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Σάμε Σ΄ 

 

πγγξαθή: ηπιηαλαθάθεο Γηάλλεο – Γάζθαινο / πλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίωλ γηα ηελ Π.Δ.  

Φωηνγξάθηζε – Ηιεθηξνληθή επεμεξγαζία: Γηαλλελάθεο Κωλ/λνο - Γάζθαινο 

 

Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 6: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ  

 

ΟΡΓΑΝΑ – ΤΛΙΚΑ  

 

 
Ράβδνη αινπκηλίνπ, ζε δηάθνξα κήθε 

 

 
Βειόλεο πιεμίκαηνο αινπκηλίνπ  
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Υαξηνηαηλία – Μνλωηηθή ηαηλία 

εινηέηπ ζηελό θαη θαξδύ 

 

 
Φειηδόι  
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Μηθξνί θειινί 5-6  

Μηθξέο βίδεο 10 

ύξκα ραιθνύ κε κόλωζε ζηε ιαβή 

ύξκα ζηδήξνπ γαιβαληδέ κε ιαβή 

ύξκα ραιθνύ κε ιαβή 

Γπάιηλα ζωιελάθηα 
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Σνύβιν απιό από πειό 

Σνύβιν ζεξκνκνλωηηθό 

Φιόγηζηξν  

                                                                 

 
Γύν κπαιόληα κηθξά (λεξόκπαιεο) θόθθηλν, κπιε 

Γύν πιαζηηθά δνρεία ηνπ ελόο ιίηξνπ 

Έλα δνρείν ηωλ 5 ιίηξωλ πιαζηηθό δηαθαλέο 

Μπξίθη 
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θαηξηθή θηάιε δέζεο – Πιέγκα πνξζειάλεο 

Πξηνλίδηα ή ραξηάθηα ρξωκαηηζηά  

 

 
Μηθξό κπνπθάιη αξώκαηνο ή νύδνπ 

Μεγάιν πιαζηηθό δνρείν δηαθαλέο 

Νεξό ρξωκαηηζκέλν                                                        
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πζθεπή δηάδνζεο ηεο ζεξκόηεηαο ζηα πγξά 

ύξκα ραιθνύ 

Τπεξκαγγαληθό θάιην ή ρξωκαηηζκέλν λεξό 

 

 

 

    

 

 

 



Όξγαλα – Τιηθά | 7 

Σάμε Σ΄ 

 

πγγξαθή: ηπιηαλαθάθεο Γηάλλεο – Γάζθαινο / πλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίωλ γηα ηελ Π.Δ.  

Φωηνγξάθηζε – Ηιεθηξνληθή επεμεξγαζία: Γηαλλελάθεο Κωλ/λνο - Γάζθαινο 

 

 
Μπαιαληέδα κε ιάκπα ππξάθηωζεο δηάθαλε 

Θεξκόκεηξα ηνίρνπ 

Μαύξν ραξηόλη Α4  

Λεπθό ραξηόλη Α4 

Γύν θνκκάηηα ραξηί 8 x 10εθ. καύξν θαη άζπξν ή δύν θνκκάηηα ύθαζκα καύξν θαη 

άζπξν 

                                              

 
Γύν όκνηα κεηαιιηθά δνρεία, καύξν- άζπξν θαη γπαιηζηεξό 
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πζθεπή αθηηλνβόινπ ζεξκόηεηαο 

 

 
Έλα βάδν γπάιηλν (λα ρωξά ην ζεξκόκεηξν ηνίρνπ) 

Πιαζηηθή ζαθνύια δηαθαλή – Λαζηηράθη 

 

εκείωζε: ην παξόλ έγγξαθν δελ αλαθέξνληαη όια ηα όξγαλα θαη ηα πιηθά, γηαηί 

βξίζθνληαη ζην αληίζηνηρν έγγξαθν ηεο ζεξκόηεηαο ζηελ Δ ΄ ηάμε. 


