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Ο Δόκτωρας Π. από το ειδικό δορυφορικό κινητό του µας έστειλε για ακόµα µια φορά µήνυµα για βοήθεια! Οι Βεδουίνοι που 
τον είχαν περικυκλώσει βρήκαν τρόπο να µπουν στη σπηλιά που έµενε τόσες µέρες. Ευτυχώς που είχε ανοίξει µια τρύπα στην 
αµµώδη οροφή της σπηλιάς και µπορεί πια να ανέβει στην επιφάνεια. Δε µπορεί όµως να πάει πουθενά καθώς είναι 
περικυκλωµένος! Ένα καζάνι ξίδι του ‘χει µείνει από κάτι πειράµατα και σόδα. Με ότι υφάσµατα του έµειναν έφτιαξε ένα 
αερόστατο.  Θα καταφέρει άραγε να το φουσκώσει και να πετάξει προς την ελευθερία; 

Η κεντρική ιδέα του πειράµατος είναι η 
παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα µε τη 
µίξη σόδας και ξιδιού, ώστε να 
φουσκώσει το µπαλόνι. Επειδή ωστόσο 
µιλάµε για ηλικίες 6-7, το πείραµα αυτό 
βασίζεται κυρίως στον εντυπωσιασµό των 
µαθητών και τη δηµιουργία αγάπης για 
τη φυσική. 

Πρώτο µέρος 
!
Στο πρώτο µέρος οι µαθητές µαθαίνουν 
την αποστολή τους και συζητούν για το 
πως µπορείς να φουσκώσεις ένα 
αερόστατο. Αφήνετε αρκετή ώρα να 
ακουστούν γνώµες γιατί αυτές µας 
ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια το τηλέφωνο 
χτυπά και ο Δόκτωρας Π. µας αναφέρει 
ότι του έχει µείνει µια καζάνα µε ξίδι 
και σόδα. Εδώ δίνεται αφορµή για να 
συζητήσουµε από προηγούµενα πειράµατα, 
πως αυτά τα δύο υλικά συµπεριφέρθηκαν 
στα αρκουδάκια. (βλ. σχετικό πείραµα) 



Δεύτερο µέρος  
!
Μοιράζονται στα παιδιά τα υλικά τους. 
Ένα µπαλόνι για να αντιπροσωπεύει το 
αερόστατο και ένα µικρό πλαστικό 
µπουκάλι στη θέση του καλαθιού που θα 
σηκώσει τον ήρωά µας.   
Εδώ η οδηγία είναι απλή.  
“Πως θα φουσκώσω το µπαλόνι χωρίς να 
το βάλω στο στόµα; “ Εδώ τα πιτσιρίκια 
σχετικά εύκολα φτάνουν στο σηµείο να το 
φουσκώνουν µε το µπουκάλι να γίνεται 
τρόµπα. Ωστόσο βλέπουµε ότι δε µένει 
φουσκωµένο.

Τρίτο µέρος  
!
Εδώ έρχεται η βοήθεια από το 
υπερπέραν :) Από εµάς δηλαδή. 
Αναφέρουµε ότι το ξίδι µε τη σόδα όταν 
βρεθούν, µαλώνουν σα το σκύλο µε τη 
γάτα, βγάζοντας αφρούς και φωνές! 
Μήπως µπορούµε να φυλακίσουµε τις 
φωνές που βγάζουν για να φουσκώσουµε 
το µπαλόνι µας; Και αν τα βάλουµε να 
τσακωθούν, που θα γίνει αυτό, στο 
µπαλόνι ή στο µπουκάλι; Εδώ 
καταλαβαίνετε ότι γίνεται αρκετή 
κουβέντα. Η απάντηση που επικράτησε 
ήταν στο µπουκάλι, γιατί στο µπαλόνι 
θεώρησαν ότι ή θα το λιώσουν ή θα 
βαρύνει.  
!



Τέταρτο µέρος  
!
Και εδώ ξαναέρχεται η βοήθεια από το υπερπέραν. Ότι καλό θα ήταν να βάλουµε το ξίδι στο µπουκάλι και µετά να 
ρίξουµε τη σόδα. (Χρειάζονται 80 ml ξίδι και 2 κουταλιές της σούπας σόδας και είστε µια χαρά). Το θέµα ήταν πως να 
ρίξουµε τη σόδα και παράλληλα να εγκλωβίσουµε και τις φωνές να µη φύγουν όταν αρχίσει ο τσακωµός. Η ιδέα του να 
βάλουµε το στόµιο του µπαλονιού στο στόµιου του µπουκαλιού ήρθε σχετικά γρήγορα και µε τη βοήθεια ενός χωνιού η 
σόδα µπήκε στο µπαλόνι και στη συνέχεια στο µπουκάλι. 
!
Ένα πράγµα θα σας πούµε. Επίσηµα το πείραµα δε τελείωσε ποτέ γιατί µε το που άρχισαν να φουσκώνουν τα µπαλόνια τα 
µικρά εκτοξεύτηκαν φωνάζοντας στους συµµαθητές τους από τις µεγάλες τάξεις που ήταν ήδη διάλειµµα και να εξηγούν 
τι κάναµε!  
!
ΚΑΙ Ο ΔΟΚΤΩΡΑΣ Π. ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΠΕΤΑΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ … ΕΚΤΟΣ ΑΝ … 
!


