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Φτιάξε έναν ηλιακό φούρνο
από κουτί πίτσας

Εισαγωγή στη δραστηριότητα

Tώρα που όλοι πια έχουµε καταλάβει την ανάγκη να εξοικονοµούµε ενέργεια,
πόσο φανταστικό θα ήταν να µπορούσαµε να έχουµε ένα φούρνο που να
θερµαίνεται και να ψήνει τα φαγητά µόνο µε την ενέργεια του ήλιου! Πόσο
µάλλον αν µπορούµε να τον φτιάξουµε µόνοι µας στο σπίτι µε βάση ένα κουτί
πίτσας και κάποια ακόµα πολύ απλά υλικά!
Σε αυτήν την κατασκευή, θα φτιάξουµε τον δικό µας ηλιακό φούρνο! Με αυτόν
τον τρόπο, θα µπορέσουµε να έχουµε πάντα µαζί µας ζεστά και λαχταριστά
σνακς και να «µαγειρεύουµε» χωρίς να επιβαρύνουµε την ατµόσφαιρα µε
βλαβερά αέρια.
Τι λέτε λοιπόν; Παραγγείλτε µια pizza και ξεκινάµε!

Βιωµατική δραστηριότητα 9:
Φτιάξε έναν ηλιακό φούρνο από κουτί πίτσας
Απευθύνεται σε:

Στόχοι δραστηριότητας:

µικρούς και µεγάλους που
θέλουν να κατασκευάσουν
έναν απλό ηλιακό φούρνο
για να ζεσταίνουν φαγητά ή
να «ψήσουν» µικρά σνακ!

• Η επανάληψη απλών εννοιών Φυσικής
(ανάκλαση φωτός, απορρόφηση,
θερµοµόνωση)
• Η ευαισθητοποίηση των µαθητών σε
σχέση µε τις Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειες και την ανάγκη µείωση του
ενεργειακού αποτυπώµατος

Εκτέλεση δραστηριότητας

Υλικά
Θα χρειαστούµε:
• Χάρτινο κουτί από πίτσα
• Μολύβι ή µαρκαδόρος
• Χάρακας
• Κοπίδι ή ψαλίδι
• Αλουµινόχαρτο
• ∆ιάφανη κολλητική ταινία ή σελοτέϊπ
• Μαύρο χαρτόνι
• ∆ιάφανη µεµβράνη
• Εφηµερίδα
• Πιάτο
• Γάντι κουζίνας
• Ό,τι άλλο υλικό θέλετε για να διακοσµήσετε τον φούρνο σας
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Οδηγίες
Αρχικά πρέπει να σιγουρευτούµε ότι στο κουτί της πίτσας δεν υπάρχουν
ψίχουλα, υπολείµµατα τυριού ή σάλτσας, κτλ.
1

Χρησιµοποιώντας τον χάρακα και το µολύβι, σχεδιάζουµε στην επάνω
επιφάνεια του κουτιού, ένα τετράγωνο που απέχει 3-4 εκατοστά από τις άκρες
του. Αν µπορούµε µόνοι µας, χρησιµοποιούµε το κοπίδι ή το ψαλίδι για να
κόψουµε τις 3 από τις 4 πλευρές του τετραγώνου που σχεδιάσαµε.
∆ιαφορετικά, ζητάµε τη βοήθεια κάποιου µεγαλύτερου.
2

Τσακίζουµε την πλευρά του χαρτονιού που δεν κόψαµε µε το ψαλίδι, έτσι
ώστε να µπορεί να στέκεται µε φορά προς τα πάνω.
3

Καλύπτουµε µε ένα κοµµάτι αλουµινόχαρτο την εσωτερική πλευρά του
τετραγώνου και το στερεώνουµε µε την κολλητική ταινία.
4

Τοποθετούµε το µαύρο χαρτόνι στο κάτω εσωτερικό µέρος του κουτιού της
πίτσας.
5

Καλύπτουµε µε διάφανη µεµβράνη, το κενό που έχει δηµιουργηθεί από το
τετράγωνο που κόψαµε, την οποία τεντώνουµε όσο καλύτερα µπορούµε.
Σταθεροποιούµε µε κολλητική ταινία εσωτερικά του κουτιού.
6

7.7 Με ένα φύλλο εφηµερίδας, δηµιουργούµε 4 κυλίνδρους και τους
τοποθετούµε εσωτερικά σε κάθε πλευρά του κουτιού.
8.8

Πρακτικά ο ηλιακός φούρνος είναι έτοιµος…..!!!!

9.9 Τώρα, διακοσµούµε εξωτερικά τον φούρνο όπως επιθυµούµε,
σχεδιάζοντας το αγαπηµένο µας φαγητό, χρωµατίζοντάς του ή κολλώντας
αυτοκόλλητα!
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Πειραµατική ∆ιαδικασία…Ώρα για µαγείρεµα!
Ας δούµε αν ο φούρνος µας λειτουργεί; Ώρα για µαγειρική λοιπόν!
Μια πολύ απλή συνταγή είναι η εξής:
1. Πάνω σε ένα κράκερ, βάζουµε ένα ή δύο marshmallows και ένα – δύο κοµµάτια
σοκολάτας.
2. Τοποθετούµε το κράκερ σε ένα πιάτο, ώστε να µην λερώσουµε το εσωτερικό
του φούρνου.
3. Με την ηλιακή ενέργεια, θα συσσωρευτεί θερµότητα στον φούρνο µε
αποτέλεσµα να λιώσει η σοκολάτα και το marshmallow πάνω στο κράκερ. Έτσι
θα έχουµε ένα πεντανόστιµο σνακ στη στιγµή!

Λίγη...επιστήµη
Για ποιο λόγο χρησιµοποιούµε το αλουµινόχαρτο;
Το αλουµινόχαρτο το χρησιµοποιούµε για να «κατευθύνουµε» τη θερµότητα του
ήλιου στο φούρνο που κατασκευάζουµε. Πιο συγκεκριµένα, λειτουργεί ως
καθρέφτης στην κατασκευή µας. Η αντανάκλαση του φωτός του ήλιου, µέσω
του αλουµινόχαρτου, βοηθά να συγκεντρωθούν περισσότερες ηλιακές ακτίνες
στο εσωτερικό του φούρνου, µε αποτέλεσµα αυτός να θερµαίνεται περισσότερο
και έτσι να ζεσταίνεται το φαγητό.

Γιατί βάζουµε µαύρο χαρτόνι στο εσωτερικό του κουτιού;
Το µαύρο χρώµα απορροφά καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο χρώµα την
ηλιακή ενέργεια, αυξάνοντας τη θερµοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου.
Σκεφτείτε, για παράδειγµα, όταν παίζουµε έξω στον ήλιο και φοράµε µαύρο
µπλουζάκι…δεν ζεσταινόµαστε περισσότερο από όταν φοράµε κάτι
ανοιχτόχρωµο;
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Η πλαστική µεµβράνη πού χρησιµεύει;
Καλύπτοντας προσεκτικά το κουτί µας µε πλαστική µεµβράνη, ο φούρνος
γίνεται αεροστεγής και έτσι δεν χρειάζεται να ανησυχούµε για πιθανές
απώλειες θερµότητας έξω από το φούρνο. Από την άλλη, επειδή η µεµβράνη
είναι διαφανής, επιτρέπει στην ηλιακή ακτινοβολία να µπει στο κουτί!

Σε τι χρησιµεύουν οι κύλινδροι από εφηµερίδα η χαρτί;
Υλικά όπως το χαρτί και η εφηµερίδα, λειτουργούν ως µόνωση στο φούρνο και
διατηρούν τη θερµοκρασία στο εσωτερικό του.

Ποια είναι η καταλληλότερη ώρα να «µαγειρέψουµε» και γιατί;
Η καλύτερη ώρα για να χρησιµοποιήσουµε τον ηλιακό σας φούρνο είναι από τις
11 το πρωί µέχρι τις 3 το µεσηµέρι, καθώς οι ακτίνες του ήλιου είναι πιο κάθετες
αυτές τις ώρες. Μια ηλιόλουστη ηµέρα, ο φούρνος µπορεί να φτάσει υψηλές
θερµοκρασίες, εφόσον πετύχουµε την επιθυµητή µόνωση.

Μπορούµε να µαγειρέψουµε ό,τι θέλουµε στον φούρνο;
Επειδή ο φούρνος αυτός έχει κατασκευαστεί από απλά υλικά, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί στο ζέσταµα πρόχειρου φαγητού ή στην παρασκευή απλών
σνακ όπως αναλύεται στην παραπάνω διαδικασία.
Ωστόσο, διαφορετικές, πιο µεγάλες και περίπλοκες κατασκευές ηλιακού
φούρνου, επιτρέπουν το µαγείρεµα κάθε είδους φαγητού, χωρίς κανέναν
περιορισµό. Τέτοιες κατασκευές µπορείτε να δείτε στα επόµενα link:
• https://www.wikihow.com/Make-and-Use-a-Solar-Oven
• https://www.chelseagreen.com/2013/weekend-project-how-to-build-your-owncheap-simple-solar-oven/

Πηγές
https://www.education.com/science-fair/article/design-solar-cooker/
https://www.wikihow.com/Make-and-Use-a-Solar-Oven
https://www.chelseagreen.com/2013/weekend-project-how-to-build-your-own-ch
eap-simple-solar-oven/
https://www.homesciencetools.com/article/how-to-build-a-solar-oven-project/
https://www.scientificamerican.com/article/sunny-science-build-a-pizza-box-solaroven/
https://www.scholastic.com/content/dam/teachers/blogs/alycia-zimmerman/migr
ated-files/solar_cooking_background_information.pdf

Σηµείωση
Το υλικό πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων (εικόνες µε ή χωρίς προσαρµογή,
προσαρµοσµένοι κώδικες, προσαρµοσµένο κείµενο κ.ά.) σηµειώνεται ρητά και
διανέµεται µε την αντίστοιχη άδεια που ορίζεται από τους όρους χρήσης αυτού.
Η χρήση στον παρόντα οδηγό γίνεται για δωρεάν εκπαιδευτικούς µη
εµπορικούς σκοπούς.

To εκπαιδευτικό πρόγραµµα Generation Next αποτελεί εξέλιξη του προγράµµατος STEMpowering Youth
που υλοποιείται από το Ίδρυµα Vodafone, ενώ το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό έχει εγκριθεί και είναι
διαθέσιµο στο πλαίσιο του προγράµµατος Open Schools for Open Societies.

