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•Το φως θερμαίνει  - ‘’Ψυχρά’’ και  ‘’Θερμά’’  χρώματα 

  Α. ‘’Ψυχρά’’ και  ‘’Θερμά’’  χρώματα 

 

                                              

            Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας                         …….. φωτιά ‘ναι το πηγούνι του 
           Ο πετροπαιχνιδιάτορας  ….                         χρυσάφι το πηρούνι του… 
                                                                                       Οδ.  Ελύτης  
 

 

Σα χρώματα στη ζωγραφική αποδίδουν διαφορετικές διαθέσεις και συναισθήματα 
και μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δύο  κατηγορίες: 

στα   θερμά    και     στα    ψυχρά   χρώματα. 

              

       

►Τα θερμά χρώματα (το κίτρινο, το κόκκινο και το πορτοκαλί με όλες 
τις ενδιάμεσες αποχρώσεις τους) προκαλούν συναισθήματα ενθουσιασμού, καλής 
διάθεσης και ζωντάνιας. 

 

►Τα ψυχρά χρώματα (το μπλε, το μοβ και το πράσινο με όλες τις ενδιάμεσες 
αποχρώσεις τους) προκαλούν συναισθήματα, ηρεμίας, γαλήνης αλλά και θλίψης. 

 
 
                         



Β.  Το φως θερμαίνει   

α. Παρατηρώ – πληροφορούμαι – ενδιαφέρομαι  

Παρατήρησε τις παρακάτω εικόνες: 

                              

Σι προκαλεί το ηλιακό φως όταν προσπίπτει και απορροφάται από τα σώματα; 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
Γνωρίζεις ποια σχέση έχει η λειτουργία των συσκευών που φαίνονται στις παρακάτω εικόνες με το 

ηλιακό φως; 

                     

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………......

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

Παρατήρησε και αυτές τις εικόνες: 

                     

Σι χρώματα έχουν τα ρούχα και τα κτίρια ;  
 1. στις θερμές περιοχές  ……………………………………………………………………………….. 
2. στις ψυχρές περιοχές  ………………………………………………………………………………… 
 



β. Συζητώ – Αναρωτιέμαι – Υποθέτω 

Για ποιο λόγο νομίζεις ότι οι άνθρωποι κάνουν αυτές τις επιλογές των χρωμάτων; 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Έχουν σχέση αυτές οι επιλογές με τις θερμοκρασίες της περιοχής τους; 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………   

     γ.  Ενεργώ – Πειραματίζομαι 

             Για τα πειράματα που ακολουθούν συγκέντρωσε τα παρακάτω υλικά: 
             3 θερμόμετρα οινοπνεύματος, ένα λαμπτήρα πυρακτώσεως μεγάλης ισχύος, 3 μικρά και 
            ίδιου μεγέθους κομμάτια ύφασμα (άσπρο, μαύρο, μπλε ) και χαρτόνι και αλουμινόχαρτο 
             για την κατασκευή της εικόνας (κοίλο κάτοπτρο) 
 

                

                                                       
 
Πείραμα 1ο 

  
•Βάλε ένα θερμόμετρο κάτω από το σβηστό λαμπτήρα σε απόσταση περίπου 8cm και σημείωσε τη 
θερμοκρασία στον παρακάτω πίνακα. 
•Άναψε το λαμπτήρα και σημείωσε τη θερμοκρασία μετά από 5 λεπτά. 
 
 
              
 
 
 

Γράψε τι παρατηρείς: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 Θερμοκρασία σε       
οC 

Με σβηστό 
λαμπτήρα 

 

 Με αναμμένο 
λαμπτήρα 

 



Πείραμα 2ο  
 
•Κάλυψε το δοχείο οινοπνεύματος του ενός θερμομέτρου με το άσπρο, του δεύτερου με το μαύρο 
και του τρίτου με το μπλε ύφασμα. 
•Βάλε τα τρία θερμόμετρα κάτω από το σβηστό λαμπτήρα και σημείωσε τις θερμοκρασίες που 
δείχνουν στον πίνακα. 
•Άναψε το λαμπτήρα για 5 λεπτά και σημείωσε τις νέες θερμοκρασίες στον πίνακα. 
•Σοποθέτησε τα τρία θερμόμετρα  με τα υφάσματα (αφού πρώτα έχουν κρυώσει) στο αυτοσχέδιο 
κάτοπτρο και βάλε το κάτω από τον αναμμένο λαμτήρα (σε απόσταση περίπου 8cm) για 5 λεπτά. 
 

                      
 
 
•ημείωσε τις θερμοκρασίες στον πίνακα 
 

 Αρχική θερμοκρασία 
(σε οC) 

θερμοκρασία μετά 
από 5 λεπτά  

(σε οC) 

θερμοκρασία μετά από 5 
λεπτά στο κάτοπτρο  

(σε οC) 

Θερμόμετρο με άσπρο 
ύφασμα 

   

Θερμόμετρο με μαύρο 
ύφασμα 

   

Θερμόμετρο με μπλε 
ύφασμα 

   

 
ύγκρινε τις θερμοκρασίες της τρίτης στήλης μεταξύ τους : 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..... 

ύγκρινε τις θερμοκρσίες της τέταρτης στήλης με τις αντίστοιχες της τρίτης στήλης: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



δ.  Συμπεραίνω - Καταγράφω 
 
Α.  Γράψε τα συμπεράσματά σου από τα παραπάνω πειράματα: 

1).………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………  

2)………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3)………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Β. Ποια χρώματα ονομάζουμε θερμά και ποια ψυχρά ανάλογα με το πόσο έντονα απορροφούν το 

φως; 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

ε.   Εφαρμόζω – Εξηγώ – Γενικεύω 
 
1.  α) Εξήγησε τι ρόλο παίζει το χρώμα που έχει  
         ι) η στολή του πυροσβέστη και το βυτίο στα αυτοκίνητα που μεταφέρουν γάλα 
 

                                      
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………… 
     ιι) η επίπεδη επιφάνεια του ηλιακού θερμοσίωνα ή της ηλιακής θερμαινόμενης πισίνας.  
 

       
 
β) Με ποιο άλλο τρόπο μπορούμε να ζεστάνουμε το νερό του θερμοσίφωνα ή της πισίνας; Ποιος     
νομίζεις ότι είναι ο καλύτερος; Δικαιολόγησε την άποψή σου. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



 
                                                                                              
2.  υγκέντρωσε τα υλικά της φωτογραφίας και με 
τη βοήθεια των οδηγιών που θα βρεις στο 
διαδικτυακό τόπο http://micro-kosmos.uoa.gr 
(το Τλικό/Λογισμικό ιδιοκατασκευές 
πειραμάτων) κατασκεύασε το δικό σου απλό 
ηλιακό θερμοσίφωνα. 
 
 
 
3. α) Εξήγησε σε τι βοηθάει η επιλογή του χρώματος των ρούχων και των κτιρίων στις εικόνες στην 
αρχή του φύλλου εργασίας. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
    β) Δημιούργημα της σύγχρονης τεχνολογίας είναι  
τα ηλιο-θερμο-μεταβλητά χρώματα κτιρίων.    Ποια νομίζεις ότι είναι η 
χρησιμότητά τους;                          
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….........................  
 
 
4.  Εξήγησε α) πως γίνεται η αφή της Ολυμπιακής φλόγας στην Ολυμπία  
                     β) πώς λειτουργεί ο ηλιακός φούρνος.                                                                        
                             

                                     
 

α)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
β)………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………........ 
 
 

http://micro-kosmos.uoa.gr/


 
 
 
 
 

           

 Ο Ήλιος ο άτορας ο πετροπαιχνιδιάτορας 
 λίγο το στόμα του άνοιξε κι ευθύς εμύρισε  
                               άνοιξη !                        Οδ.  Ελύτης 

                                                                                                                                              
                                                              

 

Ο ήιηνο. Η θαιύηεξε πεγή ελέξγεηαο, ε νπνία κάιηζηα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε κόιηο νθηώ 

ιεπηώλ ηεο ώξαο από ηε Γε. Τόζν ρξόλν ρξεηάδνληαη νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ γηα λα θαιύςνπλ  

ηελ απόζηαζε ησλ 150.000.000 ρηιηνκέηξσλ θαη λα θηάζνπλ κέρξη εκάο. Η ειηαθή ελέξγεηα 

ηαμηδεύεη κε κηα ηαρύηεηα 300.000 ρηιηόκεηξα αλά δεπηεξόιεπην, όζε δειαδή θαη ε ηαρύηεηα 

ηνπ θσηόο. 

Κάζε κέξα, ν ήιηνο αθηηλνβνιεί έλα ηεξάζηην πνζό ελέξγεηαο. Χσξίο ηνλ ήιην, ε δσή ζα 

εμαθαληδόηαλ από ηε Γε. 

Ο ήιηνο παξάγεη ηελ ελέξγεηα κόλνο ηνπ. Όπσο ηα πεξηζζόηεξα αζηέξηα, ν ήιηνο είλαη κηα 

κεγάιε ζθαίξα αεξίνπ θηηαγκέλε από αέξην πδξνγόλν θαη αέξην ήιην. Η ελέξγεηα παξάγεηαη 

ζην εζσηεξηθό ηνπ κε κηα δηαδηθαζία πνπ ιέγεηαη ππξεληθή ζύληεμε. 

Απηή ε ελέξγεηα αθηηλνβνιείηαη πξνο ην δηάζηεκα θαη θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο κε ηε 

κνξθή νξαηήο θαη αόξαηεο αθηηλνβνιίαο θαη γίλεηαη αληηιεπηή από ηνλ άλζξσπν θπξίσο σο 

θσο θαη ζεξκόηεηα. 

Έλα κηθξό κέξνο ηεο θζάλεη ζηε γε αιιά είλαη αξθεηή γηα λα θαιύςεη όιεο ηηο ελεξγεηαθέο καο 

αλάγθεο. Μέζα ζε δηάζηεκα δεθαεπηά ιεπηώλ ν ήιηνο καο ζηέιλεη ηόζε ελέξγεηα, όζε 

θαηαλαιώλνπκε από άιιεο πεγέο κέζα ζ’ έλα ρξόλν. Μέξνο ηεο ελέξγεηαο απηήο αλαθιάηαη 

πξνο ην δηάζηεκα ελώ ε ππόινηπε θσηίδεη θαη ζεξκαίλεη ην έδαθνο θαη όρη κόλν. 

Σήκεξα, νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ 

λεξνύ αιιά θαη γηα λα παξαγάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    Κριτήριο Αξιολόγησης 
 
1. Παρατήρησε τις παρακάτω εικόνες .Με ποιο τρόπο εξασφαλίζουν την ενέργεια που χρειάζονται 
η θερμαινόμενη πισίνα και το αυτοκίνητο; Με ποιο άλλο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό; Ποιος 
νομίζεις ότι είναι προτιμότερος για περιοχές με μεγάλη ηλιοφάνεια; Δικαιολόγησε την άποψή σου 
 

                      
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.  Συμπλήρωσε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν: 
 
  Σο φως απορροφάται από τα σώματα με απότέλεσμα την ……………… της …………………. τους. 
  Οι σκουρόχρωμες επιφάνειες απορροφούν …………………… ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας σε  
  σχέση με τις ανοιχτόχρωμες .  
  Για το ίδιο χρόνο φωτισμού, η αύξηση της θερμοκρασίας των ……………………… σωμάτων είναι  
  …………………. από την αύξηση της θερμοκρασίας των ανοιχτόχρωμων. 
 τις περιοχές με θερμό κλίμα είναι προτιμότερο τα σπίτια να βάφονται με …………………………. 
  χρώματα για να είναι πιο δροσερά. 
 Θερμά λέμε τα χρώματα που απορροφούν ………………… έντονα την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ  
 ψυχρά αυτά που απορροφούν……………. έντονα την ηλιακή ακτινοβολία.Οπότε το καλοκαίρι  
  είναι προτιμότερα τα ……………… χρώματα στα ρούχα , ενώ το χειμώνα τα ……………………      
χρώματα.   
Σα κοίλα κάτοπτρα …………………………….. τις φωτεινές ακτίνες και έτσι ……………….. την 
ποσότητα της απόρροφούμενης ακτινοβολίας. ε αυτή την ιδιότητα στηρίζεται η λειτουργία του 
………………… φούρνου και η αφή της ……………………….  ……………... 
 
 
 
                                                                                                                     Δήμητρα Λάμπου    Υυσικός        
                                                                                                                                                                                        


