
Φιλτράροντας λασπόνερο

Ο Δόκτωρας Π. σε κίνδυνο

Μια ξεχωριστή αποστολή είχαν για το µάθηµα των Φυσικών 

επιστηµών η Α’ και Β τάξη του δηµοτικού µας. Ο Δόκτωρας Π. 

παγισεύτηκε σε µια υπόγεια σπηλιά κάτω από την έρηµο 

Σαχάρα, ενώ Βεδουίνοι µε καµήλες τον έχουν περικυκλώσει. 

Μέσα από το δορυφορικό του κινητό κατάφερε και µας έστειλε 

µήνυµα για τα υλικά που διαθέτει ώστε να βρούµε ένα τρόπο να 

καθαρίσει το λιγοστό λασπόνερο που υπάρχει εκεί. Άραγε θα τα 

καταφέρουν οι µαθητές µας να του δώσουν τη σωτήρια λύση;

Έμπνευση από http://www.science-sparks.com/
Πολλά ευχαριστούμε στο Νεκτάριο Τσαγλιώτη για την υπόδειξη του site

http://www.science-sparks.com/
http://www.science-sparks.com/


Σκοπός

Ο σκοπός του πειράµατος είναι να 
βρεθεί ένας τρόπος να 

φιλτραριστεί το νερό για χάρη του 
Δόκτωρα Π. Τα µόνο υλικά που µας 

υπόδειξε είναι άµµος, βότσαλα και 
µεγάλες πέτρες ενώ στη διάθεση 

της κάθε οµάδα έχει και ένα 
χωνί. Αυτά είναι και τα υλικά που 

έχουν οι µαθητές στη διάθεση 
τους.

Αρχή

Οι µαθητές πρέπει να βρουν ένα τρόπο να φιλτράρουν το λασπόνερο, χρησιµοποιώντας τα 
παραπάνω υλικά. Το γεγονός ότι αυτά πρέπει να µπουν στο χωνί για να λειτουργήσουν ως 

φίλτρο δεν είναι κάτι προφανές για τόσο µικρές ηλικίες και ούτε τους χαρίζουµε αυτή τη 
γνώση. Είναι κάτι που πρέπει να ανακαλύψουν.

Διαδικασία

Η πρώτη ιδέα που ακούστηκε είναι 
να περάσει το λασπσόνερο 

κατευθείαν µέσα από το χωνί 
χωρίς καµία προσθήκη. Εφ’ όσον 

ακούστηκε ως ιδέα είµαστε 
υποχρεωµένοι να τη δοκιµάσουµε. 

Καλό θα είναι να έχετε στη 
διάθεση σας πολλά ψηλά πλαστικά 

διάφανα ποτήρια και ετικέςτες, 
γιατί θέλουµε πρώτον, να χωράει 

το χωνί και δεύτερον, να είµαστε 
σε θέση να έχουµε χώρο για κάθε 

προϊόν φιλτραρίσµατος.

Π.χ. ένα ποτήρι για το νερό που θα πέσει χωρίς φιλτράρισµα. Ένα ποτήρι για το νερό που θα 
πέσει από το φιλτράρισµα στην άµµο κτλ. 

Είναι σηµαντικό να ρωτάµε πάντα τι περιµένουµε να γίνει και τι έγινε τελικά, ενώ όσο 
µαζεύουµε τα φιλτραρισµένα προϊόντα µας είναι καλό να τα συγκρίνουµε.



Τέλος πρώτης φάσης

Μετά το τέλος των φιλτραρισµάτων 
ήρθε η ώρα της καταγραφής. 

Δοκιµάσαµε στα πιτσιρίκια µια 
κλίµακα 5 βαθµών µε τη µονάδα ως 

το πόσιµο νερό και το 5 ως το πιο 
βρώµικο. Καλό θα είναι να υπάρχει 

ένα ποτήρι καθαρό νερό εκεί κοντά 
και ένα ποτήρι από το λασπωµένο 

για να βλέπουν το 1 και το 5. Η 
διαδικασία της αξιολόγησης είναι 

στο φύλλο εργασίας που ακολουθεί.

Σηµείωση

Για τις ηλικίες που µιλάµε είναι δύσκολο να αντιληφθούν τη συγκεκριµένη µονάδα µέτρησης, 
οπότε θέλει υποµονή και βοήθεια.

Συνέχεια και τέλος πειράµατος

Αφού τελειώσαµε µε τις καταγραφές είδαµε 
ότι κανένας τρόπος δε καθαρίζει αρκετά το 

νερό. Υπάρχουν διαφορές αλλά όχι καθαρό 
νερό. Έτσι λοιπόν περνάµε στη συνέχεια του 

σεναρίου. Ο Δόκτωρας Π. έχει στη διάθεση 
του δύο ακόµα µοναδικά υλικά. Έχει ένα 

φίλτρο καφέ γιατί του άρεσε πολύ ο γαλλικός 
και .... τα ρούχα του. Τ¨ωρα είναι η σειρά να 

δώσετε τα δύο αυτά καινούρια υλικά στους 
µαθητές τα οποία και θα χρησιµοποιήσουν 

µε την ίδια ακριβώς µεθοδολογία. Τα 
αποτελέσµατα µοναδικά. Ο Δόκτωρας Π 

τελικά θα πιει νεράκι... από τα ρούχα του. 
Καλή διασκέδαση!



Σώζοντας τον Δόκτωρα Π.

Υλικά για φιλτράρισµα Σε τι βαθµό καθάρισε;

 1       2       3       4       5


