
ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΖΑΧΑΡΩΤΑ
Ένα project φυσικών επιστηµών για την Α’ και Β’ Δηµοτικού
Αντί να διδάξουµε αποκλειστικά το βιβλίο της Μελέτης του Περιβάλλοντος, 
προτιµήσαµε τη φετινή χρονιά στην Α’ και Β’ δηµοτικού να διδάξουµε το 
µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών, κρατώντας ορισµένους στόχους από το 
Νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα, παίρνοντας κάποιους από το πρόγραµµα της 
Κύπρου και διδάσκοντας κάποιους από δικές µας αναζητήσεις σε βιβλία και 
στο διαδίκτυο. Θα προσπαθούµε να είµαστε αναλυτικοί στις περιγραφές 
µας ώστε να γίνει ένα καλό εκπαιδευτικό εργαλείο για όποιους επιθυµούν 
να κάνουν κάτι αντίστοιχο.

Εµπνευσµένο από το http://scienceforkidsblog.blogspot.gr 

http://scienceforkidsblog.blogspot.gr
http://scienceforkidsblog.blogspot.gr


Αρχή πειράµατος

Καθώς ήταν η πρώτη µας προσπάθεια να εντάξουµε 
το πείραµα στις µικρές τάξεις, έπρεπε µε κάποιο 
τρόπο να ειπωθούν οι βασικές αρχές του πειράµατος 
όσον αφορά τις µετρήσεις, την ταξινόµηση και 
οργάνωση του χώρου, τη σηµασία της λεπτοµέρειας 
σε µια τέτοια δραστηριότητα, καθώς επίσης και τη 
σηµασία των σχέσεων µεταξύ της οµάδας για να 
κυλήσει οµαλά η όλη δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν τα 
πρώτα βήµατα έγιναν αργά εξηγώντας την 
παραµικρή λεπτοµέρεια, π.χ. γιατί δε πρέπει αφού 
τελειώσουµε µε το νερό να το αφήνουµε µε το 
καπάκι ανοιχτό ή γιατί δε χρησιµοποιούµε το ίδιο 
κουτάλι για να ανακατέψουµε δυο διαφορετικά 
µίγµατα και άλλα τέτοια. 

Υλικά 

Αρκουδάκια τύπου HARIBO
4 διάφανα πλαστικά ποτήρια για κάθε 
οµάδα (κατά προτίµηση χαµηλά)
Νερό
Ξύδι
Μαγειρική Σόδα
Αλάτι

Διαδικασία

Ο σκοπός του πειράµατος είναι να δούµε 
πως αλλάζει το χρώµα και το µέγεθος 
των αρκουδιών, όταν περάσουν µια µέρα 
στο µπάνιο τους, το οποίο αποτελείται 
από ΝΕΡΟ, ΞΥΔΙ, ΝΕΡΟ+ΣΟΔΑ, ΝΕΡΟ+ΑΛΑΤΙ. 

Το πείραµα µπορεί να ξεκινήσει από το γράψιµο των ετικετών που θα µπουν στα ποτήρια και θα περιγράφουν το 
υγρό. Αν έχετε χρόνο είναι καλό και η Α’ Δηµοτικού να γραψει τις ετικέτες της, αντιγράφοντας από τον πίνακα. 
Σίγουρα τέτοια εποχή πέρα από το παπί και το τόπι δε πρέπει να έχουµε και µεγάλες απαιτήσεις :) . Αν επιλέξετε 
για την Α’ να γράψετε εσείς τις ετικέςτες ρωτήστε να σας “διαβάσουν” τι λέει η κάθε µία. Το πιο πιθανό είναι 
κοιτάζοντας από τα πρώτα γράµµατα ή γνωρίζοντας κάτι από µόνοι τους, να ξεχωρίσουν ποιο λέει τι. 
Η πρώτη µας δουλειά µετά τις ετικέτες είναι να γεµίσουµε τα ποτήρια φτιάχνοντας τα διαλύµατα µας και  
θυµίζοντας συνέχεια γιατί κάνουµε το παραµικρό, γιατί κλείνουµε το καπάκι από τα µπουκάλια µετά τη χρήση, 
γιατί λέµε “ρίξε νερό µέχρι εκεί”  και γιατί δεν µπερδεύουµε τα κουταλάκια τους που έχουµε για το ανακάτεµα.  
Όχι ότι στη συγκερκιµένη περίπτωση θα γίνει κάτι αν συµβεί οτιδήποτε από όλα αυτά, αλλά εµείς θέλουµε να 
εξοικειωθούν και µε τους κανόνες των πειραµάτων. 



Αφού ετοιµάσουµε και τα διαλύµατα και πουµε λίγα 
λόγια για το καθένα,(που χρησιµοποιείται πως µυρίζει 
κα,) ήρθε η ώρα να καταγράψουµε τα αρκουδάκια 
στην αρχική τους κατάσταση. Η δραστηριότητα 
γενικά µπορεί να επεκταθεί και σε µεγάλες τάξεις 
προσθέτοντας µέτρηση µάζας, µήκους κτλ. Επειδή 
ωστόσο το συγκεκριµένο πείραµα έγινε σε 
συνδιδασκαλία Α’ και Β’ οι καταγραφές µας 
περιορίστηκαν στο χρώµα και στο µέγεθος το οποίο 
όπως θα δείτε παρακάτω στο φύλλο εργασίας 
καταγράφηκε µέσω περιγράµµατος και χρωµατισµού 
του εσωτερικού του.
Για παράδειγµα το κόκκινο αρκουδάκι που θα 
βουτούσε στο νερό, σχεδιάστηκε και χρωµατίστηκε 
µε κόκκινο χρώµα. 

Υποθέσεις

Αφού έχουµε ολοκληρώσει τον σχεδιασµό περνάµε στο σηµαντικότερο κοµµάτι του πειράµατος. Τις υποθέσεις. 
Πριν βουτίξουµε το κάθε αρκουδάκι στο διάλυµα του, ρωτάµε τους µαθητές για το τι περιµένουµε να συµβεί. 
-Τι λέτε ότι θα γίνει όταν µπει το αρκουδάκι στο νερό;
-Τι λέτε ότι θα έχει γίνει αν κάτσει εκεί όλο το βράδυ;
Σε αυτό το σηµείο δίνουµε χρόνο για σκέψη και µεταξύ τους κουβέντα και πιστέψτε µε µπορεί να µη ακούσετε 
σωστή απάντηση αλλά σίγουρα θα ακούσετε εκπληκτικές σκέψεις. Αυτό µας ενδιαφέρει. Μετά από κάθε 
υπόθεση, βουτάµε το αρκουδάκι και παρατηρούµε σε πρώτη φάση αν έγινε κάτι από αυτά που έλεγαν όταν 
ρωτήθηκαν, “Τι λέτε ότι θα γίνει όταν µπει το αρκουδάκι στο νερό;”. Μόλις τελειώσετε συγκεντρώστε τα υλικά 
σας και περιµένετε για την επόµενη µέρα, όπου τα αρκουδάκια θα ξαπλώσουν στη δεξιά στύλη του φύλλου 
εργασίας και θα συγκριθούν µε το αρχικό τους αποτύπωµα. 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ



!" "#$%&'($)" $(*%&* µ+(*)%
1. Το βάζω στο ΝΕΡΟ

2. Το βάζω στο ΞΥΔΙ

3. Το βάζω στο ΑΛΑΤΟΝΕΡΟ

4. Το βάζω στη ΣΟΔΑ
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