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Γιατί να διδάσκουμε φυσική στο
νηπιαγωγείο;
 Τα μικρά παιδιά έχουν μια έμφυτη περιέργεια και τους αρέσει να

παρατηρούν, να κάνουν ερωτήματα για οτιδήποτε προσελκύει την
προσοχή τους, να αναζητούν απαντήσεις, να περιεργάζονται και να
εξερευνούν στοιχεία του περιβάλλοντος σε κάθε ευκαιρία που τους
δίνεται (Μπέσση & Γραμματικού, 2010; Χατζηγεωργίου, 2010).
 Η διερεύνηση του φυσικού κόσμου διευκολύνει τη μετάβαση από την
εγωκεντρική στην ευέλικτη και αναστρέψιμη σκέψη (Χατζηγεωργίου,
2010).
 Η μύηση του μικρού παιδιού στις έννοιες των Φυσικών Επιστημών και η
ανάπτυξη των δεξιοτήτων του επιστημονικού συλλογισμού αποτελούν
σοβαρούς λόγους για την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα της
προσχολικής εκπαίδευσης.
 Ο ρόλος του νηπιαγωγείου είναι να ενθαρρύνει και να οργανώνει τις
αυθόρμητες διερευνήσεις των παιδιών, προτρέποντάς τα να
επιστρατεύουν στην προσπάθεια κατανόησης του κόσμου εμπειρίες που
έχουν ήδη αποκτήσει, καθώς και δεξιότητες και γνώσεις που κατακτούν
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην τάξη
(Μπέσση & Γραμματικού, 2010).

Βασικές αρχές για το σχεδιασμό
των δραστηριοτήτων
 Οι δραστηριότητες που επιλέγουμε πρέπει:
 να είναι οι αναπτυξιακά κατάλληλες, δηλαδή να







ανταποκρίνονται στην ηλικία των παιδιών και στο επίπεδο της
νοητικής τους ανάπτυξης.
να μην είναι επικίνδυνες. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που μπορεί να
διατρέξουν τα παιδιά πρέπει να είναι το να βραχούν.
να μεγιστοποιούν το ενδιαφέρον των παιδιών.
να δημιουργούν γνωστική σύγκρουση, όπου είναι εφικτό.
να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των παιδιών.
να συνοδεύονται από συζήτηση, ώστε τα παιδιά να ενθαρρύνονται
να εκφράζονται γλωσσικά πάνω σε όσα έκαναν κατά τη διάρκεια
της δραστηριότητας(Χατζηγεωργίου, 2010).

Γνωρίζοντας το ανθρώπινο σώμα (1)
 Στο πρώτο στάδιο ρωτάμε τα

παιδιά «Τι εξετάζει ο γιατρός
όταν είμαστε άρρωστοι;» και
«Τι υπάρχει μέσα στο σώμα
μας και δεν το βλέπουμε;». Τα
όργανα του σώματος που μας
αναφέρουν τους ζητάμε να τα
ταξινομήσουν σε έναν πίνακα
σε αυτά που φαίνονται και
αυτά που δεν φαίνονται.
 Στο δεύτερο στάδιο τους
ζητάμε να μας ζωγραφίσουν
το εσωτερικό του ανθρωπίνου
σώματος όπως το
φαντάζονται (Σταμούλου,
2014).

Γνωρίζοντας το ανθρώπινο σώμα (1)
 Στο τρίτο στάδιο ρωτάμε τα
παιδιά να μας πουν τι κάνουμε
με τα μάτια, τα αυτιά, τη μύτη,
το στόμα και τα χέρια.
 Στο τέταρτο στάδιο παίζουμε με
τα παιδιά το παιχνίδι της

όσφρησης και τα βάζουμε να
βρουν τι βρίσκεται κρυμμένο σε
κάθε κουτάκι μόνο με την
οσφρησή τους.
 Στο πέμπτο στάδιο τους ζητάμε
να αναγνωρίσουν κρυμμένα
αντικείμενα μόνο με την αφή.
 Στο έκτο στάδιο χωρίζουμε τα
παιδιά σε δύο ομάδες, βάζουμε
ένα πανί ανάμεσά τους και τα
καλούμε να αναγνωρίσουν κάθε
μέλος της άλλης ομάδας μόνο
από τη φωνή (Ξεφτέρη, 2013).

Γνωρίζοντας το ανθρώπινο σώμα (2)
 Μετά από αυτές τις δραστηριότητες δείχνουμε
στα παιδιά εικόνες του ανθρωπίνου σώματος.
Μπορούμε να ζητήσουμε και από τα ίδια τα
παιδιά να φέρουν κάποιο σχετικό βιβλίο που
έχουν στο σπίτι τους και να το επεξεργαστούμε
στην τάξη.
 Έπειτα, δίνουμε στα παιδιά εικόνες με όργανα
του ανθρωπίνου σώματος και τους ζητάμε να
τα τοποθετήσουν στη σωστή θέση πάνω σε μια
μεγάλη εικόνα ενός ανθρώπου. Επιπλέον, τους
παροτρύνουμε να γράψουν δίπλα και την
ονομασία κάθε οργάνου με τη βοήθεια των
βιβλίων.

Ο κύκλος του νερού (1)
Το σύννεφο που έβαλε τα
κλάματα

 Μέσα από το βιβλίο της Σοφίας

Μαντουβάλου «Το σύννεφο που
έβαλε τα κλάματα» τα παιδιά
μπορούν να γνωρίσουν τον κύκλο
του νερού μέσω της λογοτεχνίας.
 Έπειτα από την ανάγνωση του
βιβλίου μπορεί να γίνει συζήτηση
για τον κύκλο του νερού και τα
παιδιά να κατασκευάσουν τις
δικιές τους ζωγραφιές ή κολάζ
σχετικά με το νερό, όπως έκαναν
τα νήπια από το 10ο Νηπιαγωγείο
Ηρακλείου.

Ο κύκλος του νερού (1)
 Επίσης, μπορούμε να μοιράσουμε στα παιδιά εικόνες με

τον κύκλο του νερού και να τους ζητήσουμε να τις
βάλουν με τη σωστή σειρά:

Ο κύκλος του νερού (2)
 Ένα άλλο παραμύθι για τον

κύκλο του νερού είναι «Η
ιστορία μιας σταγόνας»
(Καραθανάση, 2012).
 Αρχικά, μπορούμε να
διαβάσουμε την ιστορία στα
παιδιά και να κάνουμε μια
σχετική συζήτηση.
 Επιπλέον, μπορούμε να δώσουμε
το παραμύθι στα παιδιά σε
ασπρόμαυρη μορφή για να
χρωματίσουν τις εικόνες και
έπειτα να τις ενώσουμε και να
φτιάξουμε το δικό μας βιβλίο.
 Τα παιδιά μπορούν ακόμη να
παίξουν στο κουκλοθέατρο την
ιστορία της σταγόνας ή να
αναπαραστήσουν την ιστορία με
ένα παιχνίδι ρόλων.

Καταστάσεις της ύλης
 Η ύλη, ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, συναντάται σε τρεις φυσικές









καταστάσεις: τη στερεά, την υγρή και την αέρια.
Στα στερεά σώματα τα μόρια κινούνται πολύ κοντά το ένα στο άλλο και κοντά σε μόνιμες
θέσεις τις οποίες δεν αλλάζουν, έτσι ώστε ούτε να πλησιάζουν μεταξύ τους ούτε να
απομακρύνονται. Επιπλέον, οι ελκτικές δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους είναι
ισχυρές. Έτσι, το σχήμα και ο όγκος τους πρακτικά δεν αλλάζει, εφ' όσον οι συνθήκες
πίεσης και θερμοκρασίας δε μεταβάλλονται.
Στα υγρά σώματα τα μόρια κινούνται αλλάζοντας συνεχώς θέσεις, αλλά παραμένουν κοντά
το ένα στο άλλο χωρίς να πλησιάζουν ή να απομακρύνονται μεταξύ τους. Οι ελκτικές
δυνάμεις μεταξύ των σωματιδίων είναι ασθενέστερες, με αποτέλεσμα να υπάρχει
μεγαλύτερη κινητικότητα. Έτσι τα υγρά έχουν καθορισμένο όγκο, δεν έχουν όμως
καθορισμένο σχήμα και παίρνουν κάθε φορά το σχήμα του δοχείου στο οποίο
τοποθετούνται.
Τέλος, στα αέρια σώματα τα μόρια κινούνται άτακτα και ελεύθερα αλλάζοντας συνεχώς
θέσεις, χωρίς να πλησιάζουν πολύ μεταξύ τους, καθώς οι δυνάμεις συνοχής είναι αμελητέες.
Έτσι στα αέρια δεν έχουμε ούτε καθορισμένο σχήμα, ούτε όγκο. Μάλιστα εδώ προκύπτουν
σημαντικές μεταβολές των όγκων, όταν μεταβάλλεται η θερμοκρασία ή/και η πίεση.
Οι διάφορες ουσίες μπορούν να μεταπηδούν από τη μία φυσική κατάσταση στην άλλη.
Αυτό μπορεί να γίνει με μεταβολή των συνθηκών πίεσης και θερμοκρασίας. Έτσι π.χ. με
αύξηση της θερμοκρασίας περνάμε από το στερεό στο υγρό (τήξη) και από το υγρό στο
αέριο (εξάτμιση). Αντίστροφα, με μείωση της θερμοκρασίας έχουμε την αντίθετη πορεία
(πήξη και υγροποίηση, αντίστοιχα) (Αποστολάκης, Παναγοπούλου, Σάββας, Τσαγλιώτης,
Μακρή, Πανταζής, Πετρέα, Σωτηρίου, Τόλιας, Τσαγκογέωργα & Καλκάνης. 2006).

Καταστάσεις της ύλης

Ιδιότητες της ύλης
 Ένα στερεό μπορεί να είναι σκληρό ή μαλακό.

 Ένα υγρό μπορεί να είναι κολλώδες ή λεπτόρρευστο.
 Ακόμη, ορισμένα υλικά μπορεί να είναι πιο ελαστικά

από άλλα. Αυτού του είδους τα χαρακτηριστικά
λέγονται φυσικές ιδιότητες της ύλης.

Ιδιότητες της ύλης
 Το μαγικό υγρό!
 Θα χρειαστούμε(περίπου):
 4 φλιτζάνια τσαγιού κορν φλάουρ
 2 φλιτζάνια τσαγιού νερό

 1 λεκάνη
 Οδηγίες:
 Ανακατέψτε το κορν φλάουρ με το νερό στη λεκάνη μέχρι να έχετε ένα

μείγμα που δεν είναι ούτε πολύ πηχτό αλλά ούτε και πολύ αραιό.
 Αν δοκιμάσετε να πλάσετε μια μπάλα με μια χούφτα από το υγρό θα
δείτε ότι γίνεται στερεό! Μόλις, όμως, κρατήσετε τα χέρια σας ακίνητα,
γίνεται υγρό και κυλάει ανάμεσα στα δάχτυλα.
 Δοκιμάστε τώρα να χτυπήσετε δυνατά το μείγμα που βρίσκεται στη
λεκάνη. Τι παρατηρείτε; (Harris & Noonan, 2013).

Πλεύση και βύθιση (1)
 Όταν ένα σώμα είναι βυθισμένο σε ένα υγρό , το υγρό ασκεί στο σώμα μια
δύναμη προς τα πάνω, η οποία σπρώχνει το σώμα προς την επιφάνεια και
λέγεται άνωση.
 Αν αυτή η δύναμη είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη του βάρους ενός σώματος
τότε το σώμα αυτό επιπλέει.

 Η αρχή του Αρχιμήδη λέει: Κάθε σώμα βυθιζόμενο σε ρευστό δέχεται άνωση ίση
με το βάρος του ρευστού που εκτοπίζει. Η άνωση εξαρτάται κυρίως από την
πυκνότητα του υγρού και τον όγκο του βυθισμένου σώματος.
 Επομένως, όταν το βάρος του σώματος είναι μεγαλύτερο από την άνωση τότε το
σώμα βουλιάζει.

 Για να μπορέσουμε να επιπλεύσουμε στο νερό πρέπει να μειώσουμε την
πυκνότητά μας. Η πυκνότητα μπορεί να μειωθεί αν αυξήσουμε τον όγκο μας. Για
παράδειγμα, τα σωσίβια έχουν μικρή μάζα και μεγάλο όγκο, οπότε έχουν μικρή
πυκνότητα. Έτσι, όταν τα φοράμε, η «μέση» πυκνότητα του σώματός μας
μειώνεται και επιπλέουμε ευκολότερα.
 Ο σίδηρος έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το νερό, γι’αυτό και μια συμπαγής
σιδερένια σφαίρα βυθίζεται σε αυτό. Ωστόσο, μια κοίλη (κούφια) σιδερένια
σφαίρα ίδιας μάζας επιπλέει στο νερό, γιατί έχει μεγαλύτερο όγκο και επομένως
μικρότερη «μέση» πυκνότητα. Αυτό συμβαίνει και με τα πλοία (Αντωνίου,
Δημητριάδης, Καμπούρης, Παπαμιχάλης & Παπατσίμπα, 2002).

Πλεύση και βύθιση (1)
 Δίνουμε στα παιδιά διάφορα υλικά (ή τα προτρέπουμε να

μαζέψουν μόνα τους διάφορα αντικείμενα από την τάξη) και
τα καλούμε να ανακαλύψουν ποια επιπλέουν και ποια
βουλιάζουν σε ένα ποτήρι (ή μια λεκάνη) με νερό.
 Προτεινόμενα υλικά: πέτρα, φελλός, κουμπιά, πλαστελίνη,
πλαστικά μπουκάλια, πλαστικό και μεταλλικό κουτάλι,
αυγό κ.τ.λ.
 Μπορούμε, ακόμη, να χωρίσουμε τα παιδιά σε ομάδες και να
τους ζητήσουμε να ταξινομήσουν τα διάφορα υλικά σε
επιπλέοντα και μη επιπλέοντα (Χατζηγεωργίου, 2003).

Πλεύση και βύθιση (2)
 Η ταξινόμηση των υλικών σε επιπλέοντα και μη επιπλέοντα μπορεί να γίνει και με έναν
παιγνιώδη τρόπο:
 Το σενάριο ξεκινά με την κούκλα της τάξης πολύ στενοχωρημένη, γιατί βράχηκε
προσπαθώντας να περάσει ένα ποταμάκι πάνω σε μια βάρκα, για να επισκεφτεί μια φίλη.
Η κούκλα ζητά από τα παιδιά να συζητήσουν, να σκεφτούν και να τη βοηθήσουν να βρει
ένα τρόπο, ώστε να περάσει το ποτάμι χωρίς να βραχεί.
 Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στα παιδιά δύο σακουλάκια που περιέχουν κίτρινες και
πράσινες κάρτες με φωτογραφίες από βάρκες. Κάθε παιδί τραβά μια κάρτα και γίνεται
ζευγάρι με το παιδί που τράβηξε την ίδια φωτογραφία βάρκας του άλλου χρώματος. Με
τον τρόπο αυτό, τα παιδιά δημιουργούν κιτρινοπράσινα ζευγάρια, τα οποία καλούνται να
πιθανολογήσουν γιατί η βάρκα της κούκλας βούλιαξε, από τι υλικό ήταν φτιαγμένη και τι
άλλο υλικό θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να μην βυθιστεί η νέα της βάρκα.
 Στη συνέχεια, κάθε ζευγάρι καλείται να βρει μέσα στην αίθουσα ένα αντικείμενο που
επιπλέει και ένα που βυθίζεται και να τα περιεργαστεί. Μετά παροτρύνεται να βρει ένα
άλλο ζευγάρι και να γίνει μια τετράδα. Στην τετράδα τα παιδιά δείχνουν τα αντικείμενα που
βρήκαν στην τάξη, τα απαριθμούν και τα ομαδοποιούν σε αυτά που πιστεύουν ότι
βυθίζονται ή επιπλέουν. Έπειτα, κάθε τετράδα παρουσιάζει τα αντικείμενά της στο σύνολο
της τάξης και αναπαριστά με το σώμα της, πίσω από ένα μπλε πανί που συμβολίζει το νερό,
αν βυθίζονται ή επιπλέουν. Τα υπόλοιπα παιδιά κρίνουν με τη βοήθεια του/της
εκπαιδευτικού ως σωστή ή λάθος κάθε τοποθέτηση και δίνεουν ανάλογους βαθμούς. Η
νικήτρια ομάδα αναλαμβάνει να ομαδοποιήσει μέσα ή πάνω σε ένα κουτί τα αντικείμενα
που βυθίζονται ή επιπλέουν αντίστοιχα. Παράλληλα, δείχνει στα υπόλοιπα παιδιά αν τα
αντικείμενα αυτά επιπλέουν ή όχι βάζοντάς τα κάθε φορά σε μια μικρή λεκάνη με νερό
(Παπαδημητρίου, Καζαζάκη & Τσουκαλά, .2013)

Πλεύση και βύθιση (3)
 Σε επόμενο στάδιο ρωτάμε τα παιδιά αν μπορούμε να κάνουμε ένα βυθιζόμενο











αντικείμενο να επιπλεύσει, καθώς και ένα αντικείμενο που επιπλέει να βουλιάξει.
Ό,τι προτείνουν τα παιδιά αξίζει να το δοκιμάσουμε και στην πράξη αν αυτό είναι δυνατό.
Για παράδειγμα, αν καρφώσω σπιρτόξυλα ή οδοντογλυφίδες σε μια μικρή πατάτα τότε
αυτή μπορεί και επιπλέει (Harlen & Elstgeest, 2005). Το αποτέλεσμα είναι καλύτερο αν
στην άκρη από δύο οδοντογλυφίδες καρφώσω και από έναν φελλό.
Αν δούμε ότι τα παιδιά δυσκολεύονται να προτείνουν κάτι από μόνα τους, μπορούμε να τα
καθοδηγήσουμε με ερωτήσεις όπως: «Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί αν καρφώσουμε αυτές
τις οδοντογλυφίδες και τους φελλούς στην πατάτα;» και «Τι νομίζετε ότι θα συμβεί αν
καρφώσω αυτές τις καρφίτσες (ή πινέζες ή καρφιά) στον φελλό;»
Σημείωση: Επειδή τα παιδιά μπορεί να τρυπηθούν από τις καρφίτσες και τις πινέζες καλό
είναι το πείραμα αυτό να το δείξουμε εμείς και όχι να το κάνουν μόνα τους.
Κάτι ακόμα που μπορούμε να δείξουμε στα παιδιά είναι ο τρόπος με τον οποίο το σχήμα
ενός αντικειμένου επηρεάζει την πλεύση ή τη βύθισή του.
Για παράδειγμα, ενώ η πλαστελίνη βουλιάζει ως μπαλάκι, παρόλα αυτά επιπλέει αν της
δώσουμε το σχήμα της βαρκούλας (Χατζηγεωργίου, 2003).
Επίσης, μπορούμε να δείξουμε στα παιδιά πώς ένα αυγό, που αρχικά βουλιάζει στο νερό,
μπορεί να επιπλέει αν προσθέσουμε στο νερό αρκετό αλάτι.
Τέλος, μπορούμε να τους δείξουμε πώς ένα λεμόνι που αρχικά επιπλέει, βουλιάζει μόλις
το ξεφλουδίσουμε (Η φλούδα του λεμονιού περιέχει εγκλωβισμένες φυσαλίδες αέρα που
το κάνουν να επιπλέει, λειτουργεί δηλαδή σαν σωσίβιο).

Φως και σκιές (1)
 Αφόρμηση: Μια μέρα που οι συνθήκες είναι κατάλληλες

παρατηρούμε με τα παιδιά τις σκιές μας στην αυλή και τις
βλέπουμε να κινούνται μαζί μας. Εστιάζουμε την προσοχή των
παιδιών στο γεγονός ότι οι σκιές αποτελούν συνέχεια του
σώματός μας και ξεκινούν από τα άκρα του σώματός μας.
 Στη συνέχεια, τους ζητάμε να μας δείξουν τις σκιές διαφόρων
σταθερών αντικειμένων και αντιστρόφως τους δείχνουμε
διάφορες σκιές και τους ζητάμε να μας πουν από ποια
αντικείμενα προέρχονται. Ακόμη, τους δίνουμε αντικείμενα που
μετακινούνται εύκολα, όπως κούκλες και άλλα παιδικά παιχνίδια
και τους προτρέπουμε να παίξουν με τις σκιές τους.
 Η ίδια δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσα στην
τάξη, όπου θα έχουμε σβηστά τα φώτα και κλειστές τις κουρτίνες
και θα έχουμε ανάψει κάποιο φακό ή επιτραπέζιες λάμπες για να
δημιουργήσουμε σκιές (Ραβάνης, 2003).

Φως και σκιές (2)
 Πειραματική διαδικασία: Δίνουμε σε κάθε ομάδα παιδιών από έναν

ισχυρό φακό τσέπης και στο τραπεζάκι κάθε ομάδας τοποθετούμε
κάθετα από ένα ραβδόμορφο χαρτόνι (ή κάποιο άλλο παρόμοιο
αντικείμενο).
 Ζητάμε από τα παιδιά να σχηματίσουν τη σκιά του αντικειμένου και τα
βοηθάμε σε περίπτωση που δεν μπορούν να συντονίσουν τη δέσμη του
φακού με το ραβδόμορφο αντικείμενο.
 Έπειτα, τους ζητάμε να μας εξηγήσουν πώς σχηματίζεται η σκιά.
Ακολούθως, ρωτάμε αν το φως μπορεί να περάσει μέσα από αυτό το
αντικείμενο. Με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνουμε το διάλογο και
φέρνουμε στην επιφάνεια τις απόψεις των παιδιών.
 Στη συνέχεια, τροφοδοτούμε τα παιδιά με περισσότερες από μία
φωτεινές πηγές και τους ζητάμε να προβλέψουν τον αριθμό των σκιών
που θα εμφανιστούν μόλις τις στρέψουμε προς το ραβδόμορφο
αντικείμενο (Ραβάνης, 2003; Ραβάνης, 2005; Χαραλαμποπούλου,
Κοσμοπούλου, Ραβάνης & Παπαμιχαήλ, 1997).

Φως και σκιές (3)
 Μοντέλο για τη δημιουργία της σκιάς: Για να εξηγήσουμε στα

παιδιά τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι σκιές με όσο το
δυνατόν πιο απλό τρόπο, τους διηγούμαστε μια ιστορία:
 Κάποιοι ταξιδιώτες (τους οποίους μπορούμε να τους
αναπαραστήσουμε με κόκκους ζάχαρης που θα συμβολίζουν τη
δέσμη φωτός) ταξιδεύουν προς μία κατεύθυνση (με τη βοήθεια
ενός κεκλιμένου επιπέδου, ώστε να μπορούν οι κόκκοι της
ζάχαρης να κινηθούν). Κατά τη διάρκεια, όμως, του ταξιδιού τους
συναντούν έναν φύλακα (τον οποίο μπορούμε να τον
αναπαραστήσουμε με ένα ραβδόμορφο χαρτονένιο κουτί) που
δεν τους επιτρέπει να περάσουν στη «Νυχτοχώρα».
 Με τη διήγηση της παραπάνω ιστορίας επιχειρούμε να
αναδιοργανώσουμε τη σκέψη των παιδιών όσον αφορά τη
δημιουργία των σκιών (Ραβάνης, 2005; Χαραλαμποπούλου,
Κοσμοπούλου, Ραβάνης & Παπαμιχαήλ, 1997).

Ηλεκτρισμός (1)
 Αφόρμηση: Διαβάζουμε το βιβλίο του Αλέξη Κυριτσόπουλου «Ο φίλος μου ο
ηλεκτρισμός» και συζητάμε με τα παιδιά για τον ηλεκτρισμό.
 Δραστηριότητα: Τα παιδιά μπορούν να μάθουν πώς λειτουργεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα
με τη δημιουργία ενός φωτεινού παντογνώστη:
 Υλικά
1 λαμπάκι με τη βάση του
μία μπαταρία 4,5 Volt
καλώδια
διπλόκαρφα
χαρτόνι
ψαλίδι
μαρκαδόρους
 Βήματα
1. Σε ένα χαρτόνι γράφουμε 5 ερωτήσεις και 5 απαντήσεις στις ερωτήσεις μας γραμμένες
ανακατεμένα.
2. Στην άκρη κάθε πρότασης τρυπάμε το χαρτόνι με ένα διπλόκαρφο.
3. Αναποδογυρίζουμε το χαρτόνι και συνδέουμε την κάθε ερώτηση με την σωστή απάντηση
με ένα καλώδιο.
4. Φτιάχνουμε ένα ανοιχτό κύκλωμα με ένα λαμπάκι.
5. Ακουμπάμε το ένα άκρο του κυκλώματος στο διπλόκαρφο της ερώτησης και το άλλο
άκρο στο διπλόκαρφο της απάντησης.
Αν η απάντησή μας είναι σωστή το λαμπάκι θα ανάψει. Μπορούμε να φτιάξουμε
φωτεινούς παντογνώστες με διάφορα θέματα όπως φυσική , οικολογία, γεωγραφία,
ιστορία ή και να φτιάξουμε καρτέλες που θα εφάπτονται πάνω στο σύστημα με τα
καλώδια, ώστε να μην χρειάζεται να φτιάχνουμε πολλά διαφορετικά κυκλώματα.

Ηλεκτρισμός (1)

Ηλεκτρισμός (2)
























Το παιχνίδι του μικρού χειρούργου
Εσύ άραγε πόσο σταθερό χέρι έχεις;
Θα χρειαστούμε:
1 λαμπάκι 3,5 βολτ(ή έναν μικρό βομβητή)
μία μπαταρία 4,5 Volt
Ένα κομμάτι σύρμα μήκους 40 εκ.
Ένα κομμάτι σύρμα μήκους 15 εκ.
Δύο κομμάτια καλώδιο μήκους 20 εκ.
Ένα κομμάτι καλώδιο μήκους 55 εκ.
Ένα κουτί (π.χ. παπουτσιών)
Κολλητική ταινία
Οδηγίες:
Φτιάχνουμε μια θηλιά στη μία άκρη του σύρματος των 15 εκ. και ενώνουμε την άλλη άκρη με το καλώδιο των 55 εκ.
Κάνουμε μια μικρή τρύπα στο πλάι του κουτιού και περνάμε το καλώδιο μέσα από αυτήν, ώστε η ελεύθερη άκρη του
καλωδίου να βρίσκεται μέσα στο κούτί.
Λυγίζουμε το σύρμα των 40 εκ. για να γίνει καμπυλωτό σαν φίδι.
Περνάμε το καμπυλωτό σύρμα στη θηλιά. Κάνουμε δύο τρύπες στο καπάκι του κουτιού με μολύβι και περνάμε τις άκρες
του καμπυλωτού σύρματος στις τρύπες.
Ενώνουμε το ένα καλώδιο των 20 εκ. με τη μία άκρη του καμπυλωτού σύρματος. Την ελεύθερη άκρη του καλωδίου την
ενώνουμε με το λαμπάκι (ή τον βομβητή).
Ενώνουμε και το άλλο καλώδιο των 20 εκ. από τη μία με το λαμπάκι και από την άλλη με τον ένα πόλο της μπαταρίας
(Την μπαταρία την τοποθετούμε μέσα στο κουτί). Τον άλλο πόλο της μπαταρίας τον ενώνουμε με το καλώδιο των 55 εκ.
Κάνουμε μια μικρή τρύπα στη μέση από το καπάκι του κουτιού και στερεώνουμε το λαμπάκι και τα δύο καλώδια των 20
εκ. με την κολλητική ταινία πάνω του.
Το παιχνίδι είναι έτοιμο!
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να περάσουμε τη θηλιά από το καμπυλωτό σύρμα χωρίς να ανάψει το λαμπάκι (ή να
χτυπήσει ο βομβητής) (Wilkes, 1990).

Ηλεκτρισμός (3)
 Κύκλωμα με μπαταρία από λεμόνι
 Υλικά:
 3 λεμόνια
 1 λαμπάκι LED
 3 λωρίδες χαλκού
 3 λωρίδες ψευδαργύρου ή επιψευδαργυρωμένου μετάλλου
 4 καλώδια
 Οδηγίες:

 Κυλάμε πιέζοντας σε ένα τραπέζι τα λεμόνια για να απελευθερωθεί ο χυμός τους.
 Βάζουμε σε κάθε λεμόνι από μία λωρίδα ψευδαργύρου και μια λωρίδα χαλκού.
 Συνδέουμε το ένα καλώδιο με τον χαλκό από το πρώτο λεμόνι και τον ψευδάργυρο από το
δεύτερο λεμόνι.
 Συνδέουμε το άλλο καλώδιο με τον χαλκό από το δεύτερο λεμόνι και τον ψευδάργυρο από
το τρίτο λεμόνι.
 Συνδέουμε το τρίτο καλώδιο με τον χαλκό από το τρίτο λεμόνι και τον θετικό πόλο από το
λαμπάκι.
 Συνδέουμε το τέταρτο καλώδιο με τον αρνητικό πόλο από το λαμπάκι και τη λωρίδα
ψευδαργύρου από το πρώτο λεμόνι.
 Το λαμπάκι μας ανάβει μόλις κλείνει το κύκλωμά μας.

Ηλεκτρισμός (3)
 Η μπαταρία λειτουργεί μετατρέποντας τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική.
 Το λεμόνι δρα ως ηλεκτρολύτης (=η ουσία η οποία διαλυμένη στο νερό δίνει διάλυμα το
οποίο είναι ηλεκτρικά αγώγιμο) μέσω του οποίου τα ηλεκτρόνια ταξιδεύουν από το ένα
μέταλλο στο άλλο.
 Μεταξύ του χυμού του λεμονιού, του χαλκού και του ψευδαργύρου γίνονται κάποιες
χημικές αντιδράσεις.
 Η αποβολή και η πρόσληψη ηλεκτρονίων από τα δύο μεταλλικά στοιχεία γίνεται
ταυτόχρονα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη συνεχή ροή ηλεκτρονίων (ή αλλιώς τη
διαφορά δυναμικού), δηλαδή τη δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος. Η χάλκινη λωρίδα
μετατρέπεται στον θετικό πόλο του λεμονιού και η λωρίδα από ψευδάργυρο στον αρνητικό
πόλο.

 Σημείωση: Τα ηλεκτρόνια μετακινούνται προς τον θετικό πόλο (για να δημιουργήσουν
ισορροπία φορτίου) μόνο όταν το κύκλωμα είναι κλειστό και έτσι δημιουργείται ηλεκτρικό
ρεύμα.
 Παρατήρηση: Η μπαταρία του λεμονιού δε λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι
η παραγωγή υδρογόνου στα ηλεκτρόδια (=το αγώγιμο τμήμα μιας ηλετρολυτικής συσκευής
που στην περίπτωσή μας είναι ο χαλκός και ο ψευδάργυρος) προκαλεί αποθέσεις οξειδίων
οι οποίες εμποδίζουν τα ηλεκτρόδια να έρθουν σε επαφή με τον ηλεκτρολύτη.

Μαγνητισμός (1)
 Κουκλοθέατρο: Ο Πινεζούλης που έχασε τους φίλους του
 Πρωταγωνιστές στο κουκλοθέατρο είναι ο Πινεζούλης που έχασε τους φίλους του








και καθώς περπατούσε κα έκλαιγε τον πλησίασε ο Μαγνητούλης. Τον ρώτησε τι έχει
και κλαίει και ο Πινεζούλης του είπε: « Έχασα τους φίλους μου που έκαναν παρέα
στον κύριο Μαγνήτη που μοιάζει πολύ με σένα αλλά αυτός ήταν πολύ πιο μεγάλος».
Ο Μαγνητούλης έλκει τον Πινεζούλη και του λέει να μην ανησυχεί γιατί θα πάνε να
ψάξουνε τους φίλους του και θα είναι πιο εύκολο τώρα επειδή αν είναι κάπου κοντά
θα το νιώσει.
Τελειώνοντας η νηπιαγωγός ρωτά: «Πως γίνεται να νιώσει ο Μαγνητούλης τον κύριο
Μαγνήτη που έχει μαζί του τους φίλους του Πινεζούλη;» Ακούγονται οι απόψεις των
παιδιών και η νηπιαγωγός πάνω σε αυτές χτίζει τη νέα γνώση.
Η νηπιαγωγός δίνει στα παιδιά αρκετά υλικά, που μέσα σ’ αυτά υπάρχουν και
μαγνήτες και καλεί τα παιδιά να τους εντοπίσουν, αφού πρώτα πουν τι παρατηρούν.
Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά ανακαλύπτουν πώς συμπεριφέρονται οι μαγνήτες.
Εξηγεί στα παιδιά τι σημαίνει απωθώ: σπρώχνω κάτι μακριά μου και έλκω: τραβώ
κάτι προς το μέρος μου. Η νηπιαγωγός συμπληρώνει επίσης ότι υπάρχουν μαγνήτες
διαφόρων μεγεθών, σχήματος και μαγνητικής δύναμης που ασκούν σε άλλο
σώμα. Δεν σημαίνει ότι οι μεγαλύτεροι μαγνήτες είναι και πιο δυνατοί.
Έπειτα, τα παιδιά κάθονται στα τραπεζάκια τους, όπου είναι τοποθετημένα κάποια
υλικά, όπως μανταλάκια ξύλινα και πλαστικά, βελόνα, κουμπιά, βίδες κ.α.. Υπάρχει
ένας μαγνήτης για κάθε παιδί (ή ομάδα παιδιών) όπως επίσης και ένα χαρτόνι
χωρισμένο σε δύο κατηγορίες: αντικείμενα που έλκει ο μαγνήτης και αντικείμενα που
δεν έλκει ο μαγνήτης. Το κάθε παιδί θα πρέπει να εντοπίζει διαφορές και ομοιότητες,
να δημιουργεί απλές ομάδες αντικειμένων, με βάση συγκεκριμένο κριτήριο και να
είναι ικανό να περιγράψει και να αιτιολογεί την ταξινόμηση τους π.χ. όλα τα
σιδερένια αντικείμενα έλκονται από τον μαγνήτη, ο μαγνήτης δεν έλκει όλα τα
μέταλλα (Στρατή, 2012).

Μαγνητισμός (2)
 Η διδασκαλία του μαγνητισμού μπορεί να γίνει και με

την αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή πρώτα τα παιδιά να
διδαχθούν κάποια πράγματα για τους μαγνήτες και
μετά να κατασκευάσουν μόνα τους μια ιστορία που να
δείχνει πώς συμπεριφέρεται ένας μαγνήτης. Ένα
παράδειγμα τέτοιας δραστηριότητας αποτελεί η
δημιουργίας της ιστορίας «Ο Μαγνητούλης» από τα
νήπια του Β’ Τμήματος & Τμήματος Ένταξης του 16ου
Νηπιαγωγείου Κατερίνης. ( http://16nipkater.pie.sch.gr/biblia_nipiwn/magnitol.pdf )

Μαγνητισμός (3)
 1η δραστηριότητα: Αντικείμενα που

έλκει ο μαγνήτης
 Δείχνουμε στα παιδιά 3 μαγνήτες με
διαφορετικό σχήμα (έναν
ραβδόμορφο, έναν πεταλοειδή και
έναν κυκλικό) και ρωτάμε αν
γνωρίζουν τι αντικείμενα είναι αυτά, αν
τα έχουν ξανασυναντήσει και αν ξέρουν
τι μπορούν να κάνουν.
 Χωρίζουμε τα παιδιά σε 3 ομάδες, τους
δίνουμε από ένα μαγνήτη και τους
προτρέπουμε να ψάξουν μέσα στην
τάξη για αντικείμενα που έλκει ο
μαγνήτης και για αντικείμενα που δεν
τα έλκει. Ακολουθεί συζήτηση με τους
μαθητές για τις ιδιότητες των
μαγνητών, την έλξη και την άπωση.
Έπειτα, γίνεται καταγραφή σε χαρτόνι
των αντικειμένων που έλκει και αυτών
που δεν έλκει ο μαγνήτης (Χουλιάρα,
2012).

Μαγνητισμός (3)
 Ακολουθεί συζήτηση για τη χρήση των μαγνητών στην καθημερινή ζωή

με ερωτήσεις όπως:
Γνωρίζετε ότι οι μαγνήτες κρατούν την πόρτα του ψυγείου κλειστή.
Γνωρίζετε ότι οι μαγνήτες στερεώνουν το κούμπωμα στις τσάντες χειρός;
Γνωρίζετε ότι οι μαγνήτες χρησιμοποιούνται για να σηκώνουν τα
αυτοκίνητα σε μια μάντρα για ανακύκλωση;
Γνωρίζετε ότι οι γερανοί με γιγαντιαίους μαγνήτες χρησιμοποιούνται για
να βγάλουν και να πάρουν τα μέταλλα από τις χωματερές;
(Παναγούλιας, 2011)
 2η δραστηριότητα: Ψυχοκινητικό παιχνίδι: Οι πόλοι του μαγνήτη
 Τα παιδιά φορούν στο κεφάλι τους κόκκινο ή μπλε στεφάνι και γίνονται
βόρειοι και νότιοι πόλοι μαγνητών. Βάζουμε μουσική και κινούνται μέσα
στην τάξη χωρίς να ακουμπούν τα παιδιά τους ίδιου χρώματος το ένα το
άλλο. Όταν η μουσική σταματά, κάθε παιδί έλκεται από ένα άλλο με
αντίθετο πόλο (Χουλιάρα, 2012).

H Γη ως ουράνιο σώμα (1)
 Οι άνθρωποι στο παρελθόν υιοθετούσαν μια γεωκεντρική αντίληψη για









τη δομή του κόσμου, κέντρο του οποίου ήταν η Γη.
Αν και σήμερα το ηλιοκεντρικό σύστημα θεωρείται κατακτημένη
πολιτιστική γνώση, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων δεν μπορεί
να υποστηρίξει με επιχειρήματα αυτή τη γνώση.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η γεωκεντρική αντίληψη για τη δομή του
κόσμου είναι βαθιά ριζωμένη στις αντιλήψεις των ανθρώπων, επειδή
βασίζεται στην αισθητηριακή τους αντίληψη.
Μία καθημερινή και λανθασμένη αισθητηριακή αντίληψη είναι ότι «ο
ήλιος ανατέλλει και δύει κάθε μέρα». Δεν είναι, όμως, ο ήλιος αυτός που
κινείται αλλά η γη (Χαλκιά, 2003).
Στο σημείο αυτό αξίζει να διευρευνήσουμε τις απόψεις των παιδιών
αναφορικά με το σχήμα της γης, όπως αναλύονται στο βιβλίο της
Κρυσταλλίας Χαλκιά με τίτλο «Το ηλιακό σύστημα μέσα στο σύμπαν: Η
διαδρομή από την επιστημονική στη σχολική γνώση»
(http://www.cup.gr/Downloads/PDF/087-112.pdf ).

Η Γη ως ουράνιο σώμα (1)
 Αρχικά, ζητάμε από τα παιδιά να μας σχεδιάσουν τη Γη, προκειμένου να δούμε
τις απόψεις τους αναφορικά με το σχήμα της. Παράλληλα, τους ζητάμε να μας
σχεδιάσουν και τον Ήλιο σε σχέση με τη Γη.
 Εναλλακτικά, τους δείχνουμε διάφορα γεωμετρικά σχήματα (μικρή και μεγάλη
σφαίρα, κύβος, κύλινδρος, δίσκος, ημισφαίριο και πυραμίδα) και τους ζητάμε να
μας πουν ποιο από όλα αυτά τα αντικείμενα μοιάζει με τη Γη. Ακολουθεί











συζήτηση με τα παιδιά πάνω στους λόγους που επέλεξαν το κάθε σχήμα και
σταδιακά προσπαθούμε να οδηγήσουμε τη σκέψη τους στο σφαιρικό σχήμα
(Ραβάνης, 2003; Ραβάνης, 2005).
Έπειτα, τους δείχνουμε εικόνες από τη Γη και το ηλιακό μας σύστημα, καθώς και
μια υδρόγειο σφαίρα. Με την υδρόγειο σφαίρα και ένα μεγάλο στρογγυλό
φωτιστικό (ή μια κίτρινη μπάλα) μπορούμε να τους δείξουμε την κίνηση της Γης
γύρω από τον Ήλιο και τον εαυτό της.
Βιβλία που μπορούμε να διαβάσουμε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων
είναι τα:
Γυρίζει - γυρίζει η γη, εκδ. Πατάκης
Το σύμπαν, εκδ. Μοντέρνοι Καιροί
Τι υπάρχει στον ουρανό; εκδ. Σαββάλας
Ο ουρανός - Η γη, εκδόσεις Άμμος Larousse
Γη: ο πλανήτης μας, εκδ. Διεθνές Κέντρο βιβλίου
Η γη μας, εκδ. Συμπαγής Γνώση

Η Γη ως ουράνιο σώμα (2)
 Μπορούμε, επίσης, να κατασκευάσουμε και ένα μοντέλο του

ηλιακού συστήματος μέσα στην τάξη με τα παιδιά για να
καταλάβουν καλύτερα τη θέση των πλανητών και του
Ήλιου.
 Για να το κατασκευάσουμε θα χρειαστούμε ένα σκούρο
χαρτόνι (μπλε ή μαύρο) που θα αναπαριστά τον ουρανό.
Τους πλανήτες θα τους κατασκευάσουν τα ίδια τα παιδιά με
πλαστελίνη ή με μπάλες από φελιζόλ τις οποίες θα τις
χρωματίσουν.
 Αφού τους δείξουμε εικόνες για τη θέση των πλανητών και
του Ήλιου, τους ζητάμε να βάλουν τους πλανήτες που
κατασκεύασαν πάνω στο χαρτόνι.
 Έπειτα, ζητάμε από τα παιδιά να μας δείξουν τις κινήσεις της
Γης και των άλλων πλανητών και συζητάμε μαζί τους
σχετικά με τις απόψεις που διατυπώνουν.

Η Γη ως ουράνιο σώμα (2)

Εναλλαγή μέρας και νύχτας (1)
 Για την εναλλαγή μέρας και νύχτας ζητάμε από τα

παιδιά να μας πουν ή να μας ζωγραφίσουν
δραστηριότητες που κάνουν οι άνθρωποι τη μέρα και
άλλες που κάνουν τη νύχτα.
 Στη συνέχεια, μπορούμε να διαβάσουμε το βιβλίο
«Μέρα και Νύχτα. Τι συμβαίνει; Τι βλέπουμε; Τι
αισθανόμαστε;» των εκδόσεων Σαββάλα.

Εναλλαγή μέρας και νύχτας (2)
 Αρχικά, παρουσιάζουμε στα παιδιά την υδρόγειο σφαίρα και συζητάμε για το
σχήμα της και το τι αναπαριστά.
 Προκειμένου να εξοικειώσουμε τα παιδιά με αυτήν, τους βοηθάμε να
ανακαλύψουν πού υπάρχει ξηρά και πού θάλασσα, καθώς και πού βρίσκονται
κάποιες γνωστές χώρες.
 Έπειτα, βρίσκουμε όλοι μαζί την Ελλάδα και τη σημαδεύουμε με ένα
αυτοκόλλητο χρωματιστό χαρτί.
 Στη συνέχεια, τους παρουσιάζουμε ένα μεγάλο κίτρινο φωτιστικό (καλό είναι να
είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος από την υδρόγειο), το οποίο θα αναπαριστά στη
δραστηριότητά μας τον Ήλιο.
 Ανάβουμε το φωτιστικό και ρωτάμε τα παιδιά αν τους θυμίζει κάτι αναμένοντας
να κάνουν τη συσχέτιση με τον Ήλιο.
 Αμέσως μετά τοποθετούμε το φωτιστικό κοντά στην υδρόγειο σφαίρα, έτσι ώστε
να φωτίζεται η Ελλάδα και ρωτάμε τα παιδιά να μας πουν αν εκεί έχει μέρα ή
νύχτα και να μας το αιτιολογήσουν.
 Η ερώτηση που ακολουθεί είναι «Πώς θα γίνει νύχτα στην Ελλάδα;». Σε
περίπτωση που τα παιδιά απαντήσουν ότι ο Ήλιος κινείται φωτίζοντας άλλες
χώρες, τους ζητάμε να μας δείξουν την κίνησή του. Στο σημείο αυτό επιδιώκουμε
να κατευθύνουμε τη σκέψη των παιδιών στην κίνηση της Γης με ερωτήσεις του
τύπου «Μήπως είναι η Γη που κάνει κάτι και όχι ο Ήλιος;» (Ραβάνης, 2005).

Εναλλαγή μέρας και νύχτας (3)
 Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω δραστηριότητας μπορούμε να







οργανώσουμε ένα παιχνίδι ρόλων για την εναλλαγή μέρας και νύχτας.
Χωρίζουμε τα παιδιά σε τρία ή τέσσερα ζευγάρια και σε κάθε ζευγάρι τα
παιδιά πιάνονται «πλάτη με πλάτη». Το ένα ζευγάρι αναπαριστά τον
Ήλιο, το άλλο τη Γη και τα υπόλοιπα κάποιον άλλο πλανήτη με την
παρατήρηση ότι κάνει και αυτός περίπου την ίδια κίνηση με τη Γη.
Τοποθετούμε το ζευγάρι του Ήλιου στο κέντρο του χώρου και αφήνουμε
τα υπόλοιπα να κινούνται σε κυκλική τροχιά γύρω από τον Ήλιο, ενώ
παράλληλα περιστρέφονται και γύρω από τον εαυτό τους.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, ρωτάμε τα παιδιά που αναπαριστούν τους
πλανήτες να μας πουν αν έχουν μέρα ή νύχτα και τι πρέπει να κάνουν για
να έχουν το αντίθετο.
Λίγα λεπτά αργότερα, αλλάζουμε τους ρόλους των ζευγαριών, ώστε όλα
τα παιδιά να περάσουν τόσο από την κατάσταση Ήλιος όσο και από την
κατάσταση Γη (Ραβάνης, 2005).

Ταξίδι στο διάστημα






















Κατασκευάζοντας πυραύλους
Υλικά:
μεταλλικό πλαστικό χαρτί συσκευασίας ή απλό χαρτί
κουτάκι από φιλμ ή αναβράζοντα δισκία με καπάκι που κλείνει σαν φελλός και όχι που
«κουμπώνει»/βιδώνει στο κουτί
σελοτέιπ
αυτοκόλλητα και μαρκαδόροι
ψαλίδι
αναβράζον δισκίο
νερό
Οδηγίες:
Τυλίξτε και κολλήστε ένα ορθογώνιο κομμάτι χαρτιού γύρω από το κουτάκι για να φτιάξετε το σώμα του
πυραύλου. Το καπάκι του κουτιού τοποθετήστε το προς τα κάτω ώστε ο πύραυλος να στηρίζεται πάνω
του.
Κολλήστε στον πύραυλό σας πτερύγια και διακοσμήστε τον με αυτοκόλλητα ή ζωγραφιές.
Κόψτε ένα μικρό ημικύκλιο και φτιάξτε έναν κώνο που θα τον κολλήσετε στο επάνω άκρο του
πυραύλου σαν μύτη.
Με τη βοήθεια ενός παιδιού γεμίστε το κουτάκι του πυραύλου μέχρι τη μέση με νερό.
Βάλτε ένα αναβράζον δισκίο στο κουτάκι με το νερό.
Κλείστε αμέσως το καπάκι και βάλτε τον πύραυλο σε όρθια θέση στο πάτωμα πάνω σε μια πετσέτα.
Ο πύραυλος χρειάζεται περίπου 15-25 δευτερόλεπτα για να εκτοξευθεί και θα πεταχτεί από 1,5 έως 4,5
μέτρα ψηλά (Ashbrook, 2006).

Πώς λειτουργούν οι πύραυλοι;
 Οι πύραυλοι και τα εκρηκτικά λειτουργούν παράγοντας τεράστιους

όγκους αερίων σε σύντομο χρόνο.
 Τα αναβράζοντα δισκία (Depon) περιέχουν όξινο ανθρακικό νάτριο (το
οποίο είναι το βασικό δραστικό συστατικό στη μαγειρική σόδα), κιτρικό
οξύ κ.ά. (Το όξινο ανθρακικό νάτριο είναι το αλάτι που προκύπτει από
την εξουδετέρωση μια ισχυρής βάσης με ένα ασθενές οξύ).
 Με την προσθήκη του δισκίου στο νερό, το όξινο ανθρακικό νάτριο
διασπάται και το διάλυμα γίνεται βασικό (επειδή υπερτερεί η ισχυρή
βάση). Επειδή, όμως, το Depon περιέχει και κιτρικό οξύ γίνεται
αντίδραση αυτού του οξέος με τη βάση μέσα στο νερό και παράγεται
διοξείδιο του άνθρακα.
 Δεν υπάρχει, όμως, χώρος για το διοξείδιο του άνθρακα μέσα στο
κουτάκι γι’ αυτό και, από την πίεση που ασκεί το αέριο στο καπάκι, το
κουτάκι τελικά εκτοξεύεται όπως ο πύραυλος.
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