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Εισαγωγή στην δραστηριότητα 

Το νερό είναι ένας πολύ σηµαντικός φυσικός πόρος καθώς αποτελεί έναν από 
τους βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της ζωής. Όλοι οι ζωντανοί 
οργανισµοί, ζωικοί και φυτικοί, περιέχουν µεγάλο ποσοστό νερού. Καλύπτει το 
71% της επιφάνειας της Γης, όµως µόνο το 1% της ποσότητας αυτής είναι 
πόσιµο.

Γιατί όµως είναι το νερό ο πιο διαδεδοµένος διαλύτης, και από ποιά στοιχεία 
αποτελείται; Θα πίνατε πολύ βρώµικο, ή ακόµα και θαλασσινό νερό; Τι θα κάνατε 
για να µπορέσετε να το πιείτε; Θα ήταν αυτό το νερό ασφαλές για την υγεία σας; 
Έχετε σκεφτεί ποτέ ποιά διαδικασία θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί για να 
έχουµε πόσιµο νερό στο σπίτι µας;

Στη δραστηριότητα αυτή συνδυάζουµε ψηφιακά εργαλεία, όπως τα ψηφιακά 
εκπαιδευτικά σενάρια, µε βιωµατικές δραστηριότητες, µε σκοπό να 
ενθαρρύνουµε τη διαδραστική διδασκαλία και την κατανόηση βασικών εννοιών 
για την πηγή ζωής στον πλανήτη µας! 

εκπαιδευτικούς, µαθητές και κάθε 
ενδιαφερόµενο χρήστη που επιθυµεί να 
γνωρίσει την χηµεία και βασικές ιδιότητες 
του νερού χρησιµοποιώντας  ψηφιακά 
εργαλεία και βιωµατικές δραστηριότητες 
που ενισχύουν τη διαδραστική και 
βιωµατική µάθηση. Η δραστηριότητα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό 
µε τη βιωµατική δραστηριότητα «Φτιάξε 
το δικό σου φίλτρο νερού»!

• ∆ιερεύνηση της χηµείας του 
νερού

• Γνωριµία µε βασικές ιδιότητες 
του νερού

• Κατανόηση των εννοιών µε τη 
βοήθεια ψηφιακών εργαλείων 
και προτεινόµενων 
βιωµατικών δραστηριοτήτων 
µε θέµα τη χηµεία του νερού

Απευθύνεται σε: Στόχοι δραστηριότητας:

∆ιαδραστική ∆ιδασκαλία Θετικών Επιστηµών 2: Νερό



συµπεράσµατα. Ενσωµατώνουν πλούσιο υλικό και πηγές αναφοράς, 
χρησιµοποιούν ψηφιακά εργαλεία και θέτουν τα θεµέλια για την υποστήριξη 
ενός οµαδοσυνεργατικού περιβάλλοντος µέσω του οποίου οι µαθητές 
καταλήγουν στα αποτελέσµατα της έρευνας τους. 

Τα παρακάτω ψηφιακά σενάρια έχουν προταθεί από τους ∆ρ. Άγγελο Λαζούδη 
και Εµµανουήλ Χανιωτάκη, συνεργάτες µας από το Τµήµα Έρευνας και 
Ανάπτυξης της Ελληνογερµανικής Αγωγής. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει 
αυτό που ταιριάζει καλύτερα στο πλάνο του µαθήµατος του. Μπορεί επίσης να 
κάνει ένα συνδυασµό σεναρίων δείχνοντας στους µαθητές του κάποιες από τις 
καρτέλες, µένοντας όµως στην ροή της διερεύνησης.Τα ψηφιακά αυτά σενάρια 
έχουν µεταφραστεί και προσαρµοστεί από τις αντίστοιχες δραστηριότητες που 
δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των Παγκόσµιων 
Πειραµάτων Χηµείας: http://iyc.eun.org/web/iyc/experiments

Τα σενάρια αυτά σχεδιάστηκαν από την οµάδα Global Chemistry Experiment 
Team του ∆ιεθνούς Έτους Χηµείας 2011 ,©International Year of Chemistry, και 
διατίθενται για εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς σκοπούς, µε βάση την άδεια: 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike license (CC BY-NC-SA).

Α) Κατασκευή Ηλιακού Αποστακτήρα – κατανόηση της εξάτµισης και της 
συµπύκνωσης http://inspiringscience.rdea.gr/delivery/view/index.htm-
l?id=d987232b6fd142fc8eb95796bc9b5c08&t=p

Υλικά
• Μεγάλο µεταλλικό ή πλαστικό δοχείο 

• Μικρό, ρηχό πιάτο ή κούπα (καθαρό) 

• Ογκοµετρικός κύλινδρος 

• Μεµβράνη τροφίµων (µεγαλύτερης επιφάνειας από το δοχείο) 

• Μικρή πέτρα 

• Ζεστό νερό 

• Χρωστική ουσία τροφίµων και αλάτι

Το νερό αποτελεί το σηµαντικότερο συστατικό της επιφάνειας της Γης µια και 
καλύπτει το 71% αυτής, όµως µόνο το 1% αυτού είναι πόσιµο.

Το νερό υπάρχει σε µεγάλο ποσοστό σε πολλές τροφές. Το γάλα π.χ. περιέχει 
87%, οι πατάτες 78 %, τα αβγά 74 %, τα λαχανικά και τα φρούτα µέχρι 93% νερό. 

Στο ανθρώπινο σώµα το νερό περιέχεται σε ποσότητα 70% και στο αίµα 90%. 

Ποιές είναι όµως οι ιδιότητες του νερού που έχουν επιτρέψει την ύπαρξη ζωής 
στον πλανήτη, και το καθιστούν τόσο σηµαντικό για τη ζωή µας; Στη 
δραστηριότητα αυτή θα εξοικειωθούµε µε έννοιες όπως η διάχυση, η 
επιφανειακή τάση, η εξάτµιση και συµπύκνωση του νερού, καθώς και 
σηµαντικές διεργασίες όπως η αφαλάτωση του νερού µε τη βοήθεια του ήλιου 
και η απολύµανση του ώστε να καταστεί πόσιµο και ασφαλές!

Στην δραστηριότητα αυτή θα χρησιµοποιήσουµε ένα εκπαιδευτικό εργαλείο 
που ενισχύει τη διαδραστική διδασκαλία στην τάξη αξιοποιώντας και την 
ψηφιακή τεχνολογία - τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια. Τα ψηφιακά σενάρια που 
διδάσκονται, ακολουθούν το διερευνητικό µοντέλο µάθησης, έχουν δηλαδή 
καρτέλες µε εισαγωγή στο θέµα, υποθέσεις, πειραµατισµούς και 

Εκτέλεση δραστηριότητας

Ψηφιακά διδακτικά σενάρια

Εικόνα 1. Το νερό στη Γη



συµπεράσµατα. Ενσωµατώνουν πλούσιο υλικό και πηγές αναφοράς, 
χρησιµοποιούν ψηφιακά εργαλεία και θέτουν τα θεµέλια για την υποστήριξη 
ενός οµαδοσυνεργατικού περιβάλλοντος µέσω του οποίου οι µαθητές 
καταλήγουν στα αποτελέσµατα της έρευνας τους. 

Τα παρακάτω ψηφιακά σενάρια έχουν προταθεί από τους ∆ρ. Άγγελο Λαζούδη 
και Εµµανουήλ Χανιωτάκη, συνεργάτες µας από το Τµήµα Έρευνας και 
Ανάπτυξης της Ελληνογερµανικής Αγωγής. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει 
αυτό που ταιριάζει καλύτερα στο πλάνο του µαθήµατος του. Μπορεί επίσης να 
κάνει ένα συνδυασµό σεναρίων δείχνοντας στους µαθητές του κάποιες από τις 
καρτέλες, µένοντας όµως στην ροή της διερεύνησης.Τα ψηφιακά αυτά σενάρια 
έχουν µεταφραστεί και προσαρµοστεί από τις αντίστοιχες δραστηριότητες που 
δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των Παγκόσµιων 
Πειραµάτων Χηµείας: http://iyc.eun.org/web/iyc/experiments

Τα σενάρια αυτά σχεδιάστηκαν από την οµάδα Global Chemistry Experiment 
Team του ∆ιεθνούς Έτους Χηµείας 2011 ,©International Year of Chemistry, και 
διατίθενται για εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς σκοπούς, µε βάση την άδεια: 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike license (CC BY-NC-SA).

Α) Κατασκευή Ηλιακού Αποστακτήρα – κατανόηση της εξάτµισης και της 
συµπύκνωσης http://inspiringscience.rdea.gr/delivery/view/index.htm-
l?id=d987232b6fd142fc8eb95796bc9b5c08&t=p

Υλικά
• Μεγάλο µεταλλικό ή πλαστικό δοχείο 

• Μικρό, ρηχό πιάτο ή κούπα (καθαρό) 

• Ογκοµετρικός κύλινδρος 

• Μεµβράνη τροφίµων (µεγαλύτερης επιφάνειας από το δοχείο) 

• Μικρή πέτρα 

• Ζεστό νερό 

• Χρωστική ουσία τροφίµων και αλάτι

Εκτέλεση δραστηριότητας 

Α

http://iyc.eun.org/web/iyc/experiments
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr/
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/node/854821
http://inspiringscience.rdea.gr/delivery/view/index.html?id=d987232b6fd142fc8eb95796bc9b5c08&t=p
http://inspiringscience.rdea.gr/delivery/view/index.html?id=d987232b6fd142fc8eb95796bc9b5c08&t=p


Σχετικά βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=kWxE61WbVCY

https://www.youtube.com/watch?v=GrPRnaS449w 

https://www.youtube.com/watch?v=10k-DPcLrHU 

 Νερό χωρίς µικρόβια – εξοικείωση µε τη διαδικασία µετατροπής του 
νερού σε πόσιµο

Σύνδεσµος: 
http://inspiringscience.rdea.gr/delivery/view/index.html?id=8d6bfd3ea5324a90a2
06943622815b4e&t=p

Β

Εικόνα 2. Κατασκευή ηλιακού αποστακτήρα

Εικόνα 3.

Εκτέλεση δραστηριότητας 

https://www.youtube.com/watch?v=kWxE61WbVCY
https://www.youtube.com/watch?v=GrPRnaS449w
https://www.youtube.com/watch?v=10k-DPcLrHU
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/node/854822
http://inspiringscience.rdea.gr/delivery/view/index.html?id=8d6bfd3ea5324a90a206943622815b4e&t=p


Υλικά

• 2 λίτρα από «βρώµικο» φυσικό νερό. Το νερό µπορεί να συλλεχθεί από ένα 
ρέµα, µια λίµνη, ένα ποτάµι ή ένα βάλτο (ή µπορείτε να προσθέσετε ένα 
φλιτζάνι λάσπης ή σκόνης σε 2 λίτρα νερού). Μην προσπαθήσετε να 
συλλέξετε «καθαρό» νερό – το νερό θα πρέπει να είναι «θολό»

• 1 µαλακό µπουκάλι 2 λίτρων (π.χ µπουκάλι Coca Cola) µε το καπάκι του (ή µε 
φελλό που εφαρµόζει ακριβώς στο λαιµό του µπουκαλιού)

• 2 µαλακά µπουκάλια 2 λίτρων, ένα µε το κάτω µέρος του κοµµένο έτσι ώστε 
να χρησιµοποιηθεί ως χωνί και ένα µε το πάνω µέρος κοµµένο για να 
χρησιµοποιηθεί για την µέτρηση καθίζησης 

• 1 µεγάλο δοχείο (µε όγκο 500ml ή 2 φλιτζάνια), ή δοχείο µέτρησης το οποίο θα 
κρατήσει το ανεστραµµένο µπουκάλι των 2 λίτρων ή µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε ένα άλλο µπουκάλι 2 λίτρων µε την κορυφή του κοµµένη 
ώστε να µπορέσει το ανεστραµµένο µπουκάλι να προσαρµοστεί µέσα του 

• 2 κουταλιές του γλυκού στυπτηρία (αλουµίνιο) 

• 1½ φλιτζάνια από λεπτή άµµο ( λευκή άµµο, άµµο θαλάσσης ή άµµο 
οικοδοµής) 

• 1½ φλιτζάνια από χοντροκοµµένη άµµο (άµµος πολλαπλών χρήσεων)

• 1 φλιτζάνι από µικρά βότσαλα ( ξεπλυµένα βράχια ενυδρείου µε το φυσικό 
τους χρώµα θα είναι ιδανικά) 

• 1 φίλτρο καφέ 

• 1 λαστιχάκι 

• 1 κουτάλι του γλυκού (για το αλουµίνιο) 

• 1 µεγάλο κουτάλι (για ανάδευση) 

• 1 ρολόι µε δευτερολεπτοδείκτη ή ένα χρονόµετρο 

Εκτέλεση δραστηριότητας 



Υλικά που χρειάζονται για την Απολύµανση του Νερού 

• Χλωρίνη πλυντηρίου (διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου περιεκτικότητας 
περίπου 6%- ∆είτε τον πίνακα µετατροπής απορρυπαντικού παρακάτω αν το 
διάλυµά σας έχει περιεκτικότητα λιγότερο από 6%)

• Περίπου 10 δοκιµαστικές ταινίες χλωρίου 

• Ένα ιατρικό σταγονόµετρο 

• Ένα µεγάλο κουτάλι (για ανάδευση) 

• Ένα ρολόι µε δευτερολεπτοδείκτη ή ένα χρονόµετρο

Οι οδηγίες του πρωταρχικού σεναρίου µπορούν να βρεθούν εδώ: 
http://water.chemistry2011.org/web/iyc/experiment2-results

Υλικά

• Ένα ρηχό ποτήρι ή πλαστικός δίσκος ή πιάτο Petri ανα οµάδα (κατά 
προτίµηση καθαρά για να είναι εύκολο να δείτε το αλάτι)

• Κάλυµµα για τον δίσκο το οποίο επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα (ένα ανα 
οµάδα)

• Βαθµονοµηµένος ογκοµετρικός κύλινδρος (οι οµάδες µπορούν να τον 
µοιραστούν µεταξύ τους)

• Ζυγός µε ακρίβεια 0.1 g µε την δυνατότητα να ζυγίσει τον δίσκο και το νερό 
(µία για όλες τις οµάδες 

Σχετικά βίντεο:

https://www.youtube.com/watch?v=DAilC0sjvy0

https://www.youtube.com/watch?v=mvvNruJ-8LY

https://www.youtube.com/watch?v=l67HwLegDLE

 Το pH του πλανήτη – κατανόηση της έννοιας της οξύτητας και του pH

http://inspiringscience.rdea.gr/delivery/view/index.html?id=fc29de8d916e4674b5
abd2c8d16e1850&t=p

Υλικά 

• 6 (έξι) δειγµατολήπτες (άσπρα ή διαφανή δοχεία για να χωρούν τουλάχιστον 1 
εκατ. βάθους του υγρού)

• ένα σταγονόµετρο ή µία πιπέτα 

• ένα µπουκάλι µε αποσταγµένο νερό 

Γ

Εικόνα 4. Το φιλτράρισµα του νερού

Σχετικά βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=M7dx98udwLc

https://www.youtube.com/watch?v=20VvpASC2sU

 Αφαλάτωση – εξερεύνηση των ιδιοτήτων υδατικών διαλυµάτων τα οποία 
περιέχουν άλατα

http://inspiringscience.rdea.gr/delivery/view/index.html?id=a50b0639ccf5403e90
27f24a46dadb03&t=p

• δείκτης µπλε bromothymol (από το κίτ, που φτιάχνεται ακολουθώντας τις 
οδηγίες)  

• δείκτης πορφυρός m-cresol (από το κίτ, που φτιάχνεται ακολουθώντας τις 
οδηγίες) 

• χρωµατικοί οδηγοί για τους δείκτες  

• δείγµα ύδατος από τοπική πηγή ύδατος

Προαιρετικά

• άλλες δειγµατοληψίες ύδατος και διαφορετικοί δείκτες

Εκτέλεση δραστηριότητας 

https://www.youtube.com/watch?v=M7dx98udwLc
https://www.youtube.com/watch?v=20VvpASC2sU
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/i-afalatosi-toy-neroy-854820
http://inspiringscience.rdea.gr/delivery/view/index.html?id=a50b0639ccf5403e9027f24a46dadb03&t=p


Οι οδηγίες του πρωταρχικού σεναρίου µπορούν να βρεθούν εδώ: 
http://water.chemistry2011.org/web/iyc/experiment2-results

Υλικά

• Ένα ρηχό ποτήρι ή πλαστικός δίσκος ή πιάτο Petri ανα οµάδα (κατά 
προτίµηση καθαρά για να είναι εύκολο να δείτε το αλάτι)

• Κάλυµµα για τον δίσκο το οποίο επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα (ένα ανα 
οµάδα)

• Βαθµονοµηµένος ογκοµετρικός κύλινδρος (οι οµάδες µπορούν να τον 
µοιραστούν µεταξύ τους)

• Ζυγός µε ακρίβεια 0.1 g µε την δυνατότητα να ζυγίσει τον δίσκο και το νερό 
(µία για όλες τις οµάδες 

Σχετικά βίντεο:

https://www.youtube.com/watch?v=DAilC0sjvy0

https://www.youtube.com/watch?v=mvvNruJ-8LY

https://www.youtube.com/watch?v=l67HwLegDLE

 Το pH του πλανήτη – κατανόηση της έννοιας της οξύτητας και του pH

http://inspiringscience.rdea.gr/delivery/view/index.html?id=fc29de8d916e4674b5
abd2c8d16e1850&t=p

Υλικά 

• 6 (έξι) δειγµατολήπτες (άσπρα ή διαφανή δοχεία για να χωρούν τουλάχιστον 1 
εκατ. βάθους του υγρού)

• ένα σταγονόµετρο ή µία πιπέτα 

• ένα µπουκάλι µε αποσταγµένο νερό 

∆

Σχετικά βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=M7dx98udwLc

https://www.youtube.com/watch?v=20VvpASC2sU

 Αφαλάτωση – εξερεύνηση των ιδιοτήτων υδατικών διαλυµάτων τα οποία 
περιέχουν άλατα

http://inspiringscience.rdea.gr/delivery/view/index.html?id=a50b0639ccf5403e90
27f24a46dadb03&t=p

• δείκτης µπλε bromothymol (από το κίτ, που φτιάχνεται ακολουθώντας τις 
οδηγίες)  

• δείκτης πορφυρός m-cresol (από το κίτ, που φτιάχνεται ακολουθώντας τις 
οδηγίες) 

• χρωµατικοί οδηγοί για τους δείκτες  

• δείγµα ύδατος από τοπική πηγή ύδατος

Προαιρετικά

• άλλες δειγµατοληψίες ύδατος και διαφορετικοί δείκτες

Εκτέλεση δραστηριότητας 

http://water.chemistry2011.org/web/iyc/experiment2-results
https://www.youtube.com/watch?v=DAilC0sjvy0
https://www.youtube.com/watch?v=mvvNruJ-8LY
https://www.youtube.com/watch?v=l67HwLegDLE
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/node/854819
http://inspiringscience.rdea.gr/delivery/view/index.html?id=fc29de8d916e4674b5abd2c8d16e1850&t=p


Οι οδηγίες του πρωταρχικού σεναρίου µπορούν να βρεθούν εδώ: 
http://water.chemistry2011.org/web/iyc/experiment2-results

Υλικά

• Ένα ρηχό ποτήρι ή πλαστικός δίσκος ή πιάτο Petri ανα οµάδα (κατά 
προτίµηση καθαρά για να είναι εύκολο να δείτε το αλάτι)

• Κάλυµµα για τον δίσκο το οποίο επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα (ένα ανα 
οµάδα)

• Βαθµονοµηµένος ογκοµετρικός κύλινδρος (οι οµάδες µπορούν να τον 
µοιραστούν µεταξύ τους)

• Ζυγός µε ακρίβεια 0.1 g µε την δυνατότητα να ζυγίσει τον δίσκο και το νερό 
(µία για όλες τις οµάδες 

Σχετικά βίντεο:

https://www.youtube.com/watch?v=DAilC0sjvy0

https://www.youtube.com/watch?v=mvvNruJ-8LY

https://www.youtube.com/watch?v=l67HwLegDLE

 Το pH του πλανήτη – κατανόηση της έννοιας της οξύτητας και του pH

http://inspiringscience.rdea.gr/delivery/view/index.html?id=fc29de8d916e4674b5
abd2c8d16e1850&t=p

Υλικά 

• 6 (έξι) δειγµατολήπτες (άσπρα ή διαφανή δοχεία για να χωρούν τουλάχιστον 1 
εκατ. βάθους του υγρού)

• ένα σταγονόµετρο ή µία πιπέτα 

• ένα µπουκάλι µε αποσταγµένο νερό 

Σχετικά βίντεο:

https://www.youtube.com/watch?v=NddZ5ftQb0Q

https://www.youtube.com/watch?v=WnPrtYUKke8

Σχετικά βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=M7dx98udwLc

https://www.youtube.com/watch?v=20VvpASC2sU

 Αφαλάτωση – εξερεύνηση των ιδιοτήτων υδατικών διαλυµάτων τα οποία 
περιέχουν άλατα

http://inspiringscience.rdea.gr/delivery/view/index.html?id=a50b0639ccf5403e90
27f24a46dadb03&t=p

• δείκτης µπλε bromothymol (από το κίτ, που φτιάχνεται ακολουθώντας τις 
οδηγίες)  

• δείκτης πορφυρός m-cresol (από το κίτ, που φτιάχνεται ακολουθώντας τις 
οδηγίες) 

• χρωµατικοί οδηγοί για τους δείκτες  

• δείγµα ύδατος από τοπική πηγή ύδατος

Προαιρετικά

• άλλες δειγµατοληψίες ύδατος και διαφορετικοί δείκτες

Εκτέλεση δραστηριότητας 

Εικόνα 5. Η κλίµακα του pH

https://www.youtube.com/watch?v=NddZ5ftQb0Q
https://www.youtube.com/watch?v=WnPrtYUKke8


Συγκέντρωση  - Εξάτµιση

Σαν ένα επιπρόσθετο µέσο για να διαλευκάνουν τον µηχανισµό πίσω από την 
εξάτµιση ενός διαλύµατος, οι µαθητές µπορούν να ασχοληθούν µε την 
παρακάτω προσοµοίωση

https://phet.colorado.edu/en/simulation/concentration

Σε αυτήν την εφαρµογή, θα µπορούν να ρίξουν διάφορες διαλυµένες ουσίες σε 
ένα δοχείο το οποίο γεµίζουν µε νερό. Ρυθµίζοντας την στήλη της εξάτµισης 
(Evaporation), θα µπορέσουν να παρατηρήσουν την διαδικασία της εξάτµισης 
και να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία της αφαλάτωσης µε άµεσο τρόπο.

Συµπύκνωση  - Εξάτµιση

Τώρα που οι µαθητές κατανόησαν την διαδικασία της εξάτµισης και της 
συµπύκνωσης, µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτήν την προσοµοίωση για 
περαιτέρω διερεύνηση: http://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter

Σύνδεσµοι σχετικών ψηφιακών προσοµοιώσεων

Εκτέλεση δραστηριότητας 

Εικόνα 6.

https://phet.colorado.edu/en/simulation/concentration
https://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter


Οδηγήστε τους στην επιλογή : «Αλλαγές Φάσης» (Phase Changes), επιλέξτε: νερό 
(water) και cool (ψύξη) µέχρις ότου φθάσετε στην κρυσταλλική κατάσταση, η 
οποία αντιστοιχή στη στερεή µορφή του νερού: τον πάγο. 

Αρχίστε να αυξάνετε τη θερµοκρασία και καλέστε τους µαθητές να 
παρατηρήσουν τι θα συµβεί στους 273 K (τήξη). 

Στην συνέχεια θερµάνετε περισσότερο µέχρις ότου φτάσετε τους 373 Κ ( µέχρι 
τους 373 Κ έχουµε εξάτµιση, ενώ στους 373 Κ έχουµε βρασµό). 

Αντιστρέψτε την διαδικασία για να δείτε τι συµβαίνει στα µόρια. Καθοδηγήστε 
τους µαθητές να αναστρέψουν τη διαδικασία ξεκινώντας από τους 373 K (100 C) 
και µειώνοντας τη θερµοκρασία σταδιακά. ∆είξτε στους µαθητές το φαινόµενο 
της συµπύκνωσης εν δράσει.

συνέπεια να καταλήξουµε για την τιµή του pH του.

http://phet.colorado.edu/en/simulation/acid-base-solutions

Ξεκινώντας από την επιλογή: water solution (υδατικό διάλυµα), επιλέξτε το 
πεχαµετρικό χαρτί και σύρετέ το µέσα στο διάλυµα. Παρατηρήστε το χρώµα 
του χαρτιού καθώς το βγάζετε έξω από το διάλυµα. Συγκρίνετε αυτό το χρώµα 
µε το χρωµατικό χάρτη pH πάνω αριστερά και βρείτε το pH του διαλύµατος.

Εκτέλεση δραστηριότητας 

Εικόνα 7.

Μέτρηση PH

Το χρώµα ενός δείκτη όπως το κυανό της βρωµοθυµόλης ή η µ-κρεσόλη 
αλλάζει ανάλογα µε το pH του οξέος. Άρα, όταν διαλύουµε ένα δείκτη σε ένα οξύ, 
το χρώµα του διαλύµατος θα αλλάξει. Μπορούµε να συγκρίνουµε το χρώµα που 
βρήκαµε µε έναν χρωµατικό χάρτη ειδικό για αυτόν τον δείκτη και κατά 



συνέπεια να καταλήξουµε για την τιµή του pH του.

http://phet.colorado.edu/en/simulation/acid-base-solutions

Ξεκινώντας από την επιλογή: water solution (υδατικό διάλυµα), επιλέξτε το 
πεχαµετρικό χαρτί και σύρετέ το µέσα στο διάλυµα. Παρατηρήστε το χρώµα 
του χαρτιού καθώς το βγάζετε έξω από το διάλυµα. Συγκρίνετε αυτό το χρώµα 
µε το χρωµατικό χάρτη pH πάνω αριστερά και βρείτε το pH του διαλύµατος.

Μέτρηση PH

Το χρώµα ενός δείκτη όπως το κυανό της βρωµοθυµόλης ή η µ-κρεσόλη 
αλλάζει ανάλογα µε το pH του οξέος. Άρα, όταν διαλύουµε ένα δείκτη σε ένα οξύ, 
το χρώµα του διαλύµατος θα αλλάξει. Μπορούµε να συγκρίνουµε το χρώµα που 
βρήκαµε µε έναν χρωµατικό χάρτη ειδικό για αυτόν τον δείκτη και κατά 

Εικόνα 8.

Εκτέλεση δραστηριότητας 

Ο εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει από τις παρακάτω δραστηριότητες για µια 
πλήρη εκπαιδευτική εµπειρία!

∆ραστηριότητα 1: Γνωρίζω το νερό

Υλικά: 
• Πλαστελίνες 2 χρωµάτων 

• Οδοντογλυφίδες 

Προτεινόµενες βιωµατικές δραστηριότητες

https://phet.colorado.edu/en/simulation/acid-base-solutions


Βάλτε την φαντασία σας να δουλέψει και κατασκευάστε µόρια νερού 
χρησιµοποιώντας πλαστελίνες. Χηµικός τύπος νερού: Η2Ο

∆ραστηριότητα 2: ∆ιάχυση 

Υλικά: 
• Χαρτί κουζίνας 

• Χρώµατα ζαχαροπλαστικής 

• Ποτήρια µε ζεστό και κρύο νερό

Εικόνα 9. Η µοριακή δοµή του νερού

Εικόνα 10. Η µοριακή δοµή του νερού µε πλαστελίνες

Εκτέλεση δραστηριότητας 



• Κολλητική ταινία 

• Πιπέρι 

• Υγρό απορρυπαντικό πιάτων 

Α) Γεµίστε το ποτήρι µε νερό και προσπαθήστε να τοποθετήσετε προσεκτικά 
στην επιφάνειά του διάφορα µικροαντικείµενα. Τι παρατηρείτε; 

Α) Γεµίστε ένα ποτήρι µε κρύο και ένα ποτήρι µε ζεστό νερό. Στάξτε λίγο χρώµα 
και στα δύο και παρατηρείστε τι συµβαίνει.  

Β) Γεµίστε τρία ποτήρια µε κρύο νερό. Χρωµατίστε τα µε διαφορετικά χρώµατα. 
Τοποθετείστε τα στη σειρά εναλλάξ µε ένα άδειο ποτήρι. Τοποθετείστε 
χαρτιά κουζίνας µεταξύ τους. 

Σχετικά βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=9qa8_VvkI3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=CCxbI1qRsWY

∆ραστηριότητα 3: Επιφανειακή τάση

Υλικά:
• Ποτήρια µε νερό 

• Συνδετήρες 

• Ξυραφάκια 

• Κλωστή χονδρή 

Εικόνα 11. Το νερό που «περπατάει»

Εκτέλεση δραστηριότητας 

https://www.youtube.com/watch?v=9qa8_VvkI3Y
https://www.youtube.com/watch?v=CCxbI1qRsWY


• Κολλητική ταινία 

• Πιπέρι 

• Υγρό απορρυπαντικό πιάτων 

Α) Γεµίστε το ποτήρι µε νερό και προσπαθήστε να τοποθετήσετε προσεκτικά 
στην επιφάνειά του διάφορα µικροαντικείµενα. Τι παρατηρείτε; 

Β) Γιατί οι σταγόνες του νερού είναι σφαιρικές; 

Γ) Σε ένα πιάτο µε νερό πασπαλίστε µε πιπέρι. Βάζετε µια σταγόνα νερό στο 
δάκτυλό σας και ακουµπήστε την επιφάνεια του νερού. Τι παρατηρείτε; 

∆) Στερεώστε στο εσωτερικό ενός άδειου ποτηριού την άκρη µιας κλωστής. 
Γεµίστε ένα άλλο ποτήρι µε νερό. Μουλιάστε την κλωστή στο νερό και 
προσπαθήστε να διοχετεύσετε το νερό από το ένα ποτήρι στο άλλο αφού 
τεντώσετε την κλωστή. Τι παρατηρείτε; 

Σχετικά βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=9qa8_VvkI3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=CCxbI1qRsWY

∆ραστηριότητα 3: Επιφανειακή τάση

Υλικά:
• Ποτήρια µε νερό 

• Συνδετήρες 

• Ξυραφάκια 

• Κλωστή χονδρή 

Εικόνα 12. Η επιφανειακή τάση µε συνδετήρα

Εκτέλεση δραστηριότητας 



Σχετικά βίντεο: 

Α) https://www.youtube.com/watch?v=w24Sd38MZPw

B) https://www.youtube.com/watch?v=4WZTzKu3CsY

Γ) https://www.youtube.com/watch?v=0nx19B7TD0Q

∆) https://www.youtube.com/watch?v=bxS8z0uH47Q

Εικόνα 13.

Εκπαιδευτικός οδηγός STEMpowering Youth (STEM Edition 2017).

Σχετικοί σύνδεσµοι: 
https://funlearningforkids.com/rainbow-walking-water-science-experiment-kids/

https://phet.colorado.edu/en/simulations

Πηγές

Εκτέλεση δραστηριότητας 

https://www.youtube.com/watch?v=w24Sd38MZPw
https://www.youtube.com/watch?v=4WZTzKu3CsY
https://www.youtube.com/watch?v=0nx19B7TD0Q
https://www.youtube.com/watch?v=bxS8z0uH47Q
https://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/stempowering_youth_3os_kyklos_-_osos.pdf
https://funlearningforkids.com/rainbow-walking-water-science-experiment-kids/
https://phet.colorado.edu/en/simulations


Εικόνα 13. Image credit: T. Σµυρνάκης, STEMpowering Youth 

Εικόνα 1. Το νερό στη Γη. Image credit: M.Ανδρικοπούλου

Εικόνα 2. Κατασκευή ηλιακού αποστακτήρα. Image credit: M.Ανδρικοπούλου 

Εικόνα 3. Ηλιακός αποστακτήρας. Image credit: Κωνσταντίνος Ρίζος, 
STEMpowering Youth. 

Εικόνα 4. Φίλτρο νερού. Image credit: Μυρσίνη Σουγιουλτζή, STEMpowering Youth

Εικόνα 5. pH Scale: What is Acidic, What is Alkaline?, Πηγή:Flickr, 
https://www.flickr.com/photos/boellstiftung/35805740223, ∆ηµιουργός: 
Heinrich-Boll-Stiftung, διατίθεται µε άδειαCreative Commons BY-SA 2.0. Χρήση 
χωρίς προσαρµογή.

Εικόνα 6. Concentration, Πηγή: PhET Interactive Simulations, University of Colorado 
Boulder, https://phet.colorado.edu/en/simulation/concentration, διατίθεται µε 
άδεια Creative Commons BY 4.0, δυνάµει των όρων χρήσης: 
https://phet.colorado.edu/en/licensing.  

Εικόνα 7. States of Matter, Πηγή: PhET Interactive Simulations, University of 
Colorado Boulder, http://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter, 
διατίθεται µε άδεια Creative Commons BY 4.0, δυνάµει των όρων χρήσης: 
https://phet.colorado.edu/en/licensing.

Εικόνα 8. Acid-Base Solutions, Πηγή: PhET Interactive Simulations, University of 
Colorado Boulder, http://phet.colorado.edu/en/simulation/acid-base-solutions, 
διατίθεται µε άδεια Creative Commons BY 4.0, δυνάµει των όρων χρήσης: 
https://phet.colorado.edu/en/licensing. 

Εικόνα 9. Molecule of water, Πηγή: Wikimedia Commons, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water-3D-vdW.png, ∆ηµιουργός: 
Benjah-bmm27, Έργο δηµόσιου τοµέα (public domain) κατά δήλωση του 
δηµιουργού.

Εικόνα 10. Μόρια νερού. Image credit: Τ. Σµυρνάκης, STEMpowering Youth

Εικόνα 11. Το νερό που τρέχει. Image credit: Mυρσίνη Σουγιουλτζή, 
STEMpowering Youth 

Εικόνα 12. Image credit: Κωνσταντίνος Ρίζος, STEMpowering Youth

Πηγές εικόνων

https://www.flickr.com/photos/boellstiftung/35805740223
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.el
https://phet.colorado.edu/en/simulation/concentration
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https://phet.colorado.edu/en/licensing
https://phet.colorado.edu/en/simulation/acid-base-solutions
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.el
https://phet.colorado.edu/en/licensing
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water-3D-vdW.png


Το υλικό πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων (εικόνες µε ή χωρίς προσαρµογή, 
προσαρµοσµένοι κώδικες, προσαρµοσµένο κείµενο κ.α.) 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. 

Εικόνα 13. Image credit: T. Σµυρνάκης, STEMpowering Youth 

Σηµείωση 

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.

Εικόνα 1. Το νερό στη Γη. Image credit: M.Ανδρικοπούλου

Εικόνα 2. Κατασκευή ηλιακού αποστακτήρα. Image credit: M.Ανδρικοπούλου 
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άδεια Creative Commons BY 4.0, δυνάµει των όρων χρήσης: 
https://phet.colorado.edu/en/licensing.  

Εικόνα 7. States of Matter, Πηγή: PhET Interactive Simulations, University of 
Colorado Boulder, http://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter, 
διατίθεται µε άδεια Creative Commons BY 4.0, δυνάµει των όρων χρήσης: 
https://phet.colorado.edu/en/licensing.

Εικόνα 8. Acid-Base Solutions, Πηγή: PhET Interactive Simulations, University of 
Colorado Boulder, http://phet.colorado.edu/en/simulation/acid-base-solutions, 
διατίθεται µε άδεια Creative Commons BY 4.0, δυνάµει των όρων χρήσης: 
https://phet.colorado.edu/en/licensing. 
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Benjah-bmm27, Έργο δηµόσιου τοµέα (public domain) κατά δήλωση του 
δηµιουργού.
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Εικόνα 11. Το νερό που τρέχει. Image credit: Mυρσίνη Σουγιουλτζή, 
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Εικόνα 12. Image credit: Κωνσταντίνος Ρίζος, STEMpowering Youth

Πηγές εικόνων




