θνπηί .  

6) Κξαηείζηε έλα θνπηί θαη λα πάξεηε θάπνηνλ άιιν γηα λα πάξεη ην άιιν 

θνπηί. Πεξπαηήζηε όζν είλαη  ην κήθνο  ηνπ ζπάγθνπ, έηζη ώζηε απηόο λα 

ηεληώζεη.  

7) Βάιηε  έλα άηνκν θξαηήζεη ην άλνηγκα ηνπ θνπηηνύ  πάλσ από ην  απηί 

ηνπ, ελώ ην άιιν πξόζσπν λα κηιά ζην άλνηγκα ηνπ άιινπ θνπηηνύ. 
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Τιηθά πνπ ρξεηάδνληαη                   βήκα 2 

 

           βήκα 4                                 βήκα 5 

Γείηε πόζν καθξηά κπνξείηε λα πάηε κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ κεθώλ ησλ 

ζπάγθσλ.  

Ο ήρνο ηαμηδεύεη κε ηηο ηαιαληώζεηο. Ο ήρνο ηεο θσλήο ζαο θάλεη λα 

ηαιαληώλεηαη ν ζπάγθνο , πνπ κεηαθέξεη  ηνλ ήρν ζην απηί ηνπ θίινπ ζαο.  

Πάξηε απηό ην πείξακα έμσ ώζηε λα κπνξείηε λα απνιαύζεηε ην ρώξν θαη 

ηελ ειεπζεξία από ηνπο ηνίρνπο θαη ηηο πόξηεο ελόο ζπηηηνύ.  
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Πεηξάκαηα ...ξαζεο., Γεύζεο, Αθήο  Αθνήο θαη ζθξεζεο 

 

Πείξακα Έθπιεμε ησλ  Αηζζήζεσλ 

 

108 Πιαζηηθό πνηήξη πνπ θαθαξίδεη 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

 

1 πιαζηηθό πνηήξη κηαο ρξήζεο 
πάγθν έσο 1m 
Βξεγκέλν ζθνπγγάξη 
Καξθί 
πλδεηήξαο 

      

 Βήκαηα: 

1)  Κάληε κία ηξύπα ζηνλ πάην ηνπ πιαζηηθνύ πνηεξηνύ κε ην θαξθί. 

 2) Πεξάζηε ην ζπάγθν κέζα από ηελ ηξύπα θαη θάληε έλα θόκπν ε δέζηε ην 

ζπλδεηήξα γηα λα κε μεπεξληέηαη 

3) θίμηε δπλαηά  ην βξεγκέλν ζθνπγγάξη γύξσ από ηνλ ζπάγθν. 

4) Καηεβάζηε κε απόηνκεο κηθξέο θηλήζεηο ην ζθνπγγάξη πάλσ ζηνλ ζπάγθν θαη 

αθνύζηε ηνλ παξαγόκελν ήρν.  

Μνηάδεη κε ην θαθάξηζκα θόηαο.  

 

Ο ήρνο ηαμηδεύεη κε ηηο ηαιαληώζεηο. Σν ζθνπγγάξη δεκηνπξγεί ηαιαληώζεηο 

(ηξημίκαηα) πνπ ηαμηδεύνπλ κέζα από ην ζπάγθν ζην πνηήξη πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ 

αληερείν (εληζρύεη ην άθνπζκα).  
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Πεηξάκαηα ...ξαζεο., Γεύζεο, Αθήο  Αθνήο θαη ζθξεζεο 

 

Πείξακα Έθπιεμε ησλ  Αηζζήζεσλ 

 

109 Ήρνο ζαλ ηηο  Κακπάλεο ηνπ   Big Ben  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Μία ζπξκάηηλε θξεκάζηξα ξνύρσλ  

• 1m ζπάγθν 

 

Βήκαηα:  

 

1. Κόςηε έλα θνκκάηη ζπάγθν γύξσ πεξίπνπ  60- 90 cm. 

2. Πεξάζηε ην ζπάγθν λα πεξάζεη κέζα από ηελ ζπξκάηηλε θξεκάζηξα, 

θξαηώληαο παξάιιεια θαη ηα δύν άθξα  ηνπ ζπάγθνπ.  

3. Κξαηήζηε ηηο άθξεο ηνπ θνξδνληνύ κία ζε θάζε ρέξη ελώ ε θξεκάζηξα λα 

θξέκεηαη πξνο ηα θάησ.  

4. Υξεζηκνπνηώληαο ηα δάρηπιά ζαο  θέξηε ηηο άθξεο ηνπ ζπάγθνπ 

αθξηβώο κπξνζηά από ηα απηηά ζαο κε ην ζπάγθν λα αθνπκπάεη ην 

πξόζσπό ζαο. Μπνξεί λα ζαο θαλεί επθνιόηεξν εάλ ηπιίμηε ηα δύν άθξα 

ηνπ ζπάγθνπ γύξσ από θάζε δείθηε ηνπ ρεξηνύ ζαο.  

5. Κξαηώληαο θαιά ην ζπάγθν πεξπαηήζηε πξνζεθηηθά θαη αθήζηε ηελ 

ζπξκάηηλε θξεκάζηξα λα ρηππήζεη πάλσ  κεξηθά δηαθνξεηηθά αληηθείκελα 

θαη λα αθνύζεηε  ηνλ ήρν θνπδνπληώλ ηνπ Big Ben λα θηάλεη ζηα απηηά ζαο. 

 

Ο ήρνο ζαλ ηηο θακπάλεο ηαμηδεύεη κέρξη ην ζπάγθν ζηα απηηά ζαο από 

ηνπο θξαδαζκνύο. 

 

εκείσζε: Πξνζέμηε λα κελ ηαιαληεύεηαη ε ζπξκάηηλε θξεκάζηξα δπλαηά. 

Γελ είλαη θαηαπιεθηηθό πώο ν ήρνο ηαμηδεύεη; 

Κάλεηε απηό ην πείξακα έμσ από όπνπ κπνξείηε λα έρεηε πεξηζζόηεξν 

ρώξν θαη  λα κελ αλεζπρείηε αλ ζα ρηππήζεη ε θξεκάζηξα  ηα πξάγκαηα 

ζην ζπίηη ζαο.  
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Πεηξάκαηα ...ξαζεο., Γεύζεο, Αθήο  Αθνήο θαη ζθξεζεο 

 

Πείξακα Έθπιεμε ησλ  Αηζζήζεσλ 

 

110 Αίζζεκα ηεο δόλεζεο  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Έλα κπαιόλη  

• Έλα ξαδηόθσλν (πξναηξεηηθά) 

 

Βήκαηα:  

1. Φνπζθώζηε ην κπαιόλη.  

2. Δλεξγνπνηήζηε ην ξαδηόθσλν θαη ηνπνζεηήζηε ηα ρέξηα ζαο γύξσ από 

ην κπαιόλη? Πεξίπνπ 10cm καθξηά από απηό.  

Δλαιιαθηηθά θσλάμηε κπξνζηά από ην κπαιόλη. 

Μπνξείηε λα αηζζαλζείηε ηε δόλεζε;  

3. Γπλακώζηε ηελ έληαζε ζην ξαδηόθσλν ή θσλάμηε πην δπλαηά . 

4. Σνπνζεηήζηε ηα ρέξηα ζαο γύξσ από ην κπαιόλη θαη πάιη ζηελ ίδηα 

απόζηαζε από ην ξαδηόθσλν.  

Ση αηζζάλεζαη ηώξα; Μπνξείηε λα ληώζεηε ηε δηαθνξά;  
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Πεηξάκαηα ...ξαζεο., Γεύζεο, Αθήο  Αθνήο θαη ζθξεζεο 

 

Πείξακα Αηζζήζεσλ  

 

111 Σα κάηηα ζηε κπάια 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Μπάια  

• Παλί γηα θιείζηκν καηηώλ  

• Έλα δεπγάξη θίισλ  

    

Δδώ είλαη κηα δηαζθεδαζηηθή δνθηκαζία γηα ζαο . 

Πόζν θαιόο  πηζηεύεηε όηη είζηε ζην πηάζηκν κηαο κπάιαο; 

ηαλ πηάλεηε κηα κπάια ζα πξέπεη λα ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα θαη ηε 

ζέζε ηεο κπάιαο θαζώο έξρεηαη ζε ζαο. Ζ δνθηκή απηή πξέπεη λα γίλεηαη 

ζε αλνηρηό ρώξν (θαηά πξνηίκεζε έμσ).  

Βήκαηα:  

Ρσηήζηε ηνλ θίιν ζαο απηέο ηηο εξσηήζεηο:  

1) Πηζηεύεηο όηη ζα θάλεη θακηά δηαθνξά ην  πηάζηκν κηαο κπάιαο κε ην έλα 

κάηη θιεηζηό; Γξάςηε θάησ ηελ πξόβιεςή. ζαο  

 

__________________________________________  

2) Πηζηεύεηε όηη ζα θάλεη θακία δηαθνξά πνην από ηα κάηηα ζα  είλαη 

θιεηζηό; Γξάςηε θάησ ηελ πξόβιεςή ζαο   

 

__________________________________________________  

3) Βάιε ηνλ  πξώην θίιν ζνπ ζηαζεί πεξίπνπ 3 κέηξα καθξηά από εζέλα.  

4) Πέηα ηελ κπάια ύπνπια ζηνλ θίιν θαη γξάςε ηνλ αξηζκό ησλ θνξώλ 

πνπ πηάλεη ηελ κπάια από ηηο 20 βνιέο. (Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα). 

5) ηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηήζηε ην παλί γηα θιείζηκν καηηώλ πάλσ από ην 

αξηζηεξό κάηη ηνπ θίινπ ζαο θαη λα ξίμε ύπνπια ηελ κπάια ζηνλ θίιν θαη 

γξάςε  ηνλ αξηζκό ησλ θνξώλ πνπ πηάλεη ηελ κπάια από ηηο 20 βνιέο.  

6) Σώξα βάιε ην παλί γηα θιείζηκν καηηώλ πάλσ από ην δεμί κάηη ηνπ ίδηνπ 

θίινπ. Πέηα ηελ κπάια ύπνπια ζηνλ θίιν θαη γξάςε ηνλ αξηζκό ησλ 

θνξώλ πνπ πηάλεη ηελ κπάια από ηηο 20 βνιέο.  
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ πηαζηκάησλ ζηηο 20 

βνιέο.  

λνκα  

κε ηα δύν 

κάηηα 

αλνηθηά  

κε ην 

αξηζηεξό 

κάηη 

θιεηζηό 

κε ην δεμί  

κάηη 

θιεηζηό 

1)         

2)         

3)         

4)         

5)         

 

Πσο ηα πήγε ν θίινο ζνπ;  

7.) Γξάςηε θάησ ηη θξαηήζαηε ην ίδην γηα λα θάλεηε έλα δίθαην ηεζη 

___________________________________________  

_____________________________________________.  

8.) Γξάςηε θάησ ηη βξήθαηε από ηελ θαηαγξαθή ηεο έξεπλαο ζαο.___  

_______________________________________________  

_______________________________________________.  

Απηό είλαη έλα θαιό πείξακα έμσ. Πξνζπαζήζηε λα βξείηε κηα επίπεδε 

επηθάλεηα θαη έλα  νκαιό ηνίρν γηα θαζεκία από ηηο δηαθνξεηηθέο αζθήζεηο.  
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Πεηξάκαηα ...ξαζεο., Γεύζεο, Αθήο  Αθνήο θαη ζθξεζεο 

Πείξακα Έθπιεμε ησλ  Αηζζήζεσλ 

 

112  Νηώζηε ηε δηαθνξά  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Λίγνη θίινη  

• Παλί γηα θιείζηκν καηηώλ (πξναηξεηηθά)  

• ηδεξέλην θαξθί  

• Φνξεηό θαζξέθηε  

• Βακβάθη  

• Μεηαιιηθό θνπηάιη  

• Πιαζηηθό θνπηάιη  

• Γπάιηλν κπνι  

• Πιαζηηθό Μπνι  

• Κύπειιν κεηαιιηθό 

• Ξύιηλν ράξαθα  

• Πιαζηηθό ράξαθα  

• Υαξηόδεην βηβιίν  

• Δθεκεξίδα  

• Θεξκόκεηξν (πξναηξεηηθά)  

Ζ αίζζεζε ηεο αθήο  

Βήκαηα:  

1. πγθεληξώζηε νξηζκέλα δηαθνξεηηθά αληηθείκελα από γύξσ από ην 

ζπίηη. 

2. Κξαηήζηε όια απηά ηα ζηνηρεία ζην ίδην δσκάηην γηα ηνπιάρηζηνλ κηζή 

ώξα, ώζηε λα θζάζνπλ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.  

3. Γηα λα θάλεηε απηό ην πείξακα κε ιίγν πεξηζζόηεξε δηαζθέδαζε, 

θσλάμηε κεξηθνύο θίινπο ζε απηό ην ζεκείν.  

4. Υξεζηκνπνηήζηε παλί γηα θιείζηκν καηηώλ θαη βάιηε  ζε θάζε άηνκν ζην 

ρέξη ηνπ έλα  αληηθείκελν ηε θνξά θαη λα ηνπο ξσηήζεηε πώο αηζζάλνληαη 

ην αληηθείκελν; Δίλαη θξύν, παγσκέλν, δεζηό ή θαπηό ζηελ αθή;  

5. Καηαγξάςηε ηα απνηειέζκαηα ηνπ θάζε αληηθείκελνπ ζην ζεκεησκαηάξην  

ζαο.  

εκείσζε: ίγνπξα λα θξαηήζεηε ζεκεηώζεηο από απηό ην πείξακα όηαλ 

εθηειείηαη ζε θιεηζηνύο ρώξνπο θαη, ζηε ζπλέρεηα, δνθηκάζηε λα θάλεηε ην 

ίδην πείξακα έμσ.  

Πξώηα θάληε ην πείξακα ζην εζσηεξηθό θαη ηνπνζεηήζηε ηα ίδηα ζηνηρεία 

ζε έλα ππόζηεγν (θαιύηεξα λα αθήζνπκε ηα αληηθείκελα γηα ηνπιάρηζηνλ 

κηζή ώξα γηα λα πξνζαξκνζηνύλ ζην πεξηβάιινλ) θαη θαηαγξάςηε ηα 

απνηειέζκαηα γηα θάζε αληηθείκελν όπσο παξαπάλσ. 
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Πεηξάκαηα ...ξαζεο., Γεύζεο, Αθήο  Αθνήο θαη ζθξεζεο 

Πείξακα Έθπιεμε ησλ  Αηζζήζεσλ 

113 Αξηζηεξά ελαληίνλ Γεμηά  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Μηα κπάια  

• Υαξηί  

• Παηρλίδη ηόμν & βέινο  

• Πέλα  

• Φαιίδη  

• Μπάια  

• θάια (πξναηξεηηθά)  

• Αθζνλία Δζεινληώλ  

 

ΔΗΣΔ αξηζηεξόρεηξαο ή δεμηόρεηξαο;  

Σν λα αλαθαιύςεηε πνηνο είλαη δεμηόρεηξαο είλαη επθνιόηεξν  από ό, ηη λα 

κάζνπκε πνηνο είλαη αξηζηεξόρεηξαο. Υξεζηκνπνηήζηε απηό ην πίλαθα γηα 

λα θαηαγξάςεηε ηα απνηειέζκαηά ζαο. Καη 'αξράο, λα δεηήζεη εζεινληέο 

ζαο αλ είλαη δεμηόρεηξεο ή αξηζηεξόρεηξεο θαη λα γξάςνπλ ην όλνκά ηνπο 

ζην ζσζηό πίλαθα. Καηαγξάςηε ην θύιν (αγόξη / θνξίηζη) ζηελ επόκελε 

ζηήιε.  

Γεμηόρεηξεο  

  

 λνκα 

 

Αγόξη / 

θνξίηζη 

Α/Κ 

Γξάθεη 

κε 

Γ/Α 

Κόβεη κε 

Γ/Α 

εκαδεύεη 

κε 

Γ/Α 

 

Κισηζά 

κε 

Γ/Α 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
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Αξηζηεξόρεηξεο  

   

 λνκα 

 

Αγόξη / 

θνξίηζη 

Α/Κ 

Γξάθεη 

κε 

Γ/Α 

Κόβεη κε 

Γ/Α 

εκαδεύεη 

κε 

Γ/Α 

 

Κισηζά 

κε 

Γ/Α 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

   

   

   

Σώξα γηα ηελ νπζία ηεο δηαζθέδαζεο.  

 

1) Εεηήζηε από ηνπο εζεινληέο ζαο γηα λα πάξνπλ έλα ζηπιό / κνιύβη θαη 

λα γξάςνπλ ζε έλα θνκκάηη ραξηί. εκείσζε κε πνην ρέξη έγξαςε.  

2) Εεηήζηε από ηνπο εζεινληέο ζαο γηα λα πάξνπλ έλα ςαιίδη θαη θόςνπλ 

έλα θνκκάηη ραξηί ζην κηζό. εκείσζε κε πνην ρέξη ζα θόςεη.  

3) Εεηήζηε εζεινληή ζαο λα ζεθώζεη ην ηόμν θαη ην βέινο θαη λα 

ζεκαδέςεη  ην ζηόρν ζηνλ ηνίρν. εκείσζε πνηό  κάηη θξάηεζαλ αλνηθηό ζε 

ρξήζε γηα ηελ εζηίαζή ηνπο.  

4) Βάιηε έλαλ  εζεινληή ζαο λα ζηαζεί κπξνζηά από κηα κπάια θαη λα ηνπ 

δεηήζεηε λα θισηζήζεη ηελ κπάια. Βεβαησζείηε όηη έρεηε αξθεηό ρώξν θαη 

όηη δελ είλαη εύζξαπζηα αληηθείκελα ζηνλ ρώξν. εκείσζε κε πνηό πόδη 

ηνπο θιώηζεζε ηε κπάια.  

*** Αλ νη  αξηζηεξόρεηξεο εζεινληέο θάλνπλ ηξία από ηα ηέζζεξα από ηα 

παξαπάλσ κε ην αξηζηεξό ρέξη ηνπο, λα ηνπο ζεσξνύκε αξηζηεξόρεηξεο 

(είλαη πνιινί νη αξηζηεξόρεηξεο πνπ εμαλαγθάζηεθαλ λα γξάςνπλ κε ην 
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δεμί ηνπο ρέξη από ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο έηζη είλαη κηα θαιή 

ηδέα λα θάλνπλ πεξηζζόηεξα από 3 εξγαζίεο).  

 

*** Τπάξρνπλ πεξηζζόηεξα αγόξηα από ηα θνξίηζηα πνπ είλαη 

αξηζηεξόρεηξεο ή πεξηζζόηεξα θνξίηζηα από αγόξηα πνπ είλαη 

αξηζηεξόρεηξεο;  

Τπάξρνπλ πνιιά άιια θαζήθνληα πνπ ζα κπνξνύζαηε λα βάιεηε  ηνπο 

εζεινληέο ζαο γηα λα θάλνπλ. Έλα άιιν θαιό είλαη λα ξσηήζεηε ηνπο 

εζεινληέο ζαο γηα λα ζηαζεί ζην θάησ κέξνο ηεο ζθάιαο θαη λα ηνπο  

δεηήζεηε ζηε ζπλέρεηα λα αλέβνπλ ζηα ζθαιηά. Καηαγξάςηε κε πνηό πόδη 

μεθίλεζε.  
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Πεηξάκαηα ...ξαζεο., Γεύζεο, Αθήο  Αθνήο θαη ζθξεζεο 

 

Πείξακα Έθπιεμε ησλ  Αηζζήζεσλ 

 

114 Γξήγνξα αλαθιαζηηθά 

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Έλαο ράξαθαο  

• Μεξηθνύο θίινπο  

• ηπιό θαη ραξηί  

 

Βήκαηα:  

1. Πηάζηε ην ράξαθα κε ηνλ αληίρεηξα θαη ην δείθηε ζαο ζην άθξν  κε ηελ 

κεγαιύηεξε κέηξεζε θαη θξαηήζηε ην ζην ύςνο ηνπ θεθαιηνύ κε ην ρέξη 

ζνπ ηελησκέλν.  

2. Ρσηήζηε έλαλ από ηνπο θίινπο ζαο λα είλαη έηνηκν λα πηάζεη ην ράξαθα 

κε ηα δάρηπιά ηνπ, όηαλ  αθήζεηε ην ράξαθα.  

3. Βάιηε ηνλ αληίρεηξα θαη ην δείθηε (ειαθξώο αλνηρηό) ηνπ θίινπ ζαο  ζην 

θάησ άθξν ηνπ ράξαθα.  

4. Αθήζηε ην ράξαθα θαη εηνηκαζηείηε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο.  

5. Καηαγξάςηε ηηο κεηξήζεηο όπνπ νη θίινη κε ηνλ αληίρεηξά ηνπο άξπαμαλ 

ην ράξαθα (ζε πόζα cm).  

6. Γνθηκάζηε ην κε ηνπο ππόινηπνπο θίινπο ζαο θαη λα θαηαγξάςεηε ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο.  

7. Σώξα έλαο από ηνπο θίινπο ζαο λα θξαηήζεη ην ράξαθα θαη ζα πξέπεη 

εζύ λα ηνλ πηάζεηο.  

Πνηνο είρε ηελ πην γξήγνξε αληίδξαζή;  

Σν άηνκν πνπ πηάλεη ην ράξαθα πην θνληά ζην ρακειόηεξν άθξν ηνπ 

ράξαθα έρεη ηα ηαρύηεξα αληαλαθιαζηηθά.  

 

Απηή ε αίζζεζε ηεο όξαζεο ζηέιλεη λεπξηθά ζώκαηα ζηνλ εγθέθαιν όηαλ 

δεη ηνλ ράξαθα  λα πέθηεη θαη ζηε ζπλέρεηα πίζσ ζηνπο κπο ηνπ βξαρίνλα 

θαη ην ρέξη λα πηάζνπλ  ην ράξαθα.  
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Πεηξάκαηα ...ξαζεο., Γεύζεο, Αθήο  Αθνήο θαη ζθξεζεο 

Αηζζήζεηο Πείξακα  

115  Κάληε θσηνγξαθηθή κεραλή νπήο θαξθίηζαο  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Μηθξό θνπηί κεηαιιηθό κε κηθξή ηξύπα ζηνλ πάην 

• Μηθξό θνκκάηη ηεο θάξηαο 

 •Μεγάιε βειόλα ξαςίκαηνο  

• εινηέηπ 

• Μηθξό θαξθί 

• θπξί (πξναηξεηηθά)  

• Λαδόθνιια ή ξπδόραξην 

• Λαζηηράθη  

• Λακπηήξαο (ππξαθηώζεσο)  

Βήκαηα:  

1. Σξππήζηε  ην πάην  από έλα κηθξό θνπηί κεηαιιηθό κε έλα ζθπξί θαη 

κηθξό θαξθί (λα είζηε βέβαηνη όηη έρεηε ηελ επίβιεςε ελειίθνπ)  

2. Κόςηε έλα ηεηξάγσλν θνκκάηη ιαδόραξην ιίγν κεγαιύηεξν απ όηη ν 

πάηνο ηνπ θνπηηνύ έηζη ώζηε λα κπνξείηε λα ην ηπιίμεηε εληειώο γύξσ ηνπ.  

3. Σνπνζεηήζηε ην ιαδόραξην πάλσ από ην αλνηρηό άθξν ηνπ θνπηηνύ  θαη 

ηνπνζεηήζηε έλα ιαζηηράθη γηα λα ην θξαηήζεηε ζηε ζέζε ηνπ  

4. Κόςηε έλα κηθξό θνκκάηη ηεο θάξηαο θαη βάιηε ηε πάλσ από ηε κηθξή 

ηξύπα πνπ θάλαηε ζην πάην ηνπ θνπηηνύ θαη θνιιήζηε ηε κε ην ζεινηέηπ.  

5. Υξεζηκνπνηώληαο κηα κεγάιε βειόλα ξαςίκαηνο θάληε κηα κηθξή ηξύπα 

ζην θνκκάηη ηεο θάξηαο  

6.Αλάςηε ηε  ιάκπα ππξαθηώζεσο θαη θξαηήζηε ηε κπξνζηά από ηελ 

κηθξή ηξύπα ηνπ θνπηηνύ - θσηνγξαθηθή κεραλή , έηζη ώζηε κεηαθηλώληαο 

ιίγν ηε ιάκπα δεμηά– αξηζηεξά  πξνζπαζήζηε λα δείηε ηελ εηθόλα ηεο 

ιάκπαο ζην ιαδόραξην.  

Ζ θσηνγξαθηθή κεραλή νπήο θαξθίηζαο είλαη κηα απιή θσηνγξαθηθή 

κεραλή ρσξίο θαθό θαη κε έλα κόλν κηθξό άλνηγκα - νπζηαζηηθά έλα θσο 

πεξλά από  κηα κηθξή ηξύπα ζην θνπηί . Φσο από έλα αληηθείκελν πεξλά 

κέζα από ηελ κηθξή ηξύπα θαη ζρεκαηίδεη έλα αλάπνδν είδσιν ηα έξγα 

εηθόλα ζηελ αληίζεηε πιεπξά ηνπ θνπηηνύ.   

Ζ αξρή ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο νπήο θαξθίηζαο είλαη όηη νη αθηίλεο ηνπ 

θσηόο από έλα αληηθείκελν πεξλνύλ  κέζα από κηα κηθξή ηξύπα γηα λα 

ζρεκαηίζνπλ έλα είδσιν (κηα εηθόλα).  

Μέρξη έλα ζεκείν, όζν κηθξόηεξε είλαη ε ηξύπα, ε πην επθξηλήο είλαη ε 

εηθόλα, αιιά κεηώλεηαη ε θσηεηλόηεηα ηεο  πξνβαιιόκελεο εηθόλαο.  

Γνθηκάζηε λα θάλεηε απηό ην πείξακα έμσ κε ηε ρξήζε ηνπ θσηηζκνύ από 

ηνλ ήιην, αιιά κελ θνηηάηε  άκεζα ζην ειηαθό θσο.  
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Πεηξάκαηα ...ξαζεο., Γεύζεο, Αθήο  Αθνήο θαη ζθξεζεο 

 

Πείξακα Έθπιεμεο Αηζζήζεσλ 

 

116 Ήρνο πηξνπληνύ  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Έλα πηξνύλη 

• Έλα θνπηάιη  

• 1m ζπάγθν 

Βήκαηα:  

 

1. Πάξηε ην ζπάγθν θαη δέζηε ην πηξνύλη ζην θέληξν ηνπ ζπάγθνπ. 

  

2. Πάξηε ην έλα άθξν ηνπ ζπάγθνπ θαη δέζηε ην γύξσ από ην δείθηε ηνπ 

δεμηνύ ρεξηνύ ζαο, δέζηε ην άιιν άθξν ηνπ ζπάγθνπ γύξσ από ηνλ 

αξηζηεξό δείθηε  .  

 

3. Σνπνζεηήζηε ηνπο δείθηεο ζαο ζηα απηηά ζαο θαη αθήζηε ην πηξνύλη λα 

θξέκεηαη κπξνζηά ζαο.  

 

4. Εεηήζηε από θάπνην γηα λα αγγίμεηε ην πηξνύλη κε ην θνπηάιη. Θα πξέπεη 

λα αθνύζεηε δπλαηό θνπδνύληζκα ζηα απηηά ζαο.  

 

Ο ήρνο ηαμηδεύεη κέζα ην ζπάγθν ζηα απηηά ζαο.  

 

Θα κπνξνύζαηε λα δέζεηε άιια κεηαιιηθά αληηθείκελα ζην ζπάγθν γηα λα 

δνύκε ηη ήρνη ηαμηδεύνπλ κέρξη ηα απηηά ζαο.  
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Πεηξάκαηα ...ξαζεο., Γεύζεο, Αθήο  Αθνήο θαη ζθξεζεο 

 

Έξγν Έθπιεμεο Αηζζήζεσλ  

 

117  Κνπηί  γεκάην εθπιήμεηο  

Απηό ην πείξακα ηεο επηζηήκεο / επηζηεκνληθό έξγν βαζίδεηαη ζηελ 

αίζζεζε ηεο αθήο. Δίλαη έλα ζπλαξπαζηηθό έξγν ηεο επηζηήκεο πνπ 

κπνξεί λα είλαη δηαζθεδαζηηθό γηα κηα νκάδα παηδηώλ. Τπάξρνπλ αξθεηνί 

δηαθνξεηηθνί ηξόπνη λα γίλεη απηό ην πείξακα θαη είλαη καδί κε ηε ρξήζε 

όισλ ησλ πξαγκάησλ  πνπ βξέζεθαλ γύξσ από ην ζπίηη. Πξέπεη δείηε  ηνλ 

ηξόπν πνπ ιεηηνπξγεί θαιύηεξα γηα εζάο. Αλ είζηε εθπαηδεπηηθόο ζε έλα 

ζρνιείν, κηα νκάδα ή κηα νξγάλσζε κε ηα παηδηά, απηό είλαη κηα άζθεζε 

πνπ ζα ζπκνύληαη γηα πνιιά ρξόληα.  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Φαιίδη  

• Λαζηηράθη 

• Σαηλία  θνιιεηηθή 

• Κόιια  

• Έλα κεγάιν θνπηί παπνπηζηώλ κε θαπάθη  

• (πξναηξεηηθά ζεκεία:  

• Μηα πέηξα  

• Έλα καξκαξάθη 

• Σνπβιάθη Lego  

• Κνκκάηη βακβάθη  

• Μηθξή κπάια 

• Πιαζηηθά δώα (αξάρλεο, ηνπο δεηλόζαπξνπο)  

• Κνκκάηη γπαιόραξην 

• Κνκκάηη ζθνπγγάξη  

• Μνιύβη  

• Κνκκάηη ραξηί  

• Υξνλόκεηξν 

 

Φηηάμηε απηό ην πείξακα πνπ θξύβεη πνιιή έθπιεμε. Δδώ είλαη κεξηθέο 

θαηεγνξίεο πξαγκάησλ γηα λα  επηιέμεηε ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπνζεηήζεηε 

ζην θνπηί ζαο. θιεξά αληηθείκελα, καιαθά, θξύα θαγεηά,  ρλνπδσηά 

αληηθείκελα, ηα αθαηέξγαζηα ζηνηρεία, ιεία αληηθείκελα θαη ηλώδε ζηνηρεία. 

Θα εθπιαγείηε κε ηνλ αξηζκό ησλ δηαθνξεηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξείηε  

κε, θαληαζηείηε.  
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ΖΜΔΗΧΖ - βεβαησζείηε όηη δελ έρεηε επηιέμεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πνπ 

είλαη αηρκεξά ή επηβιαβή κε νπνηνδήπνηε ηξόπν.  

Βήκαηα:  

1. Πάξηε ην θνπηί παπνπηζηώλ θαη θόςηε έλα άλνηγκα ζε κηα  κηθξή  

πιεπξά. Αθνύ βεβαησζείηε όηη απηό ην άλνηγκα είλαη αξθεηά κεγάιν γηα έλα 

ρέξη λα θηάζεη ζην εζσηεξηθό, αιιά δελ είλαη ηόζν κεγάιε πνπ κπνξείηε λα 

δείηε ηη ππάξρεη κέζα ζην θνπηί.  

2. Δάλ ην άλνηγκα είλαη άγξην  κπνξείηε λα ην θαιύςεηε κε θάπνηα 

θνιιεηηθή ηαηλία γηα λα γίλεη ιείν. Απηό είλαη απ όπνπ ην κηθξό ρέξη, ζα 

θζάζεη γηα λα έρεη κηα θαιή αίζζεζε ηνπ ηη είλαη κέζα.  

3. Θα κπνξνύζαηε λα ηνπνζεηήζεηε κηα θνπξηίλα παλί από ηελ πιεπξά 

πνπ έρεηε θάλεη ην άλνηγκα, έηζη ώζηε θαλέλαο λα κε κπνξεί λα δεη ηα 

αληηθείκελα κέζα από ην άλνηγκα. 

4. Σνπνζεηήζηε ηα αληηθείκελα κέζα ζην θνπηί παπνπηζηώλ ζαο. Απηό είλαη 

όπνπ κπνξείηε λα απνθαζίζεηε πώο ζα ζέιαηε λα δηακνξθώζεηε ην θνπηί 

ζαο. Δίηε κε ηελ ηνπνζέηεζε απιά ησλ αληηθεηκέλσλ εληόο ή κπνξείηε λα 

απνθαζίζεηε όηη ζα ζέιαηε λα ζηεξεώζεηε  θάπνηα ή όια ηα αληηθείκελα 

ζηε ζέζε ηνπο κε ηαηλία ή θόιια. Μεξηθέο επηινγέο γηα λα εμεηάζεη είλαη νη 

εμήο: λα θξεκαζηνύλ  κεξηθά θνκκάηηα από ην θαπάθη έηζη ώζηε λα 

κπνξνύλ λα κνηάδνπλ ζαλ αξάρλεο ή αλαηξηρηαζηηθόο έξπνληα , ε βάιηε 

θάπνηα αληηθείκελα ζηα ηνηρώκαηα  , θνιιήζηε ηα επίπεδα αληηθείκελα ζηνλ 

πάην  θαη αθήζηε ειεύζεξα αξθεηά αληηθείκελα λα κπνξεί θαλείο λα ηα 

ζεθώζεη θαη λα θαηαιάβεη  ηη είλαη ..  

5. Βάιηε ην θαπάθη ζην θνπηί θαη ηνπνζεηήζηε ην ιάζηηρν γύξσ από ην 

πιαίζην γηα λα βνεζήζεη λα θξαηήζεη ην θαπάθη (πξναηξεηηθό). Δίζηε έηνηκνη 

γηα ην πξώην γελλαίν άηνκν πνπ ζα βάιεη ην ρέξη ηνπ ζην θνπηί.  

6. Αλ ηνπ θιείζεηε ηα κάηηα κε παλί ηόηε ην άηνκν ζα είλαη πεξηζζόηεξν 

επαηζζεηνπνηεκέλν ζηελ αίζζεζε ηνπ ηεο αθήο θαη ην θαζηζηά πην 

ζπλαξπαζηηθό γηα απηόλ πνπ θζάλεη γηα λα αγγίμεη ην άγλσζην αληηθείκελν.  

7. Σνπνζεηήζηε ην θνπηί ζε κηα επίπεδε επηθάλεηα ηνπ ηξαπεδηνύ θαη λα 

βνεζήζηε λα βάιεη ην πξώην ρέξη ηνπ ζην άλνηγκα θαη λα αξρίζεη ην 

ρξνλόκεηξν λα κεηξά ην ρξόλν .  

8. Γείηε πόζα από ηα αληηθείκελα αλαγλσξίδεη θάζε αηόκνπ θαη γξάςηε ηα 

ζε έλα θνκκάηη ραξηί θαη λα παξαθνινπζείζηε  ηηο αληηδξάζεηο ηνπ θαζώο 

αηζζάλεηαη ηα αληηθείκελα .  

9. Πξναηξεηηθό - Υξεζηκνπνηήζηε έλα ρξνλόκεηξν γηα  λα δώζεηε έλα 

νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα γηα θάζε ζπκκεηέρνληα γηα λα γίλεη κηα δίθαηε 

εμέηαζε. Γώζηε έλα κνιύβη θαη ραξηί γηα λα θαηαγξάθνπλ απηά πνπ έρνπλ 

αλαγλσξίζεη ή γξάςηε ην γηα απηνύο.  
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    Κνπηί κε θνπξηίλα         θξεκαζκέλα αληηθείκελα 

 

Άλνηγκα  θνκκέλν             Μηα άιιε άπνςε από ηελ 

                                             πόξηα κε ρεηξνιαβή  

 

 

Δπηινγή ησλ ζηνηρείσλ         Ίδηα επηιεγκέλα ζηνηρεία  

 

 

  Γηαθνξεηηθή άπνςε            ειαηήξην, ην βακβάθη θαη                                                          

        γηα ζέκαηα                    θνκκέλεο ηαηλίεο από πιαζηηθό  
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Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ θάλεηε ην πείξακα: 

 

-Μπνξεί λα έρεηε έλα άηνκν θάζε θνξά ζε έλα δσκάηην.  

-Μπνξεί λα έρεηε όιε ηελ νκάδα ζην δσκάηην ηαπηόρξνλα.  

Βεβαησζείηε όηη θαλείο  δελ καξηπξήζεη  θάπνηα από ηα ζηνηρεία πνπ 

αηζζάλζεθε  

-ηαλ ηειεηώλεη θάπνην άηνκν, πάξηε έμσ κεξηθά από ηα ζηνηρεία θαη 

αληηθαηαζηήζηε ηα κε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία.  

-Μπνξείηε λα πάξεηε ηηο ζεκεηώζεηο γηα ην ηη κάληεςε θάζε άηνκν, πόζα 

βξήθαλ ζσζηά ή πόζα βξήθαλ ιάζνο.  

-Μπνξεί λα ζέιεηε λα γξάςεηε όιεο ηηο δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο θαη ηηο 

εθθξάζεηο.  

-Θα κπνξνύζαηε λα θάλεηε ηελ εξώηεζή όπσο «Ση πθέο; «Ση 

ζεξκνθξαζία;" «Μήπσο ζαο είλαη δύζθνιν; «Ήηαλ εύθνιν;  

Μπνξεί λα απνθαζίζεηε όηη ζα ζέιαηε λα δηαθνζκήζεηε ην θνπηί ζαο ζην 

εμσηεξηθό γηα λα θαλεί ειθπζηηθό (θαζώο απηό είλαη έλα πείξακα πνπ 

κπνξεί λα ζέιεηε λα θξαηήζεηε θαη λα αληηθαηαζηήζεηε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη 

κέζα θαηά θαηξνύο γηα ηε δηαζθέδαζε κε νκάδεο παηδηώλ).  
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Πεηξάκαηα ...ξαζεο., Γεύζεο, Αθήο  Αθνήο θαη ζθξεζεο 

Πείξακα Έθπιεμεο Αηζζήζεσλ 

118  Παξαθνινπζήζηε ηνλ ήρν λα δηαδίδεηαη 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Φαιίδη  

• Πιαζηηθή ζαθνύια  

• Λαζηηράθη  

• Πιαζηηθά κπνπθάιηα  

• Φσο από θεξάθη ξεζώ  

 

Βήκαηα:  

Κάληε έλα ηύκπαλν από ην πιαζηηθό κπνπθάιη:  

1. Κόςηε ην θάησ άθξν (βάζε) από ην πιαζηηθό κπνπθάιη.  

2. Κόςηε έλα θνκκάηη από ηελ πιαζηηθή ζαθνύια γηα λα θαιύςεη ην θάησ 

κέξνο ηεο θηάιεο.  

3. Σεληώζηε θαη ηνπνζεηήζηε ην θνκκάηη ηνπ πιαζηηθνύ ζθηρηά πάλσ από 

ην ηέινο ηνπ κπνπθαιηνύ.  

4. Σνπνζεηήζηε ην ιάζηηρν πάλσ από ηελ πιαζηηθή ζαθνύια γηα λα ηελ 

αζθαιίζεη.  

5. Αλάςηε έλα θεξάθη ξεζώ.  

6. εκαδέςηε κε ην ζηόκην ηεο θηάιεο θεξί , από απόζηαζε πεξίπνπ 2,5 

εθαηνζηά καθξηά από ην θεξί.  

7. Παηήζηε ην θνκκάηη ηεο πιαζηηθήο ζαθνύιαο κε ηα δάρηπιά ζαο.  

 

Ση ζπλέβε κε ηε θιόγα;  

 

Ο ήρνο είλαη αόξαην. Μπνξείηε λα δείηε θαη λα αηζζαλζείηε ηνλ ηξόπν πνπ 

ηνλ ηαιαληώλεηαη ν αέξα θαζώο ηαμηδεύεη. ηαλ θηππάκε ην θνκκάηη ηνπ 

πιαζηηθνύ, κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα ζηνλ αέξα δίπια δνλνύληαη. Απηέο νη 

δνλήζεηο  θάλνπλ ηα κόξηα δίπια ηνπο δνλνύληαη επίζεο. Ζ δόλεζε 

δηαδίδεηαη  κέζα από ην κπνπθάιη θαη ε θιόγα ζβήλεη.  
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Πεηξάκαηα ...ξαζεο., Γεύζεο, Αθήο  Αθνήο θαη ζθξεζεο 

 

Πείξακα Αηζζήζεσλ 

119 Βιέπνληαο Γνλήζεηο  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Έλα κπνι  

• Μεκβξάλε  

• Εάραξε ή ξύδη  

• Έλα ηαςί  

• Έλα μύιηλν θνπηάιη  

 

Βήκαηα:  

1. Πάξηε ην κπνι θαη πάλσ ηνπ ηεληώζηε κηα  κεκβξάλε - κέρξη λα είλαη 

ζθηρηή.  

2. Ρίμηε  ιίγν ξύδη / δάραξε πάλσ ζηελ κεκβξάλε.  

3. Κξαηήζηε ην ηαςί πάλσ από ην θέληξν ηνπ κπνι.  

4. Πάξηε ην μύιηλν θνπηάιη θαη ρηππήζηε ην δίζθν δπλαηά.  

 

Αθόκα θη αλ ν ήρνο είλαη αόξαηνο, κπνξείηε λα δείηε θαη λα αηζζαλζείηε ηνλ 

ηξόπν πνπ θάλεη δνλείηαη  ν αέξαο. ηαλ θηππάηε ην δίζθν θάλεηε ηα 

κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα ζηελ αηκόζθαηξα δίπια ηνπ λα δνλνύληαη. Απηά 

ηα ζσκαηίδηα ηνπ αέξα θαζώο δνλνύληαη θάλνπλ ηα ζσκαηίδηα δίπια ηνπο 

λα δνλνύληαη επίζεο. Απηέο νη δνλήζεηο ηαμηδεύνπλ κέρξη ζην κπνι, 

θάλνληαο ηελ κεκβξάλε λα δνλείηαη  θαη, επνκέλσο, ηε δάραξε/ ξύδη λα 

αλαπεδά.  
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Πεηξάκαηα Θεξκνθξαζίαο  

 
Μνλσηηθά Τιηθά   

Οιηζζεξόο Πάγνο 

Πάγσκα λεξνύ  

Αγσγνί Θεξκόηεηαο  

ηέγλσκα Ρνύρσλ  

Πάγσκα Λαδηνύ & Νεξνύ  

 

Εεζηό θαη θξύν  
Ση θάλεη ην νιηζζεξό πάγν;  

 

ηαλ ην λεξό παγώλεη  αιιάδεη από πγξό ζε ζηεξεό? Ολνκάδεηαη πάγνο. 

ηαλ ν πάγνο ζεξκαίλεηαη ή αλ θάηη ηνλ πηέδεη δπλαηά , αξρίδεη λα ιηώλεη 

θαη λα γίλεη πάιη λεξό (πγξό).  

   

 

Αλ πξνζπαζήζεηε λα πάξεηε έλα θνκκάηη πάγνπ πνπ έρεη κείλεη έμσ από 

ηνλ θαηαςύθηε γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα απηό αξρίδεη λα ιηώλεη θαη 

ζρεκαηίδεηαη έλα ζηξώκα λεξνύ (πγξό) πάλσ ζε  απηό θαη ην θάλεη πνιύ 

νιηζζεξό θαη πνιύ δύζθνιν λα ην πηάζε θαλείο .  

ηαλ έλα παγνπέδηιν πηέδεη δπλαηά  ηελ επηθάλεηα ηνπ πάγνπ ηόηε απηόο  

αξρίδεη λα ιηώλεη θαη ζπλεπώο ην  παγνπέδηιν κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα 

γιηζηξά πάλσ ζην λεξό (πγξό).  
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Πείξακα Θεξκνθξαζίαο  

 

120  Γηεξεπλήζηε  ηη ζπκβαίλεη ζην λεξό ζηνλ θαηαςύθηε.  

 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Νεξό  

• Καηάςπμε  

• Μηθξό πιαζηηθό δνρείν κε θαπάθη  

 

Βήκαηα:  

1. Γεκίζηε ην πιαζηηθό δνρείν κε λεξό.  

2. Σνπνζεηήζηε ην θαπάθη ζην πιαζηηθό δνρείν.  

3. Σνπνζεηήζηε ην δνρείν ζηελ θαηάςπμε, δίλνληαο αξθεηό ρξόλν γηα λα 

παγώζεη (όιε ηε λύρηα ζα ήηαλ θαιό).  

4. Πάξηε ην δνρείν από ηελ θαηάςπμε.  

 

Ση ζπλέβε κε ην λεξό;  

ηαλ ην λεξό γίλεηαη πνιύ θξύν αιιάδεη κνξθή θαη κεηαηξέπεηαη από πγξό 

(λεξό) ζε ζηεξεό (πάγν).  

Σν λεξό θαηαιακβάλεη πεξηζζόηεξν ρώξν όηαλ παγώλεη.  

Καζώο ην λεξό  κεηαηξέπεηαη ζε πάγν δηαζηέιιεηαη θαη ζπξώρλεη ην 

θαπάθη από ην δνρείν (θαζώο ν πάγνο ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν ρώξν).  
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Πείξακα Θεξκνθξαζίαο  

121  Αγσγηκόηεηα Θεξκόηεηαο  

 

Γνθηκάζηε απηό ην εύθνιν πείξακα ρξεζηκνπνηώληαο όια ηα ζηνηρεία πνπ 

απαηηνύληαη βξέζεθαλ ζηελ θνπδίλα ζαο. ηεξεά πιηθά γίλεη ε θαιύηεξε 

δπλαηή αγσγνί ζεξκόηεηαο.  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Εεζηό λεξό από ην βξαζηήξα  

•Ξύιηλν θνπηάιη  

• Πιαζηηθό θνπηάιη  

• Μεηαιιηθό θνπηάιη  

• Κεξακηθά θνπηάιη  

• Κνύπα ηνπ Καθέ  

• Θεξκόκεηξν (πξναηξεηηθά)  

 

Βήκαηα:  

1. Βξάζηε λεξό ζε κηα θαηζαξόια (κε επίβιεςε από ελήιηθα)  

2. Αδεηάζηε ην δεζηό λεξό ζηελ θνύπα θαθέ  

3. Σνπνζεηήζηε όια ηα θνπηάιηα ζην θύπειιν ηελ ίδηα ζηηγκή  

4. Σνπνζεηήζηε ην ζεξκόκεηξν ζην θύπειιν,.  

5. Πηάζηε θάζε έλα θνπηάιη ζε κηα ζηηγκή λα ληώζεηε ηελ δηαθνξά ζηελ 

ζεξκνθξαζία ηνπ θαζελόο.  

6. Γξάςηε ηη  δηαπηζηώζαηε .  

-Πώο λα θάλεηε απηό ην πείξακα ζσζηά;  

Γηα λα είλαη ζσζηό ην πείξακα, όια ηα θνπηάιηα λα κπνπλ ζην δεζηό λεξό 

ηελ ίδηα ζηηγκή. Έλα άιιν πξάγκα γηα λα ην είλαη  ζσζηό ην πείξακα είλαη 

λα πξνζπαζήζνπκε θαη λα ρξεζηκνπνηνύκε  ην ίδην κέγεζνο θνπηάιηα.  

-Μπνξείηε λα απνθαζίζεηε πνηα θνπηάιηα είλαη θαινί αγσγνί θαη πνηα είλαη 

θαινί κνλσηέο;  

Αγσγόο είλαη θάηη πνπ επηηξέπεη ηε ξνή ηεο ελέξγεηαο κέζα από απηό. 

Αγσγηκόηεηα είλαη όηαλ ε ζεξκόηεηα ηαμηδεύεη κέζα από έλα ζηεξεό.  

ηαλ έλα ζηεξεό πιηθό ζεξκαίλεηαη ε ζσκαηίδηα απνθηνύλ ελέξγεηα θαη 

δνλνύληαη πεξηζζόηεξν. Ζ ελέξγεηα  κεηαδίδεηαη από ηα ζσκαηίδηα πνπ 

πξνζθξνύνπλ ην έλα  ζην άιιν. Σα κόξηα είλαη πνιύ θνληά κεηαμύ ηνπο 

ζηα ζηεξεά πιηθά θαη ζπλεπώο ηα ζηεξεά είλαη γεληθά θαινί αγσγνί. Σα 

πγξά δελ είλαη πνιύ θαινί αγσγνί θαη ηα αέξηα δύζθνια άγνπλ ηε 

ζεξκόηεηα.  
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Πείξακα Θεξκνθξαζίαο  

122 ηέγλσκα Ρνύρσλ  

 

Γηαηί ηα βξεγκέλα ξνύρα ζηεγλώλνπλ  πην γξήγνξα θάησ από ηνλ ήιην ζε 

αληίζεζε κε έλα ζθνηεηλό, πγξό δσκάηην;  

Ήιηνο – Σα ξνύρα ζηεγλώλνπλ  πνιύ πην γξήγνξα από ην δεζηό ήιην, 

επεηδή ην λεξό εμαηκίδεηαη. Ζ εμάηκηζε είλαη όηαλ ην πγξό (λεξό) 

κεηαηξέπεηαη ζε αηκό θαη ην λεξό εμαθαλίδεηαη.  

 

ηαλ ην λεξό είλαη δεζηό εμαηκίδεηαη πνιύ πην γξήγνξα από ό, ηη όηαλ ην 

λεξό είλαη θξύν. Χο εθ ηνύηνπ, ε ζεξκόηεηα από ηνλ ήιην βνεζάεη λα 

ζηεγλώζεη ηα ξνύρα γξήγνξα.  

Άλεκνο - Έλαο άιινο παξάγνληαο γηα ην ζηέγλσκα   είλαη ν άλεκνο. ε κηα 

εκέξα πνπ θπζά ν άλεκνο δπλαηά , ην λεξό εμαηκίδεηαη  πην γξήγνξα ιόγσ 

ηνπ αέξα πνπ δηέξρεηαη από ηα ξνύρα.  

Γνθηκάζηε απηό έμσ πείξακα ζε κηα εκέξα πνπ θπζά ν άλεκνο δπλαηά θαη 

ζπγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα ζαο  κε ην λα θάλεηε  απηό ην πείξακα ζε κηα 

ειηόινπζηε κέξα.  

Πξνζέμηε λα θάλεηε ηε δνθηκή ζσζηά  ρξεζηκνπνηώληαο ηα ίδηα ζηνηρεία 

θαη ηελ ίδηα κέζνδν.  
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Πείξακα  Θεξκνθξαζίαο  

123  Φύμε ιαδηνύ & λεξνύ  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Νεξό  

• Καηάςπμε  

• Μαγεηξηθό ιάδη  

• Γηαθαλέο πιαζηηθό δνρείν (όπσο έλα πνηήξη ή έλα θιηηδάλη)  

 

Βήκαηα:  

1. Ρίμηε ιίγν λεξό ζην δηαθαλέο πιαζηηθό δνρείν.  

2. Πξνζζέζηε ιίγν ιάδη καγεηξέκαηνο.  

3. Αθήζηε ην γηα κεξηθά ιεπηά.  

Μεηά από ιίγα ιεπηά ην ιάδη ζα έρεη αλέιζεη ζηελ θνξπθή ηνπ δνρείνπ. Σν 

ιάδη γίλεηαη ειαθξύηεξν από ην λεξό.  

4. Βάιηε ην δνρείν ζηελ θαηάςπμε γηα κεξηθέο ώξεο.  

5. Αθαηξέζηε ην από ηνλ θαηαςύθηε. Σν ιάδη είλαη ηώξα θάησ από ην λεξό. 

Σν λεξό γίλεηαη έλα ζηεξεό όηαλ παγώλεη. Σν λεξό δηαζηέιιεηαη όηαλ 

παγώλεη θαη γίλεηαη ιηγόηεξν ππθλά όηη ην ιάδη. Απηό αλαγθάδεη ην λεξό γηα 

λα αλέβεη ζηελ επηθάλεηα.  

 



ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2011                                                        επιμζλεια: Κ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ Φυςικόσ    

 

176 

 

 

 

Μαγλεηηθά Γεγνλόηα  

Μαγλεηηθά Τιηθά  

• Μόλν κέηαιια έιθνληαη από καγλήηεο  

• Γελ έιθνληαη όια ηα κέηαιια από καγλήηεο – ν ζίδεξνο θαη ν ράιπβαο 

έιθνληαη από καγλήηεο ελώ ην αινπκίλην, ν ραιθόο θαη ν νξείραιθνο 

(κπξνύηδνο) δελ έιθνληαη από καγλήηεο. 

• Γελ έιθνληαη άιια πιηθά από καγλήηεο, δειαδή ην μύιν, πιαζηηθό, γπαιί.  

• Οξηζκέλνη καγλήηεο είλαη ηζρπξόηεξνη από ηνπο άιινπο. Δάλ έλαο 

καγλήηεο έιθεη πεξηζζόηεξν έλα ζπλδεηήξα από ό, ηη έλαο άιινο 

καγλήηεο, ηόηε απηόο είλαη ηζρπξόηεξνο καγλήηεο.  

• Έλαο καγλήηεο κπνξεί λα ζεθώζεη  θάπνηα αληηθείκελα, όπσο 

ζπλδεηήξεο ρσξίο θαλ λα ηνπο αγγίμεη κε  κηα αόξαηε δύλακε. Ζ αόξαηε 

απηή δύλακε κπνξεί λα ηξαβήμεη κέζα από νξηζκέλα πιηθά, όπσο ραξηί θαη 

πιαζηηθό.  

• Να ζπκάζηε όηη κόλν ηα κέηαιια είλαη καγλεηηθά, αιιά δελ είλαη όια ηα 

κέηαιια είλαη καγλεηηθά.  

 

Γεγνλόηα Φσηόο 

Πνηεο είλαη νη  θσηεηλέο πεγέο;  

1)Ζ  ειεθηξηθή ιάκπα  2) Ζ θιόγα ηνπ θεξηνύ 3) Ο Ήιηνο θαη ηα άιια 

αζηέξηα  

• Ση είλαη ην Φσο;  

• Ζ θύξηα πεγή καο θσηόο ζηε Γε είλαη ν Ήιηνο.  

• Σν θσο είλαη έλα είδνο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα θηλεζεί ζαλ θύκαηα θαη 

απνηειείηαη από κηα ξνή ησλ κηθξώλ ζσκαηηδίσλ ηεο ελέξγεηαο πνπ 

νλνκάδνληαη θσηόληα. Μηα αρηίδα θσηόο ηαμηδεύεη πνιύ γξήγνξα. Ζ 

ηαρύηεηα ηνπ θσηόο ηζνύηαη κε 300.000 ρηιηόκεηξα / δεπηεξόιεπην. Σίπνηα 

δελ ηαμηδεύεη ηαρύηεξα από ην θσο, νύηε θαλ ν ήρνο!  

Σν ιεπθό θσο από ηνλ ήιην απνηειείηαη από ηα επηά ρξώκαηα ηεο ίξηδαο: 

θόθθηλν, πνξηνθαιί, θίηξηλν, πξάζηλν, κπιε, ινπιαθί θαη βηνιεηί.  

Μεηά από βξνρή όηαλ ν ήιηνο ιάκπεη κπνξείηε λα δείηε ζπλήζσο έλα 

νπξάλην ηόμν ζηνλ νπξαλό. Έλα νπξάλην ηόμν ζρεκαηίδεηαη από ηε 
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δηάζιαζε ηνπ θσηόο ηνπ ήιηνπ ζηα ζηαγνλίδηα ηνπ λεξνύ πνπ αησξνύληαη 

ζηνλ αέξα ιόγσ ηεο βξνρήο. θεθηείηε ηηο ζηαγόλεο βξνρήο ζαλ πξίζκαηα.  

Δάλ ε Γε καο δελ είρε αηκόζθαηξα, ν νπξαλόο ζα ήηαλ καύξνο ζαλ ην 

δηάζηεκα. Θα είκαζηε ζε ζέζε λα δνύκε ηα  αζηέξηα ζηελ δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο, όπσο έλαο αζηξνλαύηεο βιέπεη αζηέξηα ζην δηάζηεκα.  

Γελ κπνξνύκε λα δνύκε ηα ρξώκαηα ζην ζθνηάδη. Απηό πνπ καο επηηξέπεη 

λα δνύκε ρξσκαηηζηά αληηθείκελα είλαη ην ιεπθό θσο πνπ απνηειείηαη από 

όια ηα ρξώκαηα.  

Αηκόζθαηξα – Ζ αηκόζθαηξα ηεο Γεο καο απνηειείηαη από έλα δηαθαλέο 

κείγκα δηαθόξσλ αεξίσλ πνπ πεξηβάιιεη ηνλ πιαλήηε καο θαη έιθνληαη 

από ηε βαξύηεηα ηεο Γεο. Σν κείγκα ησλ αεξίσλ απηώλ είλαη γλσζηό ζε 

καο σο αέξαο. Ζ αηκόζθαηξα πξνζηαηεύεη ηε δσή καο ζηνλ πιαλήηε Γε κε 

απνξξόθεζε ηεο ππεξηώδνπο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ηε κείσζε ησλ 

αθξαίσλ ηηκώλ ζεξκνθξαζίαο ηελ λύρηα θαη ηε κέξα. 

 

Πνηεο είλαη νη ρξήζεηο ηνπ Ζιηαθνύ θσηόο:  

 

1) Γηα ελέξγεηα  

2)  Γηα δεζηαζηά -Θεξκόηεηα  

3)  Γηα λα δνύκε ηα πξάγκαηα - Φσο  

4)  Γηα λα βνεζήζεη ηα θπηά λα αλαπηύζζνληαη 

*** Μελ θνηηάηε απεπζείαο ζην Ήιην κπνξεί λα βιάςεη ηα κάηηα ζαο ***  
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Γεγνλόηα ηεο Εσήο ησλ θπηώλ 

Γηεξγαζίεο ηεο Εσήο ησλ θπηώλ 

Φπηά  

Ζ κειέηε ησλ θπηώλ είλαη έλαο θιάδνο ηεο Βηνινγίαο.  

Σα θπηά δεκηνπξγνύλ ηξόθηκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

θσηνζύλζεζεο. Σα θπηά ηξέθνληαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ελέξγεηα ηνπ θσηόο 

γηα λα κεηαηξέςνπλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ην λεξό ζε ηξνθή.. Ζ ζύιιεςε 

θσο είλαη ζπλεπώο έλα πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ.  

Σα θπηά έρνπλ θύθιν δσήο. Τπάξρνπλ ηέζζεξα θύξηα κέξε ζε έλα θπηό πνπ 

ζπκπιεξώλνπλ ηηο ηέζζεξηο δηαδηθαζίεο ηεο δσήο:  

Σα ινπινύδηα- 

 Σα ινπινύδηα είλαη αλαγθαία γηα ηελ αλαπαξαγσγή. Σα άλζε έρνπλ ρξώκα θαη 

νζκή γηα λα πξνζειθύνπλ έληνκα. Κάλνπλ γύξε (θύηηαξα αξζεληθνύ θύινπ) ε 

νπνία ελώλεηαη γηα λα ηα σάξηα (θύηηαξα ζειπθνύ θύινπ). Ζ γύξε κεηαθέξεηαη 

από ηα ηπηάκελα έληνκα θαζώο ηαμηδεύνπλ από ινπινύδη ζε ινπινύδη 

ελαπνζέηνληαο ηελ γύξε ηνπο. Έλα κέξνο ηνπ ινπινπδηνύ ηόηε  πεζαίλεη θαη ζηε 

ζπλέρεηα όηη απνκέλεη γίλεηαη ν λένο θαξπόο πνπ πεξηέρεη ηνπο ζπόξνπο. Οη 

ζπόξνη είλαη δηαζπείξνληαη από ηνλ αέξα, θαη από ηα δηάθνξα δώα. Οη 

δηάζπαξηνη ζπόξνπο θαιύπηνπλ ζπρλά κηα επξεία πεξηνρή. Αλ έλαο ζπόξνο 

πέθηεη ζηγά-ζηγά έρεη πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα κεηαθεξζεί από ηνλ άλεκν.  

Σα θύιια  - 

Σα θύιια βνεζνύλ ηα θπηά λα αλαπηπρζνύλ. Δίλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαηξνθή . 

Ζ πξάζηλε ρισξνθύιιε ζηα θύιια απνξξνθά ην θσο ηνπ ήιηνπ γηα λα 

κεηαηξέςεη ην αέξην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ην λεξό ζε ηξνθή. Απηό ην κέξνο 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δσήο νλνκάδεηαη θσηνζύλζεζε.  

Ο κίζρνο – 

 Ο κίζρνο είλαη απαξαίηεηνο γηα  λα θξαηά  όξζηα ηα θπηά θαη λα ηα ζηξέθεη  

πξνο ην θσο ηνπ ήιηνπ. Ο κίζρνο ζηεξίδεη ην θπηό θαη κεηαθέξεη ην λεξό, θαη ηελ 

ηξνθίκσλ κεηαμύ ησλ ξηδώλ, ησλ θύιισλ θαη ησλ ινπινπδηώλ.  

Ρίδεο –  

Οη ξίδεο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα βνεζνύλ ηα θπηά λα αλαπηπρζνύλ. Οη ξίδεο 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αγθύξσζε ηνπ θπηνύ. Οη ξίδεο αγθπξώλνπλ ην θπηό 

ζην έδαθνο, ώζηε λα κελ ην θπζήμεη καθξηά άλεκνο. Οη ξίδεο έρνπλ ηξίρεο 

(κηθξόηεξεο ξίδεο) λα απιώλνληαη κέζα από ην ρώκα γηα λα απνξξνθά λεξό θαη 

νξπθηά από ην έδαθνο. Οη ξίδεο σο εθ ηνύηνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηαηξνθή .Λίγν 

λεξό ράλεηαη κέζσ ησλ πόξσλ ζηα θύιια ησλ θπηώλ. 

Με ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ηνπ λεξνύ, θσηόο, ηνπ νμπγόλνπ (αέξα), ησλ 

νξπθηώλ θαη ζεξκνθξαζίαο έλα θπηό κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη λα παξάγεη 

ηξόθηκα.  
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Πεηξάκαηα κε Φπηά θαη ινπινύδηα  

124 Αλάπηπμε ελόο θπηνύ  παηάηαο  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Έλα καραίξη  

• Νεξό  

• Μηα παηάηα  

• Έλα ξαβδί ή καξθαδόξν  

• Λίγε ιάζπε 

   

Βήκαηα:  

 

1. Βξείηε κηα παηάηα πνπ έρεη θάπνηα κπνπκπνύθηα ή «κάηηα» πάλσ ηεο. 

2. Με ηελ επίβιεςε ελειίθνπ, θόςηε ηηο παηάηεο ζηε κέζε . 

3. θάςηε κηα ηξύπα  ζην έδαθνο θαη βάιηε ην θπηό ηεο παηάηαο κε ηα 

κάηηα πξνο ηα επάλσ.  

4. Καιύςηε ηελ παηάηα κε ηε ιάζπε, βάιηε ην ξαβδί δείθηε θνληά ζηελ 

πεξηνρή πνπ θπηέςαηε ηελ παηάηα θαη πνηίζηε.  

5. πλερίζηε λα πνηίδεηε ηε παηάηα θάζε δεύηεξε εκέξα θαη 

παξαθνινπζήζηε ηελ αλάπηπμή ηεο. 

6. Μεηά από έλα κήλα ή πεξίπνπ ηόζν  ζα πξέπεη λα δείηε ηελ αλάπηπμε  

θπηώλ θαη θάησ από ηε γε έρνπλ αλαπηπρζεί ξίδεο θαη έρνπλ  αλαπαξάγεη 

αξθεηέο παηάηεο.  

Παξαθνινπζήζηε  από θνληά θάζε κέξα, όπσο ζα κπνξείηε λα δείηε πώο 

ην θπηό  κεγαιώλεη.  

Ξέξαηε όηη ηα θπηά ρξεηάδνληαη λεξό γηα λα δήζνπλ; Απνξξνθνύλ ην λεξό 

πξνο ηα επάλσ από ηηο ξίδεο  κέζα από ηνπο κίζρνπο.  

Δπίζεο απνξξνθνύλ ην λεξό από ηελ αηκόζθαηξα (αέξαο) κε ηα θύιια 

ηνπο,  
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Πεηξάκαηα κε Φπηά θαη ινπινύδηα  

125 Παξαθνινπζήζηε έλα θαζόιη λα κεγαιώλεη  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Νεξό  

• Υώκα   

• Γηαθαλέο πιαζηηθό θύπειιν  

• 3 δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο  

• 3 θαζόιηα  

Απηό είλαη έλα πείξακα κε θάηη πνπ αιιάδεη κπξνζηά ζηα κάηηα ζαο.  

 

Βήκαηα:  

 

1. Γεκίζηε ην πνηήξη κε λεξό κέρξη ύςνο 5 εθαηνζηά. 

2. Ρίμηε ηα δύν θαζόιηα κέζα ζην πνηήξη. 

3. Αθήζηε ηα θαζόιηα λα κνπιηάζνπλ απνβξαδίο. 

4. Σελ επόκελε κέξα, αδεηάζηε ην λεξό από ην θύπειιν θαη  πάξηε ηα 

θαζόιηα. 

5. Γεκίζηε ηνπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο ιίγν πάλσ από ην κηζό κε ρώκα, 

ηνπνζεηήζηε θάζε θαζόιη ζην εζσηεξηθό ηνπ δνθηκαζηηθνύ ζσιήλα θαη 

γεκίζηε ην δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε πεξηζζόηεξν ρώκα. 

6. Σνπνζεηήζηε ηνπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο ζε έλα θαιά θσηηδόκελν θαη 

δεζηό κέξνο θαη λα πνηίδεηε κε λεξό θάζε κέξα. 

 

Παξαθνινπζήζηε θάζε κέξα θαη ζα δείηε πόζν γξήγνξα ηα θπηά ζα 

απμεζνύλ. 

Αλ δελ έρεηε δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο ρξεζηκνπνηήζηε δηαθαλή πιαζηηθά 

πνηήξηα.  

 

Ξέξαηε όηη ηα θπηά ρξεηάδνληαη λεξό γηα λα δήζνπλ; Απνξξνθνύλ ην λεξό 

πξνο ηα επάλσ από ηηο ξίδεο  κέζα από ηνπο κίζρνπο. Δπίζεο 

απνξξνθνύλ ην λεξό από ηελ αηκόζθαηξα (αέξαο) κε ηα θύιια ηνπο,  
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Πείξακα Φπηνινγίαο  

126  Φύιια ράλνπλ ην λεξό  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

• Έλα θπηό  

• Λίγν ζπάγθν  

• Γηαθαλή πιαζηηθή ζαθνύια  

 

Βήκαηα:  

1. Σνπνζεηήζηε ηελ πιαζηηθή ζαθνύια πάλσ από  αξθεηά θύιια ελόο 

θπηνύ ζε γιάζηξα ή ζε έλα θιαδί  ηνπ από έλα ζάκλν. Βεβαησζείηε όηη δελ 

ππάξρνπλ ηξύπεο ζε πιαζηηθή ηζάληα ζαο.  

2. Μαδέςηε  ην αλνηθηό άθξν ηεο ζαθνύιαο θαη ηπιίμηε ην ζπάγθν γύξσ 

από ηελ ηζάληα λα έρεηε ζθξαγίζεηε ηα θύιια κέζα ζηελ ηζάληα.  

3. Αθήζηε ην θπηό γηα ηνπιάρηζηνλ κία εκέξα.  

4. Πεγαίλεηε πάιη ηελ επόκελε εκέξα γηα η λα δείηε ηη έρεη ζπκβεί κε ηα 

θύιια. 

 Γλσξίδαηε όηη - θπηά ράλνπλ λεξό κέζσ ησλ πόξσλ ησλ θύιισλ ηνπο; Θα 

πξέπεη λα κπνξείηε λα δείηε δξνζηά ηνπ λεξνύ ζην εζσηεξηθό ηεο 

πιαζηηθήο ζαθνύιαο. θαη ηα πέηαια ησλ ινπινπδηώλ ζα αξρίζνπλ λα 

αιιάδνπλ ρξώκα.  

Απηό είλαη έλα θαιό πείξακα γηα λα θάλνπκε έμσ ζε κηα σξαία κέξα.  
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Πεηξάκαηα αεξνδπλακηθήο  

 

127 Κάληε κηα κπάια Πηλγθ Πνλγθ λα αησξείηαη 

 

Μπνξεί λα έρεηε ηνλ έιεγρν κηαο κπάιαο πηλγθ-πνλγθ πνπ αησξείηαη πάλσ 

από έλα πηζηνιάθη γηα ηα καιιηά; Βάιηε  ζε δνθηκαζία ηελ ηθαλόηεηα 

ζπληνληζκνύ ρεξηνύ -καηηώλ ζαο καζαίλνληαο ην ζεκαληηθό ξόιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη δπλάκεηο όπσο ε βαξύηεηα θαη ε πίεζε  ηνπ αέξα ζε 

απηό ην απιό πείξακα γηα ηα παηδηά.  

Ση ζα ρξεηαζηείηε: 

 • Σνπιάρηζηνλ 1 κπαιάθη πηλγθ πνλγθ (2 ή 3 ζα είλαη θαιύηεξα) 

 • Έλα πηζηνιάθη γηα ηα καιιηά  

Οδεγίεο:  

1. πλδέζηε ην πηζηνιάθη γηα ηα καιιηά θαη ελεξγνπνηήζηε ηνλ.  

2. Βάιηε ην ζηελ πςειόηεξε ξύζκηζε θαη ζην ζεκείν απηό θαη 'επζείαλ 

επάλσ.  

3. Σνπνζεηήζηε πηλγθ πνλγθ κπάια πάλσ από ην πηζηνιάθη γηα ηα καιιηά 

θαη λα παξαθνινπζήζνπκε  ηη ζπκβαίλεη.  

Ση ζπκβαίλεη; 

Ζ κπάια ηνπ πηλγθ πνλγθ αησξείηαη απαιά πάλσ από ην πηζηνιάθη γηα ηα 

καιιηά ρσξίο κεηαηόπηζε πξνο ηα πιάγηα ή λα θεύγεη πξνο  ηελ άιιε 

πιεπξά ηνπ δσκαηίνπ. Ζ ξνή ηνπ αέξα από ην πηζηνιάθη γηα ηα καιιηά 

σζεί πξνο ηα πάλσ κπαιάθη ηνπ πηλγθ πνλγθ κέρξη ε αλνδηθή δύλακε ηνπ 

λα  ηζνύηαη κε ηε δύλακε ηεο βαξύηεηαο πνπ ην έιθεη πξνο ηα θάησ ζε 

απηό. ηαλ θηάλεη ην ζεκείν απηό αλαπεδά απαιά γύξσ, αησξνύκελν  

όπνπ ε αλνδηθέο θαη θαζνδηθέο δπλάκεηο είλαη ίζεο. 

Ο ιόγνο πνπ ε κπάια πηλγθ πνλγθ κέλεη όκνξθα κέζα από ηε ζηήιε ηνπ 

αέξα πνπ παξάγεηαη από ην πηζηνιάθη γηα ηα καιιηά ρσξίο κεηαηόπηζε 

πξνο ηα πιάγηα νθείιεηαη ζηελ πίεζε ηνπ αέξα. Ζ γξήγνξε θίλεζε ηνπ 

αέξα από ην πηζηνιάθη γηα ηα καιιηά δεκηνπξγεί κηα ζηήιε αέξα κε 

ρακειόηεξε πίεζε,  νη γύξσ πςειόηεξεο δπλάκεηο ηνπ αέξα πηέδνπλ ηε 

κπάια πηλγθ-πνλγθ γηα λα κείλεη κέζα απηή ηε ζηήιε. Δίλαη εύθνιν λα 

κεηαθηλήζεηε ην πηζηνιάθη γηα ηα καιιηά γύξσ ρσξίο λα ράζεηε ηνλ έιεγρν 

ηεο κπάιαο πηλγθ πνλγθ.  
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Γείηε αλ κπνξείηε λα αησξνύληαη  2 ή αθόκα θαη 3 κπαιάθηα πηλγθ-πνλγθ. 

Δίλαη  κηα  επηπιένλ πξόθιεζε.  
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   Πεξίεξγα πεηξάκαηα 

128 Μεηαθνξά ελέξγεηαο κέζα από κπάιεο  

 

Ζ ελέξγεηα αιιάδεη ζπλερώο κνξθέο θαη κεηαθέξεηαη κεηαμύ ησλ 

αληηθεηκέλσλ, πξνζπαζήζηε λα δείηε κόλνη ζαο πώο απηό γίλεηαη. 

Υξεζηκνπνηήζηε δύν κπάιεο γηα λα κεηαθέξεηε  θηλεηηθή ελέξγεηα από ην 

ηε κεγάιε κπάια πξνο ηε κηθξόηεξε θαη λα δνύκε ηη ζα ζπκβεί. 

Ση ζα ρξεηαζηείηε:  

• Μηα κεγάιε, βαξηά κπάια όπσο κηα κπάια κπάζθεη ή πνδόζθαηξνπ  

• Μηα κηθξόηεξε, ειαθξηά κπάια όπσο κηα κπάια ηνπ ηέληο ή θνπζθσηή 

κπάια από θανπηζνύθ . 

Οδεγίεο:  

1.  Βεβαησζείηε όηη είζηε έμσ ζε άπιεην ρώξν .  

2. Πξνζεθηηθά βάιε ηελ κπάια ηνπ ηέληο πάλσ από ηε κπάια κπάζθεη, 

θξαηώληαο ην έλα ρέξη θάησ από ηε κπάια κπάζθεη θαη ην άιιν πάλσ από 

ηε κπάια ηνπ ηέληο. 

3.  Αθήζηε ηηο δύν κπάιεο ηελ ίδηα αθξηβώο ζηηγκή θαη παξαηεξήζηε ηη 

ζπκβαίλεη.  

Ση ζπκβαίλεη;  

Αλ ξίμαηε ηηο κπάιεο ηελ ίδηα ζηηγκή, ε κπάια ηνπ ηέληο ζα πξέπεη λα 

αλαπεδήζεη πάλσ ζηε κπάια κπάζθεη θαη πεηαρηεί ςειά ζηνλ αέξα. Οη 

δύν ζθαίξεο ρηύπεζαλ ε κία ηελ άιιε ακέζσο κεηά αθνύ θηύπεζαλ ζην 

έδαθνο, έλα κεγάιν κέξνο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο κεγαιύηεξεο 

κπάιαο κπάζθεη κεηαθέξεηαη κέζα ζηε κηθξόηεξε κπάια ηνπ ηέληο, 

ζηέιλνληαο ηε ςειά ζηνλ αέξα.  

Δλώ θξαηνύζαηε ηηο κπάιεο ζηνλ αέξα πξηλ από ξίςε ηνπο είραλ κηα άιιε 

κνξθή ελέξγεηαο πνπ νλνκάδεηαη «δπλακηθή ελέξγεηα », νη κπάιεο ηελ  

απνθηήζαλ από εζάο όηαλ ηηο ζεθώζαηε ςειά, είλαη ελδηαθέξνλ λα 

ζεκεησζεί όηη ε ελέξγεηα δελ ράλεηαη πνηέ, κεηαηξέπεηαη κόλν ζε άιια είδε 

ελέξγεηαο. 
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129  Μπαηαξία αιαηόλεξνπ  

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε:  

 

3 πιαζηηθά πνηεξάθηα κηαο ρξήζεο  

3 ξνδέιεο κεγάιεο γαιβαληζκέλεο ( από Υξσκαηνπσιείν) 

3 Λσξίδεο 1cm Υ 10cm από θύιιν ραιθνύ ραιθνγξαθίαο  

4 θαιώδηα κε αθξνδέθηεο θξνθνδεηιάθηα  

• Αιάηη  θαη λεξό 

• Λακπάθηα LED (από θαηάζηεκα ειεθηξνληθώλ κε αζήκαλην θόζηνο)  

 ( ην καθξύηεξν άθξν ηνπ ζπλδέεηαη ζηνλ ζεηηθό πόιν ) 

• Βνκβεηή από ζεηξήλα ζπλαγεξκνύ  (από θαηάζηεκα ειεθηξνληθώλ κε 

αζήκαλην θόζηνο)  

 

Βήκαηα:  

Βάιηε ηα 3 πνηήξηα ζε ζεηξά  

ην 1ν πνηήξη βάιηε κηα ξνδέια πηαζκέλε κε θαιώδην κε θξνθνδεηιάθη  

ηε ζπλέρεηα ζην ίδην πνηήξη κηα ισξίδα ραιθνύ πηαζκέλε πάιη κε άιιν 

θαιώδην κε θξνθνδεηιάθη. ην ίδην θαιώδην ζην άιιν ηνπ άθξν βάιηε κηα 

ξνδέια θαη βάιηε ην ζην δεύηεξν πνηήξη ώζηε ν ραιθόο ηνπ 1νπ λα 

ζπλδέεηαη κε ηε ξνδέια ηνπ 2νπ πνηεξηνύ. 

πλερίζηε κε ισξίδα ραιθνύ  θαη ζηε ζπλέρεηα ζην 3ν πνηήξη κε ξνδέια θαη 

ηειεηώζηε κε ισξίδα ραιθνύ. 

Έηζη έρνπκε κηα ζπζηνηρία ξνδέια-ραιθόο, ξνδέια-ραιθόο, ξνδέια-

ραιθόο. 

πλδέζηε ην θαιώδην ηεο 1εο ξνδέιαο κε ην (-) ζην LED (θνληό άθξν) θαη 

ην θαιώδην ηνπ 3νπ ραιθνύ ζην LED (καθξύηεξν άθξν) 

Ρίμηε ζηα πνηήξηα λεξό θαη ζηε ζπλέρεηα αιάηη. 

 

Ση παξαηεξείηε;  

Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα ζπλδέζεηε βνκβεηή ζηα άθξα ηεο ζπζηνηρίαο. 

Οη κπαηαξίεο απνηεινύληαη από δύν δηαθνξεηηθά κέηαιια βπζηζκέλα ζε 

έλα ειεθηξνιπηηθό δηάιπκα. ηνπο ζπζζσξεπηέο ηνπ απηνθηλήηνπ ηα 

κέηαιια είλαη κόιπβδνο θαη νμείδην κνιύβδνπ κέζα ζε δηάιπκα ζεηηθνύ 

νμέσο. 
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130 Σν πνηήξη πνπ εμαθαλίδεηαη 

Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

Έλα πνηήξη δηαθαλέο θαξδύ,  
Έλα πνηήξη δηαθαλέο ζηελό ώζηε λα ρσξά ηειείσο  κέζα ζην πξώην  
(π.ρ δύν πνηήξηα «δέζεσο» Υεκείαο), 
 Ζιηέιαην εκπνξίνπ,  
Λίγν ραξηί θνπδίλαο γηα ηπρόλ δηαξξνέο.  

 Ση ζα θάλεηο: Βάιε  ην κηθξό πνηήξη κέζα ζην κεγάιν. Πξνθαλώο θαίλεηαη ην 
κηθξό πνηήξη κέζα ζην κεγάιν Άξρηζε λα ξίρλεηο ειηέιαην κέζα ζην κηθξό, 
ζπλέρηζε λα ξίρλεηο αθόκα θαη όηαλ μερεηιίζεη.  

 

Ση ζα δεηο:  

Καζώο ε ζηάζκε ηνπ ιαδηνύ  ζην κεγάιν πνηήξη αλεβαίλεη ην κηθξό πνηήξη 
εμαθαλίδεηαη.  

Δξκελεία:  

Σν κηθξό πνηήξη θαίλεηαη κέζα ζην κεγάιν δηόηη ην θώο θάκπηεηαη ζηα 
ηνηρώκαηά ηνπ θαζώο ν δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ γπαιηνύ δηαθέξεη από απηόλ ηνπ 
αέξα πνπ πεξηβάιιεη ην πνηήξη. ηαλ όκσο ξίμνπκε ην ειηέιαην κέζα ηνπ  θαη 
γύξσ, πνπ έρεη δείθηε δηάζιαζεο ζρεδόλ ίζν κε ην δείθηε δηάζιαζεο ηνπ 
γπαιηνύ, ηόηε ην θσο δελ θάκπηεηαη θαη ην κηθξό πνηήξη δελ θαίλεηαη .    

 


