
Ο Δόκτωρας Π. 
και το αυτοσχέδιο τηλέφωνο

Ο Δόκτωρας Π. πετάει με το αυτοσχέδιο 
αερόστατο του μακριά από τις απειλές των 
Βεδουίνων. Δυστυχώς όμως ο άνεμος είναι 
δυνατό στα παράλια της Αφρικής και τον 
παρασέρνει όλο και πιο μακριά από την 
ακτή. Η μόνη του ελπίδα ένα ψαροκάικο 
που βρίσκεται ακριβώς από κάτω του. Πως 
θα μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί τους και 
να ζητήσει βοήθεια; Τα υλικά που διαθέτει 
ελάχιστα και οι όποιες προσπάθειες να 
φωνάξει μάταιες λόγω του δυνατού αέρα! 
Θα βρουν τα πρωτο-δευτεράκια μια λύση 
για τον φίλο μας;



Πρώτη Φάση 
!
Το πείραμα αυτό δεν είναι άλλο 
από την κατασκευή τηλεφώνου 
από πλαστικά ποτήρια και 
σπάγκο. Για να φτάσουμε όμως 
εκεί θέλουμε πρώτα οι μαθητές 
να φανταστούν πολύ έντονα το 
σκηνικό με τον Δόκτωρα Π. και 
να προτείνουν αυτά λύσεις για το 
πως θα επικοινωνήσει ο φίλος 
μας.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να πάρει πάρα πολύ ώρα και καλό θα ήταν να μη τη 
διακόψουμε αν δεν δούμε ότι οι μαθητές έχουν εξαντλήσει κάθε δυνατή επιλογή.  
Σημείωση: Όταν λέτε την ιστορία του Δόκτωρα βρείτε ένα κατάλληλο μέρος που να 
εξάπτει την φαντασία. 
!
Δεύτερη Φάση 
!
Στη δεύτερη φάση γίνεται η αποκάλυψη των διαθέσιμων υλικών. Όπως ξέρουν οι 
μαθητές μας ο Δόκτωρας Π. είναι λάτρης του καφέ και έχει πάντα μαζί του πλαστικά 
ποτηράκια. Μαζί του φυσικά έχει και σπάγκο ως λάτρης της περιπέτειας και επιδέξιος 
κατασκευαστής. Για να έχει πιο πολύ πλάκα μπορείτε να δώσετε και δύο τρία άσχετα 
υλικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε τι λύσεις θα βρουν τα πιτσιρίκια με αυτά.  
Αφού δώσετε τα υλικά δίνετε πάλι πολύ χρόνο να δείτε τι σκέφτονται οι μαθητές. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε τη δημιουργία ενός καλαθιού από ποτήρι και σπάγκο για 
να κατεβάσει ένα γραπτό μήνυμα, ή τη χρήση σπάγκου για να δέσει το αερόστατο στο 
καράβι και να σωθεί. 
!
Τρίτη Φάση 
!
Στην τρίτη φάση έχουμε και τη λύση. Σίγουρα κάποιο παιδί θα αναφέρει το τηλέφωνο και 
αν όχι το αναφέρετε εσείς. Τότε είναι που όλοι μαζί σκεφτόμαστε τα μέρη ενός 
τηλεφώνου. Η λύση θα έρθει σιγά σιγά και με αρκετές δοκιμές και αν χρειαστεί και με τη 
βοήθεια μας. Εξ άλλου το πείραμα θεωρείται πετυχημένο αν σε όλη τη διάρκεια οι 
μαθητές έχουν δουλέψει με τα υλικά και την φαντασία τους. 



Δε χάνετε σε τίποτα να μιλήσετε για το ταξίδι τους ήχου στα υλικά και να μιλήσετε γιατί 
ακούγεται καλύτερα όταν ο σπάγκος είναι τεντωμένος. Τελικά αφήστε τους να παίξουν 
με τα τηλέφωνα. Μη σας νοιάζει αν τελειώσατε πιο νωρίς ή πιο αργά από το κουδούνι. 
Μετά από τόσο προσπάθεια οι μαθητές δικαιούνται να παίξουν. 

!


