
Γινόμαστε μικροί επιστήμονες!

Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό 
Γυμνάσιο



Μαθησιακοί στόχοι της δραστηριότητας

• Να καταγράψουμε τις παρατηρήσεις μας 

• Να διατυπώσουμε ερωτήματα προς διερεύνηση

• Να εργαστούμε με βάση την επιστημονική 
μέθοδο

• Να εφαρμόσουμε την πειραματική διερεύνηση

• Να συνεργαζόμαστε με τους συμμαθητές μας

• Να αποκτήσουμε θετική στάση προς τις Φυσικές 
Επιστήμες



Γενικά στοιχεία για τη δραστηριότητα

• Εφαρμόστηκε στα τμήματα Γ1, Γ2 και Γ4

• Συνδέθηκε με τον άξονα γνωστικού 
περιεχομένου «Η επιστήμη της Βιολογίας –
Εισαγωγή στην Επιστημονική μέθοδο» (Βιολογία 
Γ Γυμνασίου)

• Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 4-5 

• Ολοκλήρωσαν τη διερεύνηση τους στο Α τρίμηνο

• Αξιολόγησαν τις εργασίες των υπολοίπων 
ομάδων



Τα ερευνητικά ερωτήματα
• Μπορούν οι μαθητές να εργαστούν καλύτερα 

ακούγοντας μουσική;
• Πως επηρεάζει η όξινη βροχή την ανάπτυξη των 

φυτών;
• Ποια φυτά αναπτύσσονται πιο γρήγορα και ποια 

αντέχουν περισσότερο χρόνο χωρίς νερό; (μεταξύ 
των: καλαμπόκι, φακές, φασολιά, νυχτολούλουδο και 
πιπεριά)

• Ποιες καιρικές συνθήκες απαιτούνται για να 
σχηματιστεί το ουράνιο τόξο;

• Γιατί τα άνθη του νυχτολούλουδου είναι «κλειστά» 
την ημέρα;



• Τι συμβαίνει αν προσθέσεις καραμέλες mentos 
σε coca-cola; Επηρεάζει την αντίδραση ο τύπος 
της καραμέλας (απλή-με γεύσεις);

• Οι περιοχές αστικού πρασίνου (πάρκα, άλση) 
της πόλης μας διαθέτουν ομοιότητες στα είδη 
φυτών και ζώων που ζουν σε αυτές; (μελέτη σε 
τέσσερις περιοχές: σκοπευτήριο Καισαριανής, 
άλσος Βεϊκου, λόφος Τσακού, πάρκο Τρίτση).

• Επηρεάζει θετικά η μουσική την ανάπτυξη των 
φυτών και αν ναι ποιο είδος μουσικής έχει τα 
καλύτερα αποτελέσματα;

• Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το «φούσκωμα» 
της ζύμης του ψωμιού;

Τα ερευνητικά ερωτήματα



• Ποια υφάσματα ξεθωριάζουν πιο εύκολα και ποια 
είναι πιο ανθεκτικά στο πλύσιμο του πλυντηρίου;

• Ποια υλικά οδηγούν στο κλείσιμο της ειδικής 
παγίδας που διαθέτουν τα σαρκοφαγα φυτά όταν 
έρθουν σε επαφή με τους αισθητήρες τους;

• Ποια είναι τα στάδια της αποικοδόμησης των 
φυτικών υλικών στο έδαφος και ποιοι παράγοντες 
επιδρούν στην αποικοδόμηση;

• Πως μεταβάλλεται το χρώμα του κομμένου μήλου 
μετά από συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και πως 
αυτό σχετίζεται με τις συνθήκες στις οποίες αυτό 
βρίσκεται;

• Οι φακές αναπτύσσονται γρηγορότερα στο βαμβάκι ή 
στο χώμα;

Τα ερευνητικά ερωτήματα



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΜΕΘΟΔΟΣ



Η Ομάδα Μας:

• Έλενα Καραχάλιου 

• Τάνια Κεχαγιά 

• Βασιλική Κουτσοχρήστου

• Μαρία Λαμπροπούλου

• Γεωργία Νικολοπούλου





Παρατηρήσαμε ότι τα διαφορετικά 
φυτά έχουν διαφορετική ανάπτυξη και 

διαφορετική αντοχή στην έλλειψη 
νερού



Αναρωτηθήκαμε…

Μεταξύ των παρακάτω φυτών ποιο 
αναπτύσσεται πιο γρήγορα και ποιο είναι 
πιο ανθεκτικό στην έλλειψη νερού;

 φακές

 καλαμπόκι

 φασολιά

 νυχτολούλουδο

 πιπεριά



ΥΠΟΘΕΣΗ



Υποθέτουμε ότι γρηγορότερα θα 
αναπτυχθεί η φασολιά και οι 

φακές και θα ακολουθήσουν το 
καλαμπόκι, το νυχτολούλουδο 

και η πιπεριά

Το πιο ανθεκτικό φυτό στην 
έλλειψη νερού θα είναι οι φακές



Συγκεντρώσαμε τα φυτά της 
μελέτης και πληροφορίες για αυτά

• Κριτήρια επιλογής: 

• ευκολία στην ανάπτυξη στο εργαστήριο

• ευκολία να τα προμηθευτούμε

• δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις



Μερικές σημαντικές πληροφορίες 
για το πείραμα

1. Η καλλιέργεια των φυτών  
πραγματοποιήθηκε κάτω από τις 

ίδιες συνθήκες (νερό, φως, 
θερμοκρασία, χώμα)

2. Φυτέψαμε τους σπόρους των φυτών  
σε πέντε ίδιες γλάστρες

3. Ανά δύο μέρες καταγράφαμε τις 
μετρήσεις μας: ύψος φυτού  (σε cm) 
και γενική εμφάνιση (φωτογραφίες)

4. Μετά από 15 μέρες ανάπτυξης 
σταματάμε το πότισμα



Στιγμιότυπο πειράματος

καλαμπόκι

νυχτολούλουδο

φακές

πιπεριά

φασολιά



ΠΕΙΡΑΜΑ



1η Καταγραφή

Έχουμε αρχίσει το 
πότισμα.

Οι φακές έχουν 
φυτρώσει

πριν από τα υπόλοιπα 
φυτά και ακολουθεί 

το καλαμπόκι



Ο σπόρος του 
φασολιού έχει 

φυτρώσει. Οι φακές 
συνεχίζουν να 
αναπτύσσονται 

γρηγορότερα από τα 
άλλα φυτά.

2η Καταγραφή



Οι φακές 
εξακολουθούν να  

είναι ψηλότερες από 
τα υπόλοιπα φυτά. 
Ωστόσο η φασολιά 

έχει αρχίσει να 
αναπτύσσεται 
γρηγορότερα.

3η Καταγραφή



Η φασολιά 
αναπτύσσεται 

γρηγορότερα από τα 
υπόλοιπα φυτά. Το 
καλαμπόκι και οι 

φακές έχουν  αρχίσει 
να φουντώνουν.

4η Καταγραφή



Παρόλο που τα τρία 
φυτά της εικόνας 

(φασολιά, φακές, 
καλαμπόκι) έχουν 

σταδιακή ανάπτυξη το 
νυχτολούλουδο και η 
πιπεριά δεν έχουν 
φυτρώσει ακόμα.

5η Καταγραφή



Η φασολιά 
αναπτύσσεται με 

μεγάλη και 
εκπληκτική ταχύτητα, 

το καλαμπόκι 
φουντώνει ενώ οι 

φακές και τα 
υπόλοιπα φυτά 

παραμένουν στάσιμα.

6η Καταγραφή



Η φασολιά έχει πλέον 
αποκτήσει πολλά 

φύλλα όπως επίσης 
και το καλαμπόκι. Τα 

υπόλοιπα φυτά 
παραμένουν στάσιμα 
στην ανάπτυξή τους.

7η Καταγραφή



Η ανάπτυξη των φυτών 
είναι διαφορετική, 
καθώς η φασολιά 
αναπτύσσεται σε 

ύψος, ενώ το 
καλαμπόκι ψηλώνει 
αλλά ταυτόχρονα 
απλώνει τα φύλλα 

του.

8η Καταγραφή



Πρώτη μέρα χωρίς 
πότισμα. Καμία 

ιδιαίτερη αλλαγή.

9η Καταγραφή



Έχουμε σταματήσει το 
πότισμα. Το ύψος των 

φυτών διατηρείται 
σταθερό ενώ έχουν 

αρχίσει να 
μαραίνονται.

10η Καταγραφή



Οι φακές έχουν 
μαραθεί σχεδόν 

ολοκληρωτικά, όπως 
και το καλαμπόκι. Η 
φασολιά δείχνει να 
έχει μεγαλύτερη 

αντοχή. 

11η Καταγραφή



Τέλος πειράματος . 
Έπειτα από μία 

ολόκληρη βδομάδα 
χωρίς πότισμα 

περισσότερη αντοχή 
φαίνεται να έχει η 

φασολιά.

12η Καταγραφή



Τεχνικές δυσκολίες

Η πιπεριά και το νυχτολούλουδο 
δεν φύτρωσαν ποτέ.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ



Η φασολιά αναπτύσσεται γρηγορότερα από τα 
υπόλοιπα φυτά και έχει μεγαλύτερη αντοχή 

χωρίς νερό. Ακολουθεί το καλαμπόκι και τέλος 
οι φακές.



Τα αποτελέσματά μας σε διάγραμμα

Καταγραφή



ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ



• Ποιο φυτό αναπτύσσεται γρηγορότερα σε 
χώμα που είναι φτωχό σε θρεπτικά 
συστατικά;

• Ποιο φυτό θα αναπτυσσόταν γρηγορότερα αν 
τα φωτίζαμε για λιγότερο χρόνο;



Εφαρμόζοντας 

την 

επιστημονική 

μέθοδο…



Ανακαλώντας τις 

δραστηριότητες του Δημοτικού…

Θυμηθήκαμε ότι όταν φυτεύαμε φακές 

χρησιμοποιούσαμε βαμβάκι αντί για χώμα. 



Το ερώτημά μας…

 Γιατί χρησιμοποιούσαμε βαμβάκι και όχι 

χώμα;



Η υπόθεσή μας

 Οι φακές αναπτύσσονται πιο γρήγορα 

στο βαμβάκι από ότι το χώμα



Για να διαπιστώσουμε αν η 

υπόθεσή μας είναι σωστή 

αποφασίσαμε να κάνουμε ένα 

πείραμα…



 Το κάθε μέλος της ομάδας (4 άτομα) φύτεψε σε 

δύο διαφορετικές γλάστρες φακές (στη μία σε 

βαμβάκι και στην άλλη σε χώμα) και τις κράτησε 

σε φωτεινό μέρος για 17 μέρες, ποτίζοντας με 

την ίδια συχνότητα



Οι παρατηρήσεις μας για το 

ύψος…

Ημερομηνία Φακές στο Βαμβάκι Φακές στο Χώμα

Τετάρτη/2/10 0 cm 0 cm

Σάββατο/5/10 0 cm 0 cm

Τρίτη/8/10 4 cm 1 cm

Παρασκευή/11/10 14 cm 7 cm

Δευτέρα/14/10 24 cm 10 cm

Πέμπτη/17/10 27 cm 10 cm



4η μέρα…



9η μέρα…



13η μέρα…



15η μέρα…



17η μέρα…



Τα συμπεράσματά μας…

 Καταλήγουμε στο ότι οι φακές στο 

βαμβάκι αναπτύσσονται πιο γρήγορα 

από ότι στο χώμα

 Το χώμα βέβαια περιέχει θρεπτικά 

συστατικά που είναι απαραίτητα για τα  

φυτά και θα τα βοηθήσουν να είναι πιο 

υγιή



Τα νέα μας ερωτήματα…

 Το συμπέρασμά μας ισχύει και για τα άλλα 

όσπρια π.χ. φασόλια;

 Ποια θρεπτικά στοιχεία θα πρέπει να 

προσθέσουμε στο νερό που ποτίζουμε τις 

φακές στο βαμβάκι ώστε αυτές να 

διατηρηθούν υγιείς για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα



Ευχαριστούμε για την προσοχή 

σας!

 Κατερίνα Σοφούλη

Μυρτώ Στέρπα

Μαρία Στουραΐτη

 Ευαγγελία Στυλιανού 



Πειραματική διερεύνηση

Εφαρμόζοντας την επιστημονική 
μέθοδο



Την εργασία επιμελήθηκαν οι 
μαθητές:

Δρίκου Χριστίνα

Εβερκιάδου Αγγελική

Θεοφιλίδης Κωνσταντίνος

Λούβης Ανδρέας



Παρατηρώντας την καθημερινότητα…

Τι παρατηρήσαμε;

Μετά από πολλές πλύσεις

κάποια από τα ρούχα μας 

ξεθωριάζουν.



Και αναρωτηθήκαμε…

 Γιατί συμβαίνει αυτό;

 Ποια υφάσματα 
ξεθωριάζουν πιο γρήγορα;

 Ποια είναι πιο ανθεκτικά;



Η υπόθεσή μας

Ο αριθμός πλύσεων ευθύνεται για το 
ξεθώριασμα των υφασμάτων. 

Δε ξεθωριάζουν όλα τα υφάσματα με τον ίδιο 
τρόπο.

Τα συνθετικά υφάσματα ξεθωριάζουν πιο 
αργά και είναι πιο ανθεκτικά.



Έτσι αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε 
ένα πείραμα…



Λίγο πριν το πείραμα..

Κάνουμε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για να 
βρούμε τα είδη των υφασμάτων που θα 

χρησιμοποιήσουμε στο πείραμά μας.



Τα είδη υφασμάτων τα οποία θα 
μελετήσουμε είναι:

 Βαμβακερό } φυτικής προέλευσης

 Λινό              }           -//- - //-

Μάλλινο      }        ζωικής προέλευσης

Μετάξι         }           -//- -//-

 Συνθετικό    }         χημικής προέλευσης



Βήμα 1ο:
Καθορίζουμε τους παράγοντες που θα κρατάμε 
σταθερούς και αυτούς που θα μεταβάλλονται

Σταθεροί Μεταβαλλόμενοι

Χρώμα υφάσματος
Απορρυπαντικό

Θερμοκρασία νερού 
Διάρκεια κάθε πλύσης

Πλήθος πλύσεων

Ποιότητα (είδος) υφάσματος



Βήμα 2ο:
Συλλέγουμε τα απαραίτητα υλικά-

εργαλεία

Τι θα χρειαστούμε;
• Κομμάτια από διαφορετικά υφάσματα (μάλλινο,

λινό, βαμβακερό, μεταξωτό, συνθετικό)
• Απορρυπαντικό για πλύσιμο στο χέρι
• Λεκάνη για το πλύσιμο των ρούχων
• Ζεστό νερό
• Πολλή υπομονή



Βήμα 3ο:

Αγοράζουμε τα υφάσματα και το 
απορρυπαντικό.



Βήμα 4ο:
Πλένουμε  κάθε κομμάτι υφάσματος σε 

μια λεκάνη με ζεστό νερό.



Βήμα 5ο:

Απλώνουμε τα υφάσματα στον ήλιο για 
να στεγνώσουν ορισμένη χρονική 

περίοδο μέσα στην ημέρα (μεσημέρι).



Βήμα 6ο:
Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία 36 φορές. 
Κάθε 12 πλύσεις, συγκρίνουμε τις αλλοιώσεις στο 

χρώμα των υφασμάτων.

βαμβάκι

μαλλί

μετάξι

συνθετικό

λινό



0 πλύσεις: 12 πλύσεις:

24 πλύσεις:36 πλύσεις:



μαλλί

μετάξι

συνθετικό

λινό

Ο ΠΛΥΣΕΙΣ 12 ΠΛΥΣΕΙΣ 24 ΠΛΥΣΕΙΣ 36 ΠΛΥΣΕΙΣ ΞΕΘΩΡΙΑΣΕ;

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Πίνακας αποτελεσμάτων



Τα συμπεράσματά μας:

 Το βαμβακερό και το μάλλινο ύφασμα 
ξεβάφουν, ενώ το μετάξι, το λινό και το 

συνθετικό όχι.

 Το μάλλινο έχει υποστεί μεγαλύτερη φθορά από 
το βαμβάκι. 

Συνεπώς, το μάλλινο είναι  το λιγότερο ανθεκτικό.

 Στο μάλλινο δεν μεταβάλλεται μόνο το χρώμα 
αλλά και το μέγεθος του (συρρίκνωση). 



Τα νέα μας ερωτήματα…

Ποια χρώματα ξεθωριάζουν πιο 
εύκολα;

Το ζεστό ή το κρύο νερό κάνει τα ρούχα 
να ξεθωριάζουν γρηγορότερα;



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μυρτώ Τραγουλιά
Ματθίλδη Ράμφου

Σοφία Χαραμή
Αγγελική Χριστοδούλου



Η Παρατήρησή μας:

Τα ειδικά φύλλα (παγίδα) του 
σαρκοφάγου φυτού κλείνουν όταν ένα 
έντομο έρχεται σε επαφή με τους 
αισθητήρες του (μικρά κόκκινα 
αγκάθια στο εσωτερικό του).

Η Ερώτησή μας :
Εκτός από τα έντομα ποια άλλα υλικά 
οδηγούν στο κλείσιμο της παγίδας 
των φύλλων;

Η υπόθεσή μας:
Η παγίδα δε θα κλείνει με όλα τα         
υλικά, αλλά με μερικά από αυτά.



Το πείραμα
Σταθεροί παράγοντες:
•Το πότισμα του φυτού

•Το φως στο οποίο εκτίθεται

•Το χώμα και τα θρεπτικά συστατικά που περιέχει

•Η θερμοκρασία

Για να απαντήσουμε στην ερώτησή μας 

θα χρειαστούμε:
•Μια γλάστρα με το φυτό

•Διάφορα υλικά:

1.Κλαδάκι

2.Νερό

3.Χυμός λεμονιού

4.Σιρόπι βύσσινο



Εφαρμογή με κλαδάκι



Εφαρμογή με νερό



Εφαρμογή με χυμό λεμόνι



Εφαρμογή με σιρόπι βύσσινο



Συμπέρασμα:
Διαπιστώνουμε ότι τα φύλλα του φυτού μας δεν κλείνουν 
με όλα τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε. Επίσης η παγίδα 
κλείνει και όταν ασκείται πίεση (κλαδάκι) και όταν 
έρχεται σε επαφή με διαλύματα εκτός του νερού (λεμόνι, 
βύσσινο).

Νέα ερωτήματα: 

Αν οι αισθητήρες της παγίδας αντιδρούν σε 
διαλύματα επειδή ανιχνεύουν διαφορετικό pH.

 Αν κλείνουν με διαφορετική ταχύτητα στα 
διαφορετικά υλικά



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


