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ΑΓΞΖΩΘΜΡΙΓΚΜ ΙΝΑΘΜΚΖ
Πη πνεηάδεηαη
πμκηνή θιςζηή
θμιιεηηθή ηαηκία
έκα μπαιόκη μέηνηςκ δηαζηάζεςκ
έκα θαιαμάθη
έκα ραιίδη
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1πέναζε ημ θαιαμάθη μέζα από ηεκ θιςζηή, ηέκηςζε ηεκ θαη δέζε ηεκ ζε δύμ απμμαθνοζμέκα
ζεμεία ημο δςμαηίμο(ζηα πόμμια ή ζε γάκηδμοξ).

2θμύζθςζε ημ μπαιόκη θαη ζθίλε ημ ζηόμηό ημο πηέδμκηάξ ημ με ηα δάθηοια ζμο.
3ζηενέςζε ημ θάης από ημ θαιαμάθη, πνεζημμπμηώκηαξ ηεκ θμιιεηηθή ηαηκία, θαη ημπμζέηεζε ημ
ζηε μία άθνε ημο ζπάγθμο.
Πη ζομβαίκεη;
Τμ μπμοθάιη ηνέπεη μιμηαπώξ θαηά μήθμξ ημο κήμαημξ.
Γηαηί...
…όηακ ημ μπαιόκη έπεη θιεηζμέκμ ημ ζηόμημ, μ αέναξ ζημ εζςηενηθό ημο πηέδεη ηα ημηπώμαηά ημο
μμμηόμμνθα, εκώ όηακ ημ μπαιόκη αθεζεί ειεύζενμ, μ αέναξ βγαίκεη θαη θαηά ζοκέπεηα –ςξ
ακηίδναζε- ημ μπαιόκη ςζείηαη πνμξ ηεκ ακηίζεηε πιεονά, δειαδή πνμξ ηα μπνμξ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ηαιιηβνεηάθε Ιανία)
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BΞΑΟΙEΚΜ Ή ΩΙO;
Πη πνεηάδεηαη
1 πηάημ
2 αογά
1 θαηζανμιάθη
Κενό
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1 βνάζε έκα αογό ώζπμο κα ζθίλεη, αοηή ε δηαδηθαζία ζα δηανθέζεη πενίπμο γηα 8 ιεπηά. Αθμύ
θνοώζεη, πνμθάιεζε έκακ θίιμ ζμο κα δηαθνίκεη πμημ από ηα δύμ αογά είκαη ςμό.

2 πνμθάιεζε πενηζηνμθή

ζηα δομ αογά πάκς ζημ πηάημ θαη ζηε ζοκέπεηα ζηαμάηεζέ ηα

αγγίδμκηαξ ηα με ημ έκα δάπηοιμ θαη άθεζέ ηα αμέζςξ.
Πη ζομβαίκεη;
Αθμύ μιμθιενώζμομε ηεκ παναπάκς δηαδηθαζία, παναηενμύμε όηη έκα από ηα δομ αογά παναμέκεη
αθίκεημ θαη αοηό είκαη ημ βναζμέκμ. Τμ άιιμ πμο ανπίδεη κα γονίδεη λακά είκαη ημ ςμό.
Γηαηί...
…ζημ εζςηενηθό ημο ςμμύ αογμύ, ημ αζπνάδη θαη μ θνόθμξ ελαθμιμοζμύκ κα γονίδμοκ ιόγς
αδνάκεηαξ αθόμα θαη όηακ ημ ηζόθιη ζηαμαηά. Έπεηηα πμο ηναβήλαμε ημ δάθηοιμ, ημ ηζόθιη
ζοκεπίδεη λακά ζηεκ πενηζηνμθηθή θίκεζε.
Από αοηό ημ πείναμα ζομπεναίκμομε όηη ηα αθίκεηα ζώμαηα ηείκμοκ κα παναμείκμοκ αθίκεηα, εκώ
εθείκα πμο βνίζθμκηαη ζε θίκεζε ηείκμοκ κα ελαθμιμοζμύκ κα θηκμύκηαη.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Βμηδάθε Ανγονώ)
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ΠΜ ΑΔΖΑΦΜΞΜ ΗΓΞΙΑ
Πη πνεηάδεηαη
έκα πμηήνη
έκα ηναπμοιόπανημ
έκα θένμα

Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1ημπμζέηεζε ημ ηναπμοιόπανημ πάκς ζημ πμηήνη θαη βάιε ημ θένμα ζημ μέζμ ημο
ηναπμοιόπανημο.

2πηύπεζε απόημμα ημ ηναπμοιόπανημ με ηεκ άθνε ημο δαπηύιμο ζμο, ώζηε κα ημ θάκεηξ κα πέζεη
πνμξ ηα μπνμξ πςνίξ κα ακαζεθςζεί.
Πη ζομβαίκεη;
Τμ ηναπμοιόπανημ μεηαθηκείηαη, όμςξ ημ θένμα δεκ αθμιμοζεί ηεκ θίκεζή ημο θαη πέθηεη μέζα ζημ
πμηήνη.
Γηαηί...
...ημ θένμα είκαη πημ βανύ από ημ ηναπμοιόπανημ θαη ε αδνάκεηα ημο, ε ηάζε πμο έπμοκ ηα ζώμαηα
κα παναμέκμοκ αθίκεηα ή ζε θίκεζε, είκαη μεγαιύηενε. Ε δύκαμε ημο δαπηύιμο ζμο μεηαθηκεί ημ
ηναπμοιόπανημ. αιιά όπη ημ θένμα, πμο ακηηζηέθεηαη ζηεκ θίκεζε θαη, μέκμκηαξ πςνίξ
οπμζηήνηγμα, πέθηεη μέζα ζημ πμηήνη.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Ηαπνηδάθε Αιέλακδνμ)
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ΑΝΞΜΜΝΠΕ ΝΑΞΑΙΜΞΦΩΟΕ
Πη πνεηάδεηαη
έκα πιαζηηθό μπμοθάιη με ημ θαπάθη ημο
έκαξ θόπακμξ
μηα πεηζέηα
παγάθηα
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1ημπμζέηεζε μέζα ζηεκ πεηζέηα ηα παγάθηα.
2 πάνε ημκ θόπακμ θαη ζπάζε ηα παγάθηα.
3 βάιε ηα παγάθηα μέζα ζημ πιαζηηθό μπμοθάιη θαη βίδςζε ημ θαπάθη.
Πη ζομβαίκεη;
Ιεηά από ιίγε ώνα ημ μπμοθάιη ηζαιαθώκεηαη.
Γηαηί...
….ζημ εζςηενηθό ημο μπμοθαιημύ μ πάγμξ πνμθαιεί απόημμε πηώζε ηεξ ζενμμθναζίαξ ημο
αένα θαη ηεκ επαθμιμοζεί μείςζε ημο όγθμο ημο. Μ ελςηενηθόξ αέναξ πηέδεη ηα ημηπώμαηα ημο
μπμοθαιημύ θαη ηα ηζαιαθώκεη.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Δακκή Αθνμδίηε)
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ΓΚΑ ΑΚΘΓΗΠΖΗΜ ΟΠΕΞΖΓΙΑ
Πη πνεηάδεηαη
δομ ειαθνηά πανηόκηα
έκα εονύπςνμ πμηήνη
βόιμη
δομ θμοηηά από παπμύηζηα
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1ημπμζέηεζε ηα θμοηηά ζε απόζηαζε 10cm.
2 αθμύμπεζε πάκς ζηα θαπάθηα έκα απ' ηα πανηόκηα θαη επάκς ακάμεζα ημοξ, ημ πμηήνη.
3 ημπμζέηεζε ημ δεύηενμ πανηόκη θάης απ' ημ πνμεγμύμεκμ ακάμεζα ζηα θμοηηά γηα κα
δεμημονγεζεί έκα ηόλμ θαη ημ μέζμ ημο κα αθμομπά με ημ από πάκς πανηόκη.

4αθμύμπεζε ημ πμηήνη θαη βάιε μέζα μενηθμύξ βόιμοξ.
Πη ζομβαίκεη;
Ιέπνη ημ δεύηενμ βήμα ημ πανηόκη ιογίδεη γηαηί δε μπμνεί κα ακηηζηαζμίζεη ηε δύκαμε ηεξ
βανύηεηαξ πμο έιθεη ημ πμηήνη πνμξ ηα θάης. Φηάκμκηαξ ζημ ηειεοηαίμ βήμα βιέπμομε
όηη ε κέα θαηαζθεοή ζογθναηεί ημ βάνμξ αθόμα θαη με ημ πνόζζεημ βάνμξ ηςκ βόιςκ.
Έηζη ακ πηεζηεί από πάκς δε ιογίδεη όπςξ πνώηα αιιά ζομπηέδεηαη ελαηηίαξ ημο ηόλμο.
Γηαηί...
…ε ημλςηή θαηαζθεοή είκαη πμιύ ακζεθηηθή. Ακ πηεζηεί από θάπμηα δύκαμε –όπςξ εδώ από ημ
πμηήνη- δε ιογίδεη αιιά ζομπηέδεηαη. Γλαηηίαξ αοημύ ημο γκςνίζμαημξ, ηα ηόλα πνεζημμπμημύκηαη
γηα ηεκ θαηαζθεοή γεθονώκ, θναγμάηςκ, θ.ά.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ηαπνηδάθε Σηαονμύια)
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ΗΑΠΑΚΑΘΩΚΜΚΠΑΟ ΠΜΚ ΑΓΞΑ
Πη πνεηάδεηαη
έκα βαζύ πηάημ
έκα θενί
έκα δηαθακέξ γοάιηκμ δμπείμ, ρειόηενμ από ημ θενί
κενό
μειάκη
έκαξ ακαπηήναξ
πιαζηειίκε
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1ζηενέςζε ημ θενί ζημ πηάημ με ιίγε πιαζηειίκε.
2νίλε ζημ πηάημ ιίγμ κενό μέζα ζημ μπμίμ ζα έπεηξ βάιεη μενηθέξ ζηαγόκεξ μειάκη γηα κα θαίκεηαη
πενηζζόηενμ.

3άκαρε ημ θενί με ημκ ακαπηήνα θαη θάιορέ ημ με ημ γοάιηκμ δμπείμ
Πη ζομβαίκεη;
Ιεηά από ιίγμ ζα παναηενήζεηξ όηη ε θιόγα ημο θενημύ ζβήκεη θαη ημ κενό από ημ πηάημ μπαίκεη
μέζα ζημ δμπείμ θαηαιαμβάκμκηαξ πενίπμο ημ έκα πέμπημ ημο.
Γηαηί...
…ημ θενί, θαζώξ θαίγεηαη, θαηακαιώκεη έκα μένμξ ημο αένα, ημ μλογόκμ. Έηζη όηακ ημ μλογόκμ
δεκ οπάνπεη ημ θενί ζβήκεη. Τμ κενό, ςζμύμεκμ από ηεκ ελςηενηθή πίεζε, μπαίκεη μέζα ζημ δμπείμ
θαηαιαμβάκμκηαξ ημ πώνμ πμο άθεζε ημ μλογόκμ. Δεκ μπμνεί όμςξ κα ημ γεμίζεη μιόθιενμ γηαηί
έκα μένμξ ημο αένα, πμο απμηειείηαη θονίςξ από άδςημ, βνίζθεηαη αθόμα εθεί.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ειημπμύιμο Κηθμιέηα)
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ΚΓΞΜ ΟΓ ΑΚΑΒΑΟΕ
Πη πνεηάδεηαη
Έκα μίζπμξ ζειίκμο με ηα θύιια ημο, μήθμοξ 20 εθ πενίπμο
Έκα γοάιηκμ δμπείμ
Κενό
Ιπιε ή θόθθηκμ μειάκη

Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1βάιε κενό ζημ δμπείμ θαη

πνςμάηηζέ ημ με μενηθέξ ζηαγόκεξ μειάκη.

2βύζηζε ζημ πνςμαηηζμέκμ κενό ημ μίζπμ ημο ζέιηκμο θαη ημπμζέηεζε ημ δμπείμ ζε δεζηό
πενηβάιιμκ.

Πη ζομβαίκεη;
Έπεηηα από ιίγε ώνα , παναηενμύμε όηη μ μίζπμξ θαη ηα θύιια ημο ζέιηκμο απμθημύκ ημ πνώμα
ημο μειακημύ.
Γηαηί...
…ακ θόρμομε ημκ μίζπμ ημο ζέιηκμο , μπμνμύμε κα παναηενήζμομε όηη οπάνπμοκ κεύνα, μηθνμί
ζςιήκεξ μέζα από ημοξ μπμίμοξ ημ πνςμαηηζμέκμ κενό ακέβεθε ζηα θύιια. Αοηό ιέγεηαη
ηνηπμεηδηθό θαηκόμεκμ θαη επηηνέπεη ,μεηαλύ άιιςκ, ζηα θοηά κα απμννμθμύκ με ηηξ νίδεξ ημοξ
κενό από ημ έδαθμξ θαη κα ημ θάκμοκ κα θηάκεη μέπνη ηα θύιια ημοξ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Γαογηςηάθε Ηώζηα)
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Ε ΟΝΓΖΞΑ
Πη πνεηάδεηαη
έκα ηεηνάγςκμ πανηί ( ημοιάπηζημκ 13x13 εθ. )
έκα μμιύβη
έκα ραιίδη
έκα θμμμάηη ζπάγθμ μήθμοξ 20 εθ.
μία πεγή ζενμόηεηαξ , όπςξ έκα πμιύ δεζηό ζώμα ή έκα ειεθηνηθό μάηη
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1 ζπεδίαζε μία ζπείνα πάκς ζημ πανηί , όπςξ θαίκεηαη ζηεκ εηθόκα , θαη θόρε ηεκ.
2 θάκε μία μηθνή ηνύπα ζημ μέζμ ηεξ ζπείναξ , θαη πέναζε από μέζα ημ ζπάγθμ
θαη ζηενέςζέ ημκ μ' έκακ θόμπμ.

3θνέμαζε ηε ζπείνα πάκς από ηεκ πεγή ζενμόηεηαξ.
Πη ζομβαίκεη;
Ε ζπείνα ανπίδεη κα πενηζηνέθεηαη γύνς από ημκ εαοηό ηεξ.
Γηαηί..
…μ αέναξ , πμο ζενμαίκεηαη από ηεκ πεγή ζενμόηεηαξ , θηκείηαη πνμξ ηα πάκς. Έηζη, πηύπα
ζηε ζπείνα θαη δημπεηεύεηαη ακάμεζά ηεξ , μεηαδίδμκηαξ ηεξ με ημκ ηνόπμ αοηό μηα πενηζηνμθηθή
θίκεζε.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Γειαζάθε Φνύζα)
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Μ ΕΜΟ ΙΓΠΑΔΖΔΓΠΑΖ ΙΜΚΜ ΟΠΜΚ ΑΓΞΑ;
Πη πνεηάδεηαη
Έκα νμιόη
Έκα ηναπέδη

Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1 πιεζίαζε ημ νμιόη ζημ αθηί θαη άθμοζε ημ <<ηηθ ηαθ>>. Έπεηηα απμμάθνοκέ ημ ζηαδηαθά ώζπμο
κα μεκ ημ αθμύξ πηα θαη μέηνεζε αοηή ηεκ απόζηαζε

2 βάιε ημ νμιόη πάκς ζημ ηναπέδη θαη αθμύμπεζε ημ αθηί ζμο ζηεκ ίδηα απόζηαζε πμο μέηνεζεξ
πνμεγμομέκςξ.
Πη ζομβαίκεη;
Τμ <<ηηθ ηαθ >>ημο νμιμγημύ ζημκ αένα αθμογόηακ μέπνη 20 cm εκώ ζηα ζηενεά μέπνη 40 cm.
Γηαηί...
…..μ ήπμξ μεηαδίδεηε πημ γνήγμνα ζηα ζηενεά.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Ακκηηζάθε Ιακόιε)
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ΓΚΑ ΙΝΜΡΗΑΘΖ ΝΑΞΑΙΜΞΦΩΚΓΠΑΖ
Πη πνεηάδεηαη
έκα άδεημ πιαζηηθό μπμοθάιη 1,5L με πώμα
δεζηό κενό

Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1 γέμηζε ημ μπμοθάιη με δεζηό κενό
2έπεηηα από 2-3 sec άδεηαζέ ημ θαη βάιε αμέζςξ ημ πώμα
Πη ζομβαίκεη;
Τμ μπμοθάιη ζομπηέδεηαη πιεονηθά ζα κα ημ πηέδμοκ δύμ πένηα.
Γηαηί...
...μ εζςηενηθόξ αέναξ ημο μπμοθαιημύ, ελαηηίαξ ηεξ ζενμόηεηαξ είκαη δημγθςμέκμξ θαη ειαθνύξ.
Έηζη, αζθεί ζηα ημηπώμαηα ημο μπμοθαιημύ μηθνόηενε πίεζε από ηεκ ελςηενηθή ημο αένα.
Απμηέιεζμα είκαη ε ζομπίεζε ηςκ ημηπςμάηςκ ημο μπμοθαιημύ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Σήθε Βασιάθε)
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ΝΩΟ ΑΚΠΖΔΞΑ Ε ΡΘΕ ΟΠΕΚ ΣΡΛΕ;
Πη πνεηάδεηαη
έκα γοάιηκμ μπμοθάιη
έκα μπαιόκη
κενμπύηεξ με δεζηό θαη θνύμ κενό

Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1 γέμηζε ημ μπμοθάιη με δεζηό κενό.
2 μεηά από μενηθά ιεπηά άδεηαζέ ημ θαη βάιε αμέζςξ ημ μπαιόκη ζημ ζηόμημ ημο μπμοθαιημύ.
3 άθεζε κα ηνέλεη πμιύ θνύμ κενό ζηα ημηπώμαηα ημο μπμοθαιημύ.
Πη ζομβαίκεη;
Τμ μπμοθάιη νμοθάεη ημ μπαιόκη.
Γηαηί...
…o δεζηόξ αέναξ πμο οπάνπεη ζημ εζςηενηθό ημο μπμοθαιημύ ζοζηέιιεηαη όηακ ρύπεηαη
,δειαδή μεηώκεηαη μ όγθμξ ημο. Μ ελςηενηθόξ αέναξ μπαίκεη ζημ μπμοθάιη γηα κα θαηαιάβεη ημ
πώνμ πμο έπεη μείκεη ειεύζενμξ, θαη ζπνώπκεη ημ μπαιόκη πνμξ ηα μέζα. Ε ζοζημιή ημο αένα
είκαη ζοκέπεηα ηεξ μείςζεξ ηεξ ηαπύηεηαξ ηςκ μμνίςκ ημο πμο μθείιεηαη ζηεκ πηώζε ηεξ
ζενμμθναζίαξ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Τδέμμα Γμοίηθηικη)
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ΔΑΑΞΕ ΟΓ ΗΞΡΟΠΑΘΘΜΡΟ
Πη πνεηάδεηαη
έκα θιηηδάκη θαη έκα πμηήνη
πμιύ δεζηό κενό
δάπανε θαη έκα θμοηαιάθη
πενίπμο 10 εθ. πμκηνό βαμβαθενό κήμα
έκαξ ζοκδεηήναξ θαη έκα μμιύβη
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1βάιε ζημ πμηήνη πμιύ δεζηό κενό θαη, εκώ ακαθαηεύεηξ με ημ θμοηαιάθη, πνόζζεζε δάπανε μέπνη
πμο κα με δηαιύεηαη πηα. Δμύιερε γνήγμνα, ώζηε κα μεκ θνοώζεη ημ κενό θαη κα μπμνέζεη κα
δεπηεί πενηζζόηενε δάπανε.

2δέζε ηε μηα άθνε ημο κήμαημξ ζημ θέκηνμ ημο μμιοβημύ θαη ηεκ άιιε ζημ ζοκδεηήνα.
3 ζηήνηλε ημ μμιύβη ζημ πμηήνη, έηζη πμο ημ κήμα κα βοζίδεηαη ζημ δηάιομα θαη κα μέκεη θαιά
ηεκηςμέκμ.

4 βάιε ημ πμηήνη ζε ροπνό μένμξ θαη άθεζέ ημ εθεί γηα μία μένα ημοιάπηζημκ.
Πη ζομβαίκεη;
Γύνς από ημ κήμα ζπεμαηίζηεθακ θνύζηαιιμη δάπανεξ.
Γηαηί...
... ημ δεζηό κενό ζμο επέηνερε κα δεμημονγήζεηξ έκα θμνεζμέκμ δηάιομα. Όηακ ημ κενό θνύςζε,
δεκ μπμνμύζε πιέμκ κα δεπηεί ηεκ ίδηα πμζόηεηα δάπανεξ θαη ε επηπιέμκ δάπανε απμπςνίζηεθε
ζπεμαηίδμκηαξ θνοζηάιιμοξ. Όηακ έκα θμνεζμέκμ δηάιομα ρύπεηαη, έκα μένμξ ηεξ δηαιομέκεξ
μοζίαξ (δάπανε) δηαπςνίδεηαη από ημ δηαιύηε (κενό) με ηεκ μμνθή θνοζηάιιςκ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ιανία Αηζαιάθε)
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ΙΝΑΘΜΚΖ ΝΜΡ ΔΖΑΟΠΓΘΘΓΠΑΖ
Πη πνεηάδεηαη
Ιηα ιεθάκε με δεζηό κενό
Έκα άδεημ μπμοθάιη
Έκα μπαιόκη
Ηνύμ κενό
Δεζηό κενό
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1πέναζε ημ μπαιόκη ζημ ιαημό ημο μπμοθαιημύ.
2θνάηα ημ μπμοθάιη όνζημ νίλε ημο δεζηό κενό.
3άθεζε κα ηνέλεη θνύμ κενό πάκς ζημ μπμοθάιη.
Πη ζομβαίκεη;
Όηακ νίλμομε ζημ μπμοθάιη θαοηό κενό, ημ μπαιόκη θμοζθώκεη θαη ζεθώκεηαη. Όηακ ημο νίπκς
θνύμ κενό ημ μπαιόκη λεθμοζθώκεη θαη πέθηεη.
Γηαηί...
…μ αέναξ πμο οπάνπεη ζημ εζςηενηθό ημο μπμοθαιημύ, όηακ νίλμομε δεζηό κενό,
δηαζηέιιεηαη μπόηε αολάκεηαη μ όγθμξ ημο θαη θμοζθώκεη ημ μπαιόκη. Όηακ ημπμζεηήζμομε ημ
μπμοθάιη ζημ θνύμ κενό, γίκεηαη ζοζημιή θαη ημ μπαιόκη λεθμοζθώκεη.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Δήμεηνα Ανθμιάθε)
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ΠΑ ΑΝΜΠΡΝΩΙΑΠΑ…
Πη πνεηάδεηαη.
πιαζηειίκε
έκα γοάιηκμ μπμοθάιη γεμάημ κενό , θιεηζμέκμ με ημ πώμα

Πη πνέπεη κα θάκεηξ.

1πιάζε ηεκ πιαζηειίκε θαη θηηάλε μηα μμμηόμμνθε βάζε.
2αθμύμπεζε ημ μπμοθάιη πάκς ζηε βάζε θναηώκηαξ ημ όνζημ.
3αθμύμπεζε πάιη ημ μπμοθάιη πάκς ζηε βάζε θναηώκηαξ ημ

ακαπμδμγονηζμέκμ.

Πη ζομβαίκεη ;
Τμ απμηύπςμα πμο ημ όνζημ μπμοθάιη άθεζε πάκς ζηε βάζε από πιαζηειίκε είκαη ιηγόηενμ βαζύ
από εθείκμ πμο άθεζε ημ μπμοθάιη ακαπμδμγονηζμέκμ.

Γηαηί…
…ζηεκ πνώηε πενίπηςζε ημ βάνμξ ημο μπμοθαιημύ θαηακέμεηαη ζε μεγάιε επηθάκεηα εκώ ζηε
δεύηενε ζε μηα επηθάκεηα πημ μηθνή. Ε πίεζε πμο αζθείηαη από έκα ζώμα, ελανηάηαη από ημ πόζμ
μεγάιε είκαη ε επηθάκεηα επαθήξ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Βαζηιάθε Κίθμ)
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ΠΜ ΦΑΖΚΜΙΓΚΜ ΠΜΡ ΑΘΑΠΜΚΓΞΜΡ
Πη πνεηάδεηαη
αιάηη ρηιό
έκα μεγάιμ πμηήνη
έκα αβγό
έκα θμοηαιάθη ημο γιοθμύ θαη έκα θμοηάιη ηεξ ζμύπαξ
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1 πνόζζεζε κενό ζημ πμηήνη έςξ ηε μέζε θαη βύζηζε ζηγά θαη απαιά ημ αβγό, με ηε βμήζεηα ημο
θμοηαιημύ.

2 βγάιε ημ αογό από ημ κενό, πνόζζεζε ζ’ αοηό δέθα θμοηαιάθηα ημο γιοθμύ αιάηη ρηιό θαη
ακαθάηερε μέπνη κα δηαιοζεί. Αθμύ δηαιοζεί βύζηζε λακά ημ αβγό.

3 βγάιε λακά ημ αβγό από ημ κενό, ζομπιήνςζε πμιύ ανγά κενό ζημ πμηήνη, μέπνη κα γεμίζεη, θαη
λακαημπμζέηεζε ημ αβγό μέζα ζημ πμηήνη.
Πη ζομβαίκεη;
Σημ 1μ ζηάδημ ημ αβγό αθμομπά ζημκ πάημ ημο πμηενημύ. Σημ 2μ ζηάδημ ημ αβγό επηπιέεη.
Σημ 3μ ζηάδημ ημ αβγό ζηέθεηαη ζημ μέζμ ημο πμηενημύ.
Γηαηί...
….ημ αβγό έπεη μεγαιύηενε ποθκόηεηα από ημ κενό θαη επμμέκςξ βμοιηάδεη ανπηθά.
Όμςξ ημ αιαηόκενμ έπεη μεγαιύηενε ποθκόηεηα από ημ γιοθό κενό θαη γη’ αοηό ημ ιόγμ επηηνέπεη
ζημ αβγό κα επηπιεύζεη ζημ δεύηενμ ζηάδημ.
Σημ ηειεοηαίμ ζηάδημ, ημ γιοθό κενό επηπιέεη πάκς ζημ αιαηόκενμ γηαηί έπεη μηθνόηενε
ποθκόηεηα θαη ημ αβγό ζηαμαηά ζημ μέζμ γηαηί έπεη μεγαιύηενε ποθκόηεηα από ημ γιοθό κενό αιιά
μηθνόηενε από ημ αιαηόκενμ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Βμονάθε Δεμήηνε)
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ΑΚΑΘΡΟΕ ΠΩΚ ΜΡΟΖΩΚ
Πη πνεηάδεηαη
μηζό θόθθηκμ ιάπακμ
έκα θαηζανμιάθη θαη μηα εζηία γθαδημύ
έκα μηθνό ζμονςηήνη
ηνία πμηήνηα θαη έκα γοάιηκμ δμπείμ
έκα ιεμόκη
ζόδα
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1 θόρε ημ θόθθηκμ ιάπακμ ζε ιεπηέξ θέηεξ θαη βαιέ ημ κα βνάζεη.
2 όηακ ημ κενό ανπίδεη κα βνάδεη, ακαθάηερε, ζβήζε ηε θςηηά θαη άθεζε ημ μείγμα γηα μηζή ώνα
3 νίλε ημ κενό από ημ θαηζανμιάθη ζημ γοάιηκμ δμπείμ, θηιηνάνμκηαξ ημ μείγμα με ημ ζμονςηήνη.
Τώνα έπεηξ έκα εκδεηθηηθό ογνό.

4 βάιε ζημ 1 πμηήνη κενό θαη πομό ιεμμκημύ, ζημ 2 κενό θαη ζόδα, θαη ζημ 3
5 πνόζζεζε έκα θμοηαιάθη από ημ εκδεηθηηθό ογνό ζε θαζέκα από ηα πμηήνηα.
μ

μ

μ

ζθέημ κενό.

Πη ζομβαίκεη;

Τμ κενό με ημ ιεμόκη βάθεηαη θόθθηκμ, ημ κενό με ηεκ ζόδα βάθεηαη πνάζηκμ εκώ ημ ζθέημ κενό
δεκ αιιάδεη πνώμα.
Γηαηί...
... ημ ογνό πμο πήναμε όηακ βνάζαμε ημ θόθθηκμη ιάπακμ είκαη δείθηεξ, δειαδή μηα μοζία πμο
μπμνεί κα παίνκεη δηαθμνεηηθό πνώμα ακάιμγα με ημ ακ ένζεη ζε επαθή με μλύ ή βάζε. Τμ κενό με
ημ ιεμόκη βάθεηαη θόθθηκμ γηαηί είκαη όληκε μοζία , εκώ ημ κενό με ηεκ ζόδα βάθεηαη πνάζηκμ ή
γαιάδημ γηαηί είκαη βαζηθή μοζία. Τέιμξ ημ ζθέημ κενό δεκ αιιάδεη πνώμα γηαηί είκαη μοδέηενμ θαη
μ δείθηεξ δεκ αιιάδεη πνώμα.

(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ανθμιάθε Δήμεηνα)
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ΔΖΑΠΕΞΩΚΠΑΟ ΠΕ ΘΓΞΙΜΠΕΠΑ
Πη πνεηάδεηαη
ηνία γοάιηκα δμπεία
ηα ηνία θαπάθηα ημοξ
έκα μάιιηκμ νμύπμ
θύιια εθεμενίδαξ
έκα θμοηί ηόζμ ρειό όζμ θαη ηα δμπεία
δεζηό κενό
έκα ζενμόμεηνμ πμο κα μπμνεί κα βοζηζηεί ζημ κενό
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1ηύιηλε ημ πνώημ δμπείμ με ημ μάιιηκμ νμύπμ ,βάιε ημ δεύηενμ μέζα ζημ θμοηί γεμίδμκηαξ ημ
πώνμ γύνς ημο με ηα θύιια ηεξ εθεμενίδαξ θαη άθεζε ημ ηνίημ αθάιοπημ.

2γέμηζε με πμιύ δεζηό κενό ηα ηνία δμπεία ,μέηνεζε ηε ζενμμθναζία ημοξ θαη θάιορέ ηα
με ηα θαπάθηα ημοξ.

3ημπμζέηεζε ηα ηνία δμπεία ζημ θνύμ γηα 30 ιεπηά (π.π. ζημ μπαιθόκη).
4έιεγλε με έκα ζενμόμεηνμ ζε πμηα δμπεία ημ κενό θνύςζε ιηγόηενμ.
Πη ζομβαίκεη;
Τμ κενό έπεη θνοώζεη ηειείςξ ζημ δμπείμ πμο δεκ έπεη θαμία πνμζηαζία θαη ιηγόηενμ ζημ δμπείμ
πμο ζοζθεοάζηεθε με ηηξ εθεμενίδεξ ζημ θμοηί θαη ζε εθείκμ πμο ηοιίπηεθε με ημ μάιιηκμ ύθαζμα.
Γηαηί...
... ε πμζόηεηα ημο αένα πμο παγηδεύηεθε θαη απμμόκςζε γηα πενηζζόηενμ πνόκμ ηα δύμ δμπεία από
ημκ θνύμ αένα , εμπμδίδμκηαξ ημ κενό κα θνοώκεη.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Φνύζα Γειαζάθε)
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ΔΖΑΦΜΞΓΠΖΗΓΟ ΑΖΟΘΕΟΓΖΟ
Πη πνεηάδεηαη
έκα πμηήνη θνύμ κενό
έκα πμηήνη δεζηό κενό
έκα πμηήνη πιηανό κενό

Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1βύζηζε έκα δάπηοιμ ζημ πμηήνη με ημ δεζηό κενό θαη αμέζςξ μεηά βάιε ημ ζημ πιηανό κενό.
2πενίμεκε μέπνη κα επακέιζμοκ ηα δάπηοιά ζμο ζηεκ θακμκηθή ζενμμθναζία ημοξ , ύζηενα βάιε
έκα δάπηοιμ ζημ θνύμ κενό θαη αμέζςξ μεηά ζημ πιηανό.

Πη ζομβαίκεη;
Σημ 1μ βήμα παναηενμύμε όηη ημ πιηανό κενό μαξ θαίκεηαη θνύμ
Σημ 2μ βήμα παναηενμύμε όηη ημ πιηανό κενό μαξ θαίκεηαη δεζηό.
Γηαηί...
... μη οπμδμπείξ πμο είκαη εοαίζζεημη ζηε δέζηε θαη ζημ θνύμ θαηαγνάθμοκ ηηξ μεηαβμιέξ ηεξ
ζενμμθναζίαξ . Νενκώκηαξ από ημ δεζηό κενό ζημ πιηανό ή από ημ θνύμ ζημ πιηανό , μπμνεί κα
μαξ δώζμοκ ακαθνηβείξ πιενμθμνίεξ ιόγς ηεξ απόημμεξ αιιαγήξ ηεξ ζενμμθναζίαξ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Ηώζηα Γαογηςηάθε)
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ΔΜΗΖΙΑΔΜΚΠΑΟ ΠΕΚ ΝΡΗΚΜΠΕΠΑ
Πη πνεηάδεηαη
έκα δηαθακέξ μεγάιμ δμπείμ
μέιη
ζπμνέιαημ
κενό
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1βάιε πνώηα ημ μέιη θαη μεηά ημ ζπμνέιαημ μέζα ζημ δμπείμ
2 ζημ ηέιμξ νίλε ημ κενό
Πη ζομβαίκεη;
Τα ηνία ογνά δεκ ακαμεηγκύμκηαη αιιά δηαηάζζμκηαη ζε ζηνώμαηα. Τμ ιάδη επηπιέεη πάκς ζημ μέιη
εκώ ημ κενό βοζίδεηαη θάης από ημ ιάδη αιιά επηπιέεη πάκς από ημ μέιη.

Γηαηί...
... ηα ογνά έπμοκ δηαθμνεηηθέξ ποθκόηεηεξ. Τμ ιάδη πμο έπεη ηε μηθνόηενε ποθκόηεηα επηπιέεη
ηόζμ πάκς από ημ μέιη όζμ θαη πάκς από ημ κενό, εκώ ημ μέιη έπεη ηε μεγαιύηενε ποθκόηεηα θαη
γη΄αοηό παναμέκεη ζημκ πάημ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Τδέμμα Γμοίηθηικη)
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ΓΚΑ ΦΞΑΓΙΑ ΑΝΜ ΡΦΑΟΙΑ
Πη πνεηάδεηαη
έκα ιαζηηπάθη
έκα πμηήνη
έκα μακηήιη
κενό
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1βνέλε

θαη ζηύρε ημ μακηήιη

2γέμηζε ημ πμηήνη με κενό
3 ηέκηςζε ημ μακηήιη πάκς ζημ ζηόμημ ημο πμηενημύ θαη ζηενέςζε ημ με ημ ιάζηηπμ
4 ακαπμδμγύνηζε ημ πμηήνη με μηα γνήγμνε θίκεζε
Πη ζομβαίκεη;
Τμ κενό παναμέκεη εγθιςβηζμέκμ ζημ πμηήνη ζακ κα ήηακ ημ μακηήιη αδηάβνμπμ.
Γηαηί...
... ημ κενό με ημ μπμίμ έβνελεξ ημ μακηήιη γέμηζε ηα μηθνμζθμπηθά θεκά ακάμεζα ζηηξ ίκεξ ημο
οθάζμαημξ θαη πάνε ζηεκ επηθακεηαθή ηάζε δεμημύνγεζε έκα είδμξ ζομπαγμύξ θνάγμαημξ ημ μπμίμ
εμπμδίδεη ημ κενό ημο πμηενημύ κα ελέιζεη.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Ακκηηζάθε Ιακόιε)
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ΓΝΖΝΘΓΜΚΠΑΟ ΟΠΜ ΚΓΞΜ
Πη πνεηάδεηαη
μηα μηθνή ιαβίδα.
μηα βειόκα
έκα πμηήνη .
κενό.
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1 γέμηζε ημ πμηήνη με κενό μέπνη ημ πείιμξ ημο.
2πηάζε ηεκ βειόκα με ηε ιαβίδα θαη ημπμζέηεζέ ηεκ ζηεκ επηθάκεηα ημο κενμύ.

Γίκαη πμιύ

ζεμακηηθό κα ηεκ αθμομπήζεηξ ανγά θαη μνηδόκηηα.
Πη ζομβαίκεη;
Ε βειόκα επηπιέεη
Γηαηί...
... ηα μόνηα κενμύ ζηεκ επηθάκεηα, με έπμκηαξ άιια μόνηα πμο κα ηα έιθμοκ από πάκς, είκαη πημ
δοκαηά ζοκδεδεμέκα μεηαλύ ημοξ. Ε δύκαμε πμο θναηά εκςμέκα ηα μόνηα ηεξ επηθάκεηαξ ιέγεηαη
επηθακεηαθή ηάζε θαη έπεη ζακ απμηέιεζμα κα ζπεμαηίδμοκ θάηη ζακ μεμβνάκε πμο μπμνεί κα
ζογθναηήζεη ειαθνά ζώμαηα.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Βαζηιάθε Κίθμ)
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ΓΚΑΟ ΝΞΩΠΜΠΡΝΜΟ ΝΡΞΜΟΒΓΟΠΕΞΑΟ
Πη πνεηάδεηαη
• έκα πηάημ θαη έκα πμηήνη
• έκα θενί θαη έκαξ ακαπηήναξ
• έκα θμοηαιάθη
• λίδη
• δηζακζναθηθό κάηνημ (μαγεηνηθή ζόδα)
• έκαξ θύιηκδνμξ από πανηόκη
• πιαζηειίκε
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1με ηεκ πιαζηειίκε ζηενέςζε ημ θενί ζημ πηάημ θαη άκαρέ ημ.
2βάιε ζημ πμηήνη έκα θμοηαιάθη δηζακζναθηθό κάηνημ (ζόδα) θαη ηνία δάπηοια λύδη.
3Όηακ ζημ πμηήνη ζπεμαηηζημύκ θοζαιίδεξ αενίμο, ημπμζέηεζε ημ πανημκέκημ θύιηκδνμ ζε μηθνή
απόζηαζε από ηε θιόγα – πνόζελε κα μεκ πιεζηάζεηξ πμιύ θμκηά – θαη γείνε ειαθνώξ πνμξ ημ
μένμξ ημο ημ πμηήνη, ζακ κα έπνεπε κα πύζεηξ μέζα από ημ θύιηκδνμ ημκ αένα πμο πενηέπεηαη ζημ
πμηήνη.
Πη ζομβαίκεη;
Ε θιόγα ζβήκεη.
Γηαηί...
…μη θοζαιίδεξ ημο αενίμο πμο ζπεμαηίζηεθακ μέζα ζημ πμηήνη όηακ ήνζακ ζε επαθή ημ
δηζακζναθηθό κάηνημ θαη ημ λύδη είκαη δημλείδημ ημο άκζναθα. Τμ αένημ αοηό είκαη βανύηενμ από
ημκ αένα θαη επμμέκςξ ακεβαίκεη μέζα από ημκ θύιηκδνμ πνμξ ηε θιόγα, απμμαθνύκμκηαξ με ημκ
ηνόπμ αοηό ημ μλογόκμ θαη δηαθόπημκηαξ ηεκ θαύζε.
Γκωνίδεηξ όηη…
Αθόμα θαη μη πονμζβεζηήνεξ πενηέπμοκ δημλείδημ ημο άκζναθα.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Κηθμιέηα Ειημπμύιμο)
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ΔΓΟΠΜ ΚΓΞΜ ΙΓΟΑ ΟΓ ΗΞΡΜ
Πη πνεηάδεηαη
έκα μεγάιμ δηαθακέξ δμπείμ
έκα μηθνό γοάιηκμ δμπείμ με πώμα
πνςμαηηζηό μειάκη
κενό
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1γέμηζε με θνύμ κενό ημ μεγάιμ δμπείμ
2νίλε μενηθέξ ζηαγόκεξ μειάκη ζημ μηθνό δμπείμ θαη γέμηζέ ημ με πμιύ δεζηό κενό. Ηιείζε ημ με
ημ πώμα.

3βάιε ημ μηθνό δμπείμ ζημ θνύμ κενό, αθμύμπεζέ ημ ζημκ πάημ θαη βγάιε ημ πώμα.
Πη ζομβαίκεη;
Τμ πνςμαηηζηό κενό βγαίκεη από ημ μηθνό δμπείμ, ακεβαίκεη θαη απιώκεηαη πνμξ ηεκ επηθάκεηα.
Ύζηενα από ιίγε ώνα ανπίδεη κα θαηεβαίκεη θαη ακαμεηγκύεηαη με ημ οπόιμηπμ κενό.
Γηαηί...
... ε ζενμόηεηα αολάκεη ηεκ ηαπύηεηα θίκεζεξ ηςκ μμνίςκ, μπόηε απμμαθνύκμκηαη μεηαλύ ημοξ.
Έηζη, ημ ζενμό κενό γίκεηαη ιηγόηενμ ποθκό άνα θαη πημ ειαθνύ θαη επηπιέεη ζημ θνύμ. Ιόκμ όηακ
πάζεη ηε ζενμόηεηά ημο θαηεβαίκεη θαη ακαμηγκύεηαη με ημ οπόιμηπμ κενό, αθμύ έπεη απμθηήζεη
ίδηα ζενμμθναζία.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Δακκή Αθνμδίηε)
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Ε ΔΡΚΑΙΕ ΠΜΡ ΚΕΙΑΠΜΟ
Πη πνεηάδεηαη
έκα ακζεθηηθό κήμα μήθμοξ 20 εθ.
έκα παγάθη
έκα ρειό δμπείμ με πώμα
δομ αηζάιηκα μαπαίνηα
έκα ρογείμ

Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1δέζε ηα δύμ αηζάιηκα μαπαίνηα ζηηξ άθνεξ ημο κήμαημξ.
2ημπμζέηεζε ημ παγάθη ζηε μέζε ημο πώμαημξ ημο δμπείμο.
3ηζμννόπεζε ημ κήμα πάκς από ημ παγάθη ώζηε ηα μαπαίνηα κα ημ θναημύκ ηεκηςμέκμ πνμξ ηα
θάης.

4ημπμζέηεζέ ημ ζημ ρογείμ όπςξ αθνηβώξ είκαη.
Πη ζομβαίκεη;
Τμ κήμα πενκά ζηγά ζηγά μέζα ζημ παγάθη πςνίξ κα ημ θόβεη ζηα δομ.

Γηαηί...
... ε ηζπονή πίεζε ημο κήμαημξ ιηώκεη ημκ πάγμ από θάης, όμςξ αμέζςξ μεηά ημ κενό παγώκεη θαη
πάιη. Γπίζεξ ε ορειή πίεζε θαηεβάδεη ηε ζενμμθναζία ζηεκ μπμία παγώκεη ημ κενό, αιιά πάκς
από ημ κήμα ημ κενό ελαθμιμοζεί κα παγώκεη ζημοξ 0°C
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ανγονώ Βμηδάθε)
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ΚΑΦΘΑΘΖΚΕ ΝΜΡ ΜΞΜΝΕΔΑ
Πη πνεηάδεηαη
βόιμη καθζαιίκεξ
λίδη
ζόδα
κενό
έκα δηαθακέξ γοάιηκμ βάδμ
έκα θμοηάιη.
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1γέμηζε ημ βάδμ με κενό.
2 πνόζζεζε δύμ θμοηαιηέξ λίδη θαη δύμ θμοηαιηέξ ζόδα θαη ακαθάηεοζε ανγά.
3βύζηζε ημοξ βόιμοξ ηεξ καθζαιίκεξ.
Πη ζομβαίκεη;
Ανπηθά μη βόιμη πεγαίκμοκ ζημκ πάημ. Ύζηενα από ιίγμ μηθνέξ θοζαιίδεξ πνμζθμιιώκηαη ζηεκ
επηθάκεηά ημοξ θαη μη βόιμη ανπίδμοκ κα ακεβαίκμοκ, έπεηηα πέθημοκ θαη λακακεβαίκμοκ.
Γηαηί...
...ημ λίδη ακηηδνά με ηε ζόδα θαη πανάγεηαη αένημ δημλείδημ ημο άκζναθα, ημ μπμίμ ειεοζενώκεηαη
ζημ κενό με ηε μμνθή θοζαιίδςκ. Όηακ πνμζθμιιάηαη ζηε καθζαιίκε ηεκ παναζύνεη μαδί ημο ζηεκ
επηθάκεηα, έπεηηα απμθμιιάηαη θαη δηαζθμνπίδεηαη ζημκ αένα.
Έηζη ε καθζαιίκε, ιόγς ημο βάνμοξ ηεξ, λακαπεγαίκεη ζημκ πάημ γηα κα λακακέβεη μεηά θαζώξ
μεηαθένεηαη από άιιεξ θοζαιίδεξ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Τδέμμα Γμοίηθηικη)
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ΝΖΜ ΔΡΚΑΠΜΟ ΑΝΜ ΠΜ ΚΓΞΜ
Πη πνεηάδεηαη
έκα πμηήνη με ιείμ πείιμξ
μηα θάνηα εκηειώξ επίπεδε ή γοαιηζηενό πανηόκη
κενό
έκαξ κηπηήναξ γηα κα δμοιέρεηξ
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1 γέμηζε ημ πμηήνη με κενό.
2 θάιορε εκηειώξ ημ πείιμξ ημο πμηενημύ με ηεκ θάνηα, ηεκ μπμία ίζςξ πνεηαζηεί κα βνέλεηξ
ιίγμ.

3 θναηώκηαξ με ηεκ παιάμε ημο πενημύ ζμο ηεκ θάνηα ακαπμδμγύνηζε ημ πμηήνη θαη απμμάθνοκε
ημ πένη ζμο.
Πη ζομβαίκεη;
Ε θάνηα παναμέκεη θμιιεμέκε ζημ πείιμξ ημο κενμύ θαη ημ κενό δεκ πέθηεη.
Γηαηί...
... … ε πίεζε ημο αένα πμο αζθείηαη ζηεκ θάνηα από θάης είκαη μεγαιύηενε από ημ βάνμξ ημο
κενμύ ζημ εζςηενηθό ημο πμηενημύ. Γηα αοηό ημ ιόγμ ε θάνηα ζογθναηεί ημ κενό θαη δεκ πέθηεη.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Δεμήηνε Βμονάθε)
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ΝΩΟ ΑΚΠΖΔΞΑ ΠΜ ΟΑΝΜΡΚΖ ΟΠΜ ΚΓΞΜ;
Πη πνεηάδεηαη
ηαιθ/πηπένη
κενό
ογνό ζαπμύκη
κηπηήναξ ή ιεθάκε
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1γέμηζε ημ κηπηήνα/ιεθάκε με κενό θαη νάκηηζε με ηαιθ/πηπένη όιε ηεκ επηθάκεηα
2βύζηζε εδώ θαη εθεί ηε μύηε ημο δάπηοιμύ ζμο ακμίγμκηαξ ηνύπεξ ζημ κενό
3 βάιε ζ’ έκα δάπηοιμ μηα ζηαγόκα ογνό ζαπμύκη θαη βύζηζε ημ δάπηοιμ με ημ ζαπμύκη ζ’ έκα
ζεμείμ θμκηά ζημ πείιμξ ημο κηπηήνα

4 αθμύμπεζε ηεκ επηθάκεηα ημο κενμύ όπμο έπεηξ νίλεη ηαιθ/πηπένη με ημ δάπηοιμ πμο έπεη ημ
ζαπμύκη
Πη ζομβαίκεη;
Σηεκ πνώηε βύζηζε ημο δαπηύιμο με ημ ζαπμύκη, ημ ηαιθ/πηπένη απμμαθνύκεηαη αμέζςξ από
εθείκμ ημ ζεμείμ. Μη επόμεκεξ βοζίζεηξ αθήκμοκ ηνύπεξ.
Γηαηί...
... ημ ζαπμύκη μεηώκεη ηεκ ηάζε ζημ ζεμείμ όπμο βοζίδεηαη ημ δάπηοιμ. Σηεκ οπόιμηπε επηθάκεηα ε
ηάζε είκαη, θαηά ζοκέπεηα, μεγαιύηενε, γη’ αοηό έιθεη θαη ζογθναηεί ημ ηαιθ/πηπένη. Μη ηνύπεξ πμο
αθήκεη ημ δάπηοιμ με ζαπμύκη δεκ λακαθιείκμοκ, γηαηί ζηα ζεμεία εθείκα ημ ζαπμύκη δεκ επηηνέπεη
ηεκ έιλε μεηαλύ ηςκ μμνίςκ θαη ηεκ ακαδεμημονγία ηεξ επηθακεηαθήξ μεμβνάκεξ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ιανία Αηζαιάθε)
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ΠΜ ΘΜΡΘΜΡΔΖ ΝΜΡ ΑΚΘΖΔΓΖ ΟΠΜ ΚΓΞΜ
Πη πνεηάδεηαη
έκα θύιιμ πανηί
πνςμαηηζηά μμιύβηα
ραιίδη
έκα βαζύ πηάημ με κενό
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1ζε έκα θύιιμ πανηί ζπεδίαζε έκα μθηάγςκμ θαη ζηεκ θάζε πιεονά ημο μθηαγώκμο βάιε ίζα
ηζμζθειή ηνίγςκα. Ιπμνείξ κα ζεξ κα ηα πνςμαηίζεηξ.

2δίπιςζε πνμξ ηα μέζα ηα ηνίγςκα ‘’πέηαια’’ θαηά μήθμξ ηεξ πιεονάξ ηεξ βάζεξ ημο ηζμζθειμύξ
ηνηγώκμο

3 αθμύμπεζε ημ πάνηηκμ ιμοιμύδη ζημ κενό
Πη ζομβαίκεη;
Τμ ιμοιμύδη ζηγά-ζηγά ακμίγεη.
Γηαηί...
... ημ κενό δηεηζδύεη, ελαηηίαξ ημο ηνηπμεηδηθμύ θαηκμμέκμο, ζημοξ μηθνμύξ θεκμύξ πώνμοξ πμο
οπάνπμοκ ακάμεζα ζηηξ ίκεξ ημο πανηημύ θαη ημ θμοζθώκεη. Έηζη μη πηοπώζεηξ ακμίγμοκ θαη ημ
ιμοιμύδη ’’ακζίδεη’’.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ιανία Ηαιιηβνεηάθε)
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ΦΡΘΑΗΓΟ ΑΝΜ ΝΑΓΜ
Πη πνεηάδεηαη
έκα ζπίνημ
αιάηη ρειό
μηα παγμζήθε
έκαξ θαηαρύθηεξ
κενό
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1γέμηζε με κενό ηεκ παγμζήθε θαη αθμύμπεζε ζε μηα από ηηξ θορέιεξ ημ ζπίνημ, ημ μπμίμ ζα
επηπιεύζεη πάκς ζημ κενό.

2βάιε ηεκ παγμζήθε ζημκ θαηαρύθηε θαη πενίμεκε μέπνη κα παγώζεη ημ κενό.
3 ημ ζπίνημ ζα έπεη παγηδεοηεί μέζα ζημκ πάγμ, πςξ ζα μπμνέζεηξ κα ημ αθαηνέζεηξ
πςνίξ κα πενημέκεηξ κα ιηώζεη μ πάγμξ;

4ζθόνπηζε ημ αιάηη πάκς ζηεκ θορέιε με ημ ζπίνημ.
Πη ζομβαίκεη;
Ιεηά από 30 δεοηενόιεπηα ζα θαημνζώζεηξ κα βγάιεηξ ημ ζπίνημ πςνίξ θόπμ.
Γηαηί...
...ημ αιάηη έιηςζε ημ επηθακεηαθό ζηνώμα ημο πάγμο. Σηεκ πναγμαηηθόηεηα, εκώ ημ θαζανό κενό
παγώκεη ζημοξ 0μC, ημ αιμονό κενό παγώκεη ζημοξ -20 μC.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Ηαπνηδάθε Αιέλακδνμ)
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ΓΞΖΑ ΩΞΖΟ ΓΡΑΖΟΘΕΟΖΑ
Πη πνεηάδεηαη
Ιηα ιεθάκε
Ιενηθά παγάθηα
Κενό
Τνεηξ βειόκεξ
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1 νίλε ηα παγάθηα ζε μηα ιεθάκε κενό
2 βάιε μέζα ημ πένη ζμο γηα 20-30 δεοηενόιεπηα
3 βγάιε ημ θαη ζθμύπηζέ ημ γνήγμνα
4 πνμζπάζεζε κα πηάζεηξ θάζε βειόκα λεπςνηζηά
Πη ζομβαίκεη;
Τα πένηα ζμο ζα δοζθμιεοημύκ πμιύ κα πηάζμοκ ηηξ βειόκεξ.
Γηαηί...
... ημ θνύμ μεηώκεη πμιύ ηεκ εοαηζζεζία ηεξ αθήξ , γη΄αοηό ηα δάπηοια δεκ αηζζάκμκηαη ημ
ακηηθείμεκμ πμο ζεθώκμοκ ή αθμομπμύκ. Ιενηθέξ θμνέξ ε αθή δε μαξ δίκεη αθνηβείξ πιενμθμνίεξ,
επεηδή έπεη μεηαβιεζεί ε εοαηζζεζία ηςκ οπμδμπώκ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Γαογηςηάθε Ηώζηα)
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DEPON – ΝΡΞΑΡΘΜΟ
Πη πνεηάδεηαη
Έκα άδεημ πιαζηηθό θμοηάθη από depon ακαβνάδμκ
Ιηα ηαμπιέηα depon ακαβνάδμκ
Κενό
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1βάιε ηεκ ηαμπιέηα μέζα ζημ άδεημ θμοηί θαη νίλε ειάπηζημ κενό.
2θιείζε γνήγμνα ημ θμοηί θαη ημπμζέηεζέ ημ πάκς ζε ηναπέδη όνζημ θαη με ημ θαπάθη πνμξ ηα
θάης.
Πη ζομβαίκεη;
Ιεηά από ιίγα δεοηενόιεπηα, ημ θμοηί εθημλεύεηαη με δύκαμε πνμξ ηα πάκς.
Γηαηί..
…ημ Depon (παναθεηαμόιε), έπεη όληκμ ακζναθηθό κάηνημ (ΚaHCO3), θηηνηθό μλύ θ.ά. Ιε ηεκ
πνμζζήθε κενμύ ημ ΚaHCO3 μεηαηνέπεηαη μεηά από μία ζεηνά ακηηδνάζεςκ ζε αένημ δημλείδημ
ημο άκζναθα (CO2) . Ε μεγάιε παναγςγή αενίμο μέζα ζημ θιεηζηό θμοηί δεμημονγεί μεγάιε πίεζε,
μπόηε ακμίγεη ημ θαπάθη θαη εθημλεύεηαη ημ θμοηί πνμξ ηα πάκς.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Αιέλακδνμ Ηαπνηδάθε)
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ΒΞΑΟΙΜΟ ΡΝΜ ΝΖΓΟΕ
Πη πνεηάδεηαη
έκα γθαδάθη
έκα μπνίθη
μηα ζύνηγγα 10mL ή μεγαιύηενε
κενό
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1δέζηακε ημ κενό αιιά μεκ ημ αθήζεηξ κα βνάζεη π.π. ζημοξ 40-50 C.
μ

2θαηέβαζε ημ έμβμιμ ηεξ ζύνηγγαξ μέπνη θάης.
3βύζηζε ηε μύηε ηεξ ζημ δεζηό κενό θαη ηνάβελε ημ έμβμιμ πνμξ ηα πίζς ώζηε ε ζύνηγγα κα
πάνεη 3-4mL.

4βγάιε ηε ζύνηγγα από ημ κενό, με έκα δάθηοιό ζμο θιείζε ημ άκμηγμα θαη με ημ άιιμ πένη ηνάβα
ημ έμβμιμ πνμξ ηα πίζς, ςξ ημ ηένμα.
Πη ζομβαίκεη;
Ιέζα από ημ κενό βγαίκμοκ θοζαιίδεξ θαη ηα ημηπώμαηα ηεξ ζύνηγγαξ ζμιώκμοκ
Γηαηί...
…όηακ ηνάβελεξ ημ έμβμιμ πνμξ ηα πίζς ε πίεζε μέζα ζηε ζύνηγγα ειαηηώζεθε θαη ημ κενό άνπηζε
κα βνάδεη.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Βασιάθε Σήθε)
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ΔΖΑΟΠΜΘΕ ΟΠΓΞΓΜΡ
Πη πνεηάδεηαη
έκα θένμα
έκα θμμμάηη ζηδενέκημ ζύνμα
έκα μακηαιάθη
έκα ακαμμέκμ θενί
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1με ημ ζύνμα θηηάλε έκα δαθηύιημ γύνς απ' ηε δηάμεηνμ ημο θένμαημξ.
2βγάιε ημ θένμα θαη πηάζε ημ με ημ μακηαιάθη θναηώκηαξ ημ μενηθά ιεπηά πάκς απ' ηε θιόγα
ημο θενημύ.

3 βάιε πάιη ημ θένμα ζημ ζονμάηηκμ δαθηύιημ.
Πη ζομβαίκεη;
Τμ θένμα δε πςνάεη κα πενάζεη απ΄ ημ δαθηύιημ . Ακ ημ αθήζμομε κα θνοώζεη ζα πςνάεη θαη πάιη
ζημ δαθηύιημ.
Γηαηί...
…γηαηί ε ζενμόηεηα πνμθάιεζε πνμζςνηκή δηαζημιή ζημ θένμα.
Γκωνίδεηξ όηη…
…θαη μη ζηδενμδνμμηθέξ γναμμέξ οθίζηακηαη δηαζημιή ιόγς ηεξ θαιμθαηνηκήξ δέζηεξ, γη΄αοηό
οπάνπεη ειεύζενμξ πώνμξ ζηα δηαζηήμαηα μεηαλύ ηςκ γναμμώκ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Φνύζα Γειαζάθε)

38

Ε ΑΜΞΑΠΕ ΓΞΑΦΕ
Πη πνεηάδεηαη
έκα ιεμόκη (ή λύδη)
έκα θιηηδάκη
μηα μδμκημγιοθίδα
έκα ιεοθό θύιιμ πανηί
έκα ζπίνημ
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1 ζηύρε ημ ιεμόκη θαη άδεηαζε ημ πομό ημο ζημ θιηηδάκη
2βμύηελε ηεκ μδμκημγιοθίδα ζημ πομό ημο ιεμμκημύ θαη αμέζςξ μεηά γνάρε θάηη ζ΄ έκα ιεοθό
πανηί. Όηακ ζηεγκώζεη μ πομόξ ζημ πανηί, ζα δείπκεη πςξ δεκ έπεη πνεζημμπμηεζεί.

3άκαρε ημ ζπίνημ θαη πιεζίαζε ηε θιόγα θάης από ηε ζειίδα ημο πανηημύ.
Πη ζομβαίκεη;
Ε πενημπή ζηεκ μπμία είπαμε γνάρεη με ημ πομό μαονίδεη ζε παμειόηενε ζενμμθναζία από όηη ημ
οπόιμηπμ πανηί, θαη έηζη ζα θακεί αοηό πμο γνάραμε.
Γηαηί...
…ζηα ζεμεία πμο ημ πανηί έπεη εμπμηηζηεί από ημ πομό ιεμμκημύ, θαίγεηαη ζε παμειόηενε
ζενμμθναζία απ’ όηη ημ ζηεγκό πανηί, μπόηε πνςμαηίδεηαη. Ακηί γηα πομό ιεμμκημύ, μπμνώ κα
πνεζημμπμηήζς ιεοθό λίδη ή γάια.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Θμδςνή Γηακκανάθε)
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Ε ΔΡΚΑΙΕ ΠΩΚ ΦΡΟΑΘΖΔΩΚ
Πη πνεηάδεηαη
έκα πιαζηηθό μπμοθάιη
έκα μπαιόκη
μαγηά
δάπανε
150g δεζηό κενό
έκα θμοηαιάθη
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1βάιε ζημ μπμοθάιη 3 θμοηαιάθηα μαγηά θαη 2 θμοηαιάθηα δάπανε.
2νίλε από πάκς ανγά ημ δεζηό κενό.
3βάιε ζημ ζηόμημ ημο μπμοθαιημύ ημ μπαιόκη. Νενίμεκε γηα μία ώνα πενίπμο.
Πη ζομβαίκεη;
Τμ ογνό αθνίδεη θαη ημ μπαιόκη θμοζθώκεη.
Γηαηί...
…ε μαγηά πενηέπεη μύθεηεξ πμο ηνέθμκηαη από ηε δάπανε θαη πανάγεηαη δημλείδημ ημο άκζναθα. Τμ
αένημ αοηό, ζπεμαηίδμκηαξ θοζαιίδεξ ακεβαίκεη ζηεκ επηθάκεηα γηα κα ειεοζενςζεί ζημκ αένα θαη
θμοζθώκεη ημ μπαιόκη.
Γκωνίδεηξ όηη…
…ζηεκ παναζθεοή ρςμημύ, ε μαγηά πενηέπεη μύθεηεξ πμο ηνέθμκηαη από ηα ζάθπανα ημο αιεονημύ.
Έηζη, θαηά ηε δηάνθεηα ημο ρεζίμαημξ, απειεοζενώκεηαη ζημκ αένα CO2 , πμο αθήκεη ζηεκ ρίπα
ημο ρςμημύ ηηξ παναθηενηζηηθέξ ηνοπίηζεξ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ιανία Αηζαιάθε)
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Ε ΝΑΠΑΠΑ ΗΑΖ ΠΜ ΜΛΡΔΓΚΓ
Πη πνεηάδεηαη
έκα πμηήνη
μία παηάηα
μλοδεκέ (πνόζθαηα παναζθεοαζμέκμ)
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1 βάιε ζε πμηήνη πενίπμο 50ml μλοδεκέ.
2 πνόζζεζε ζημ πμηήνη μηθνό θμμμάηη θνέζθηαξ παηάηαξ-ημ θμμμάηη ηεξ παηάηαξ ζα επηπιέεη
γηαηί έπεη ποθκόηεηα μηθνόηενε ημο κενμύ.

3 επακάιαβε ηε δηαδηθαζία αθμύ πνώηα βάιεηξ ημ μλοδεκέ ζημ ρογείμ.
Πη ζομβαίκεη;
Ναναηενείηαη ακαβναζμόξ ημο δηαιύμαημξ. Ανπηθά μη θοζαιίδεξ πανάγμκηαη πημ έκημκα θαη ζηε
ζοκέπεηα ειαηηώκεηαη μ νοζμόξ παναγςγήξ ημοξ. Γπίζεξ, ζημ θνύμ μλοδεκέ πανάγμκηαη ιηγόηενεξ
θοζαιίδεξ.
Γηαηί...
...ημ μλοδεκέ πμο δηαηίζεηαη ζηα θανμαθεία είκαη αναηό δηάιομα οπενμλεηδίμο ημο οδνμγόκμο(Ε2Μ2)
εκώ ε παηάηα πενηέπεη θαηαιάζε, έκδομμ πμο δηαζπά ημ οπενμλείδημ ημο οδνμγόκμο ζε κενό θαη
μλογόκμ. (2Ε2Μ2 → 2Ε2Μ2+Μ2(g) )
Μ αθνηζμόξ μθείιεηαη ζηεκ παναγςγή αένημο μλογόκμο. Τεκ ηαπύηεηα ηεξ ακηηδνάζεςκ αολάκεη ε
ζενμμθναζία ζηεκ μπμία πναγμαημπμηείηαη.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Ιακόιε Ακκηηζάθε)
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Ε ΝΠΩΟΕ ΠΜΡ ΚΜΙΖΟΙΑΠΜΟ
Πη πνεηάδεηαη
Έκα μπμοθάιη
Έκα μηθνό κόμηζμα
έκα ζπίνημ
κενό
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1ηζάθηζε έκα ζπίνημ ζηα δύμ, πςνίξ κα πςνίζεη. Δειαδή κα έπεη ζπήμα V.
2ημπμζέηεζε ημ ηζαθηζμέκμ ζπίνημ πάκς ζημ ζηόμημ ημο μπμοθαιημύ θαη αθμύμπεζε από πάκς
ημ κόμηζμα.

3βμύηελε ημ δάθηοιό ζμο ζημ κενό θαη νίλε μενηθέξ ζηαγόκεξ πάκς ζημ ζπίνημ, ζημ ζεμείμ πμο
είκαη ηζαθηζμέκμ.
Πη ζομβαίκεη;
Τμ V ακμίγεη θαη ημ κόμηζμα πέθηεη μέζα ζημ μπμοθάιη.
Γηαηί...
…ελαηηίαξ ηςκ ηνηπμεηδώκ θαηκόμεκςκ, μη ίκεξ ημο λύιμο απμννμθμύκ κενό ημ μπμίμ ηηξ θάκεη κα
δηαζηαιμύκ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Αιέλακδνμ Ηαπνηδάθε)
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ΗΑΘΑΞΖΔΜΚΠΑΟ ΠΑ ΑΟΕΙΖΗΑ
Πη πνεηάδεηαη
μεγάιμ δμπείμ
πεγή ζενμόηεηαξ
αιμομηκόπανημ
ζόδα θαγεημύ
αζεμέκημ ακηηθείμεκμ πμο έπεη μαονίζεη
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1 πιύκε με κενό ημ αζεμέκημ ακηηθείμεκμ.
2 πνόζζεζε 7-8 θμοηαιηέξ ζόδα θαγεημύ ζε 1-2 ιίηνα κενμύ θαη δέζηακε ημ δηάιομα ζε μεγάιμ
δμπείμ, πςνίξ κα θηάζεη μέπνη κα βναζμό.

3 ζημκ ποζμέκα ημο δμπείμο βάιε ημ αιμομηκόπανημ θαη ημπμζέηεζε ημ αζεμέκημ ακηηθείμεκμ
πάκς ζημ αιμομηκόπανημ.

4 ζένμακε ημ δμπείμ ζπεδόκ μέπνη κα βνάζεη ημ κενό θαη μεηά από ιίγα ιεπηά απμμάθνοκε ημ
αζεμέκημ ακηηθείμεκμ θαη πιύκε ημ με κενό.
Πη ζομβαίκεη;
Τμ αζεμέκημ ακηηθείμεκμ απμθηά λακά μεηαιιηθή ιάμρε.
Γηαηί...
…ημ μαύνηζμα ηςκ αζεμηθώκ μθείιεηαη ζηεκ ακηίδναζε ημο ανγύνμο με ημ οδνόζεημ.(To H 2S
οπάνπεη ζηεκ αημόζθαηνα ςξ πνμσόκ θοζηθήξ απμηθμδμμήζεςξ μνγακηθώκ μοζηώκ ημο εδάθμοξ).
Μ θαζανηζμόξ ημο αζεμηθμύ μθείιεηαη ζε μλεηδμακαγςγή ακηίδναζε πμο ζομμεηέπεη o Ag θαη ημ Αl.
O νόιμξ ηεξ ζόδαξ θαγεημύ είκαη, αθεκόξ κα θάκεη ημ δηάιομα αγώγημμ θαη αθεηένμο κα
απμμαθνύκεη ημ μλείδημ ημο ανγίιημο από ηεκ επηθάκεηα ημο αιμομηκόπανημο, έηζη ώζηε κα
μπμνέζεη ημ ανγίιημ κα ακηηδνάζεη.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Κίθμ Βαζηιάθε)
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ΗΜΘΘΑ ΑΝΜ ΓΑΘΑ
Πη πνεηάδεηαη
ηνία πμηήνηα θαη έκα πςκί
ακαδεοηήναξ ή πιαζηηθό θμοηαιάθη
γθαδάθη θαη θίιηνμ θαθέ
γάια άπαπμ
λύδη , ζόδα θαγεημύ , κενό
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1βάιε ζημ έκα πμηήνη πενίπμο 125mL ( ¼ ημο πμηενημύ) γάια. Ννόζζεζε ζημ πμηήνη 25 mL λύδη
(4 θμοηαιηέξ ηεξ ζμύπαξ πενίπμο).

2ζένμακε ειαθνά θαη με ακάδεοζε ημ πμηήνη μέπνη κα ανπίζεη μ ζπεμαηηζμόξ ζοζζςμαηςμάηςκ
(ζνόμβςζε). Απμμάθνοκε ημ πμηήνη από ημ γθαδάθη θαη ζοκέπηζε ηεκ ακάδεοζε μέπνη κα
ζηαμαηήζεη ε ζνόμβςζε.

3πνεζημμπμηώκηαξ ημ πςκί θαη ημ θίιηνμ, δηαπώνηζε ημ ζηενεό ( ζε άιιμ πμηήνη ).
4αθμύ πηέδμκηαξ ημ θίιηνμ, απμμαθνύκεηξ όζμ δηαιύηε μπμνείξ, βάιε ημ ζηενεό ζημ ηνίημ πμηήνη
θαη πνόζζεζε μηθνή πμζόηεηα κενμύ (πενίπμο ηέζζενηξ θμοηαιηέξ ηεξ ζμύπαξ) θαη μηζό θμοηαιάθη
ζόδα θαγεημύ.
Πη ζομβαίκεη;
Τμ πνμσόκ ζομπενηθένεηαη ςξ θόιια.
Γηαηί...
…ε πνμζζήθε μλέμξ θαη ε ζένμακζε πνμθαιμύκ ηε ζνόμβςζε ηεξ θαδεΐκεξ ημο γάιαθημξ, με ηεκ
θαηαζηνμθή ηςκ δεζμώκ οδνμγόκμο, μη μπμίμη ζηαζενμπμημύκ ηηξ ακώηενεξ δμμέξ ηεξ πνςηεΐκεξ.
Ε πνμζζήθε ζόδαξ θαγεημύ ελμοδεηενώκεη ηεκ πενίζζεηα ημο μλέμξ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Κηθμιέηα Ειημπμύιμο)
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ΘΑΔΖ ΗΑΖ ΛΖΔΖ ΑΝΜ ΠΕΚ ΖΔΖΑ ΦΖΑΘΕ
Πη πνεηάδεηαη
Θάδη
Λίδη
Έκα μηθνό μπμοθάιη με θειιό
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1βάιε πνώηα ιάδη ζηε θηάιε θαη μεηά λίδη.
2ακ ζέιεηξ ιάδη, γύνκα με πνμζμπή ημ μπμοθάιη ώζηε κα ποζεί μόκμ ιάδη.
3ακ ζέιεηξ λίδη, θιείζε ημ μπμοθάιη με ημ θειιό, ακαπμδμγύνηζέ ημ ζηγά- ζηγά , θαη ηόηε ημ λίδη
ένπεηαη ζημ ιαημό ηεξ θηάιεξ. Τνάβελε ιίγμ ημ θειιό γηα κα πέζεη λίδη.
Πη ζομβαίκεη;
Από ημ ίδημ μπμοθάιη, μπμνμύμε κα παίνκμομε θαη ιάδη θαη λίδη.
Γηαηί...
…. ημ ιάδη έπεη μηθνόηενε ποθκόηεηα από ημ λίδη, μπόηε επηπιέεη πάκς ζ΄ αοηό.

(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Ηώζηα Γαογηςηάθε)
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ΙΓΟΑ ΟΠΜ ΚΓΞΜ ΔΓ ΒΞΓΓΠΑΖ
Πη πνεηάδεηαη
έκα γοάιηκμ δηαθακέξ δμπείμ
έκα μπαιάθη ημο πηκγθ πμκγθ
έκα θύιιμ πανηί θμοδίκαξ
έκα δηαθακέξ ζθεύμξ γεμάημ κενό
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1ημπμζέηεζε ημ πανηί θμοδίκαξ ζημκ πάημ ημο δμπείμο έηζη ώζηε κα μεκ θμοκηέηαη
2αθμύμπεζε ημ μπαιάθη πάκς ζηεκ επηθάκεηα ημο κενμύ ημο μεγαιύηενμο ζθεύμοξ
3ακαπμδμγύνηζε ημ δμπείμ πάκς από ημ μπαιάθη θαη βύζηζέ ημ ζημ κενό μέπνη κα αγγίλεη ημκ
πάημ ημο ζθεύμοξ
Πη ζομβαίκεη;
Τμ κενό δεκ μπαίκεη ζημ δμπείμ θαη ημ μπαιάθη βνίζθεηαη ζημκ πάημ ημο ζθεύμοξ ζπεδόκ ζηεγκό.
Γηαηί...
…μ αέναξ πμο πενηέπεηαη μέζα ζημ δμπείμ, εμπμδίδεη ημ κενό κα μπεη θαη κα θηάζεη ζημ πανηί.
Γπμμέκςξ ημ δμπείμ δεκ ήηακ άδεημ, θαηκόηακ άδεημ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Σήθε Βασιάθε)
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ΜΙΜΗΓΚΠΞΜΖ ΘΜΘΜΖ
Πη πνεηάδεηαη
ογνό γηα ζαπμοκόθμοζθεξ
έκα θαιαμάθη
μηα απόιοηα ιεία επηθάκεηα
(Σοκηαγή γηα ζαπμοκόθμοζθεξ: 600gr κενό + 200gr ογνό απμννοπακηηθό γηα πηάηα

+ 100gr

γιοθενίκε)
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1πέναζε μηα ζηνώζε ογνμύ ηεκ ιεία επηθάκεηα.
2 βύζηζε ημ θαιαμάθη ζημ ογνό θαη θάκε μηα ζαπμοκόθμοζθα ζηεκ επηθάκεηα.
3λακαβύζηζε ημ θαιαμάθη ζημ ογνό βνέπμκηαξ θαιά ημ ελςηενηθό ημο. Βάιε ημ μέζα ζηεκ πνώηε
ζαπμοκόθμοζθα θαη θύζα γηα κα ζπεμαηηζηεί μηα δεύηενε.

4ζοκέπηζε με ημκ ίδημ ηνόπμ γηα μηα ηνίηε, πνμζέπμκηαξ κα μεκ αγγίλεη ε μηα ηεκ άιιε.
Πη ζομβαίκεη;
Ηάζε ζαπμοκόθμοζθα ημπμζεηείηαη ζημ θέκηνμ ηεξ πνμεγμύμεκεξ μεγεζύκμκηάξ ηεκ.
Γηαηί...
…μέζα ζε θάζε ζαπμοκόθμοζθα οπάνπεη αέναξ. Ε είζμδμξ ηεξ θαηκμύνγηαξ ζαπμοκόθμοζθαξ
μεηαθηκεί ημκ αένα ηεξ πνμεγμύμεκεξ ε όπμηα μεγαιώκεη ιόγς ηεξ ειαζηηθόηεηαξ ημο ζαπμοκημύ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Σηαονμύια Ηαπνηδάθε)
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Μ ΑΓΞΑΟ ΓΓΖ ΒΑΞΜΟ
Πη πνεηάδεηαη
θιςζηή
ραιίδη
θαιαμάθη
δύμ ίδηα μπαιόκηα
μία θανθίηζα
ζειμηέηπ
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1δέζε ηε μία άθνε ηεξ θιςζηήξ ζηε μέζε από ημ θαιαμάθη. θαη ηεκ άιιε άθνε ηεξ θιςζηήξ ζε έκα
ζηήνηγμα ώζηε ημ θαιαμάθη κα θνέμεηαη.

2μεηαθίκεζε ημ δέζημμ ζημ θαιαμάθη έηζη ώζηε ημ θαιαμάθη κα ηζμννμπεί μνηδόκηηα.
3θμύζθςζε ηα δύμ μπαιόκηα πενίπμο ημ ίδημ θαη δέζε ημ θαζέκα από αοηά ζε θάζε άθνε από ημ
θαιαμάθη. Ημκηά ζημ ιαημό ημο εκόξ θόιιεζε μία ιςνίδα ζειμηέηπ.

4μεηαθίκεζε ημ δέζημμ ημοξ πάκς ζημ θαιαμάθη δεληά-ανηζηενά ώζηε κα είκαη ημ θαιαμάθη
μνηδόκηημ.Τώνα ηνύπεζε με ηεκ θανθίηζα ημ μπαιόκη πάκς ζημ ζειμηέηπ.
Πη ζομβαίκεη;
Τμ μπαιόκη πμο ηνύπεζεξ ζηγά-ζηγά λεθμοζθώκεη θαη ηειηθά ημ θαιαμάθη γένκεη πνμξ ημ μένμξ
πμο είκαη θμοζθςμέκμ ημ μπαιόκη.
Γηαηί...
…ημ θμοζθςμέκμ μπαιόκη είκαη βανύηενμ από ημ ηνύπημ, αθμύ μ αέναξ πμο πενηέπεη, έπεη
βάνμξ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ιανία Ηαιιηβνεηάθε)
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ΜΛΓΖΔΩΟΕ ΠΜΡ ΑΠΟΑΘΜΙΑΘΘΜΡ
Πη πνεηάδεηαη
έκα πηάημ
έκα πμηήνη
ζειμηέηπ
αηζαιόμαιιμ
κενό
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1βνέλε ημ αηζαιόμαιιμ με κενό,κζηύρε ημ θαη ημπμζέηεζέ ημ μέζα ζημ πμηήνη (θνόκηηζε κα είκαη
ανθεηό ώζηε κα ζθεκςζεί θμκηά ζημκ πάημ ημο πμηενημύ)

2πέναζε πάκς από ημ αηζαιόμαιιμ έκα θμμμάηη ζειμηέηπ θαη θόιιεζέ ημ ζημ εζςηενηθό ημίπςμα
ημο πμηενημύ, ώζηε κα ζηενίδεηαη ημ αηζαιόμαιιμ

3γέμηζε ημ πηάημ με κενό μέπνη ημ γύνμ ημο θαη ημπμζέηεζε ημ πμηήνη όνζημ με ηα πείιε ημο
πνμξ ηα θάης μέζα ζημ κενό.
Πη ζομβαίκεη;
Ιεηά από μηα-δομ μένεξ ημ κενό ζα έπεη ακέβεη ζημ πμηήνη θαη ημ αηζαιόμαιιμ ζα ζθμονηάζεη.
Γηαηί...
…ημ μλογόκμ, ημο πενηεπμμέκμο ζημ πμηήνη αημμζθαηνηθμύ αένα, ακηέδναζε με ημ αηζαιόμαιιμ με
ηειηθό απμηέιεζμα ηεκ μλείδςζε ημο αηζαιόμαιιμο. Γπεηδή ημ μλογόκμ δεζμεύηεθε,
δεμημονγήζεθε μέζα ζημ πμηήνη οπμπίεζε θαη έηζη κενό από ημ πηάημ ακέβεθε μέζα ζημ πμηήνη.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Τδέμμα Γμοίηθηικη)
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ΠΜ ΓΑΘΑΔΖΜ ΓΖΚΓΠΑΖ ΑΟΝΞΜ
Πη πνεηάδεηαη
Γαιαδόπεηνα δει. έκοδνμξ ζεηηθόξ παιθόξ (CuSO4.5H2O).
Κενό
Ηαμηκέημ
Δμθημαζηηθόξ ζςιήκαξ
Θαβίδα
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1ζε δμθημαζηηθό ζςιήκα βάιε μηθνή πμζόηεηα γαιαδόπεηνα
2ζένμακε ημ ζςιήκα με πνμζμπή ζηε θιόγα θαμηκέημο.
3νίλε λακά ιίγμ κενό ζημ ζςιήκα
Πη ζομβαίκεη;
Ε γαιάδηα γαιαδόπεηνα γίκεηαη ιεοθή. Νάκς ζηα ημηπώμαηα ημο ζςιήκα ογνμπμημύκηαη μη
οδναημμί. Ακ νίλμομε κενό ζημ ζςιήκα, ημ ιεοθό ζηενεό λακαγίκεηαη γαιάδημ.
Γηαηί...
…με ηζπονή ζένμακζε ηα έκοδνα άιαηα απμβάιιμοκ μόνηα κενμύ πμο οπάνπμοκ ζημ μόνηό ημοξ.
Σηε ζογθεθνημέκε πενίπηςζε γίκεηαη ε ακηίδναζε :
CuSO4.5H2O (γαιάδημ) → CuSO4 (ιεοθό) + 5H2O
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Ακκηηζάθε Ιακόιε)
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ΠΜ ΠΟΑΘΑΗΩΙΑ ΠΜΡ ΑΘΜΡΙΖΚΓΚΖΜΡ ΗΜΡΠΖΜΡ
Πη πνεηάδεηαη
έκα αιμομηκέκημ θμοηί ακαροθηηθμύ
κενό
έκα πηάημ
γθαδάθη ή ειεθηνηθό μάηη γηα ζένμακζε
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1 νίλε ιίγμ κενό ζημ αιμομηκέκημ θμοηί θαη βάιημ πάκς ημ ζημ ακαμμέκμ γθαδάθη ή ειεθηνηθό μάηη.
2 αθμύ ημ κενό βνάζεη γηα ιίγμ θαη ανπίζμοκ κα βγαίκμοκ οδναημμί, πηάζε ημ θμοηί με έκα πακί
θαη βάιε ημ θαηαθόνοθα με ημ ζηόμημ πνμξ ηα θάης, ζε έκα πηάημ με θνύμ κενό.

3 πίεζε ειαθνά ημκ πάημ ημο αιμομηκέκημο θμοηημύ πνμξ ηα θάης με ηε βμήζεηα ημο πακημύ, έηζη
ώζηε ηα πείιε ημο κα εθανμόδμοκ θαιά ζημκ πάημ ημο πηάημο.
Πη ζομβαίκεη;
Τμ αιμομηκέκημ θμοηί ηζαιαθώκεηαη.
Γηαηί...
… μ αημόξ ημο κενμύ βγαίκμκηαξ δηώπκεη μεγάιμ μένμξ ημο αένα πμο ήηακ ζημ θμοηί, ημ μπμίμ
μέκεη γεμάημ θονίςξ αημμύξ. Όηακ μη αημμί θαζώξ θαη μ αέναξ πμο έπεη παναμείκεη μέζα ζημ
θμοηί θνοώζεη, ε πίεζε ζημ εζςηενηθό ημο θμοηημύ ειαηηώκεηαη. Έηζη ιμηπόκ, ε δηαθμνά πίεζεξ
μέζα θαη έλς από ημ θμοηί μδεγεί ζηεκ άζθεζε δύκαμεξ ζηα ημηπώμαηα ημο θμοηημύ, με
απμηέιεζμα ηεκ παναμόνθςζή ημο.
Ναναηήνεζε
Υπάνπεη πενίπηςζε εάκ ημ ημίπςμα ημο θμοηημύ είκαη ακζεθηηθό, κα μεκ ηζαιαθςζεί ημ θμοηί αιιά
κα «νμοθήλεη» ημ κενό. Ε δηαθμνά πίεζεξ μέζα θαη έλς από ημ θμοηί μδεγεί ζηεκ άζθεζε δύκαμεξ
ζημ κενό, ε μπμία ημ ακαγθάδεη κα μπεη ζημ θμοηί. Όμςξ οπάνπεη μεγαιύηενε πηζακόηεηα κα
ηζαιαθςζεί ημ αιμομηκέκημ θμοηί όηακ ημ κενό είκαη πμιύ θνύμ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Δεμήηνε Βμονάθε)
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ΦΡΟΕΛΓ ΠΕ ΦΘΜΓΑ ΝΞΜΟ ΠΜ ΙΓΞΜΟ ΟΜΡ
Πη πνεηάδεηαη
Έκα θενί
Έκα θμμμάηη ζθιενό ηεηνάγςκμ πανηί
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1άκαρε έκα θενί θαη θνάηεζε ημ πανηί ακάμεζα ζηε θιόγα θαη ζημ ζηόμα ζμο.
2θύζελε πμιύ δοκαηά πνμξ ημ πανηί.
Πη ζομβαίκεη;
Ε θιόγα γένκεη πνμξ ημ μένμξ ζμο.
Γηαηί...
…μ αέναξ πμο θοζάμε πηοπάεη πάκς ζηεκ θάνηα θαη δεμημονγεί δίκεξ θαη ακεμμζηνόβηιμοξ. Τμ
απμηέιεζμα είκαη κα ειαηηςζεί ε πίεζε ημο αένα πίζς από ηεκ θάνηα. Αιιά μ πενηβάιιςκ αέναξ
πνμζπαζεί κα επακαθένεη ηεκ ηζμννμπία θαη έηζη πκέεη πνμξ ηε μενηά ηεξ παμειόηενεξ πίεζεξ.
Έηζη, δεμημονγείηαη πίζς από ηεκ θάνηα έκα νεύμα πμο θάκεη ηε θιόγα κα γένκεη πνμξ ημ μένμξ
μαξ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Αθνμδίηε Δακκή)
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ΑΞΠΖ ΝΜΡ ΔΓΚ ΗΑΖΓΓΠΑΖ
Πη πνεηάδεηαη
έκα πάνηηκμ μηθνό θμοηί
έκα γθαδάθη
κενό
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1 γέμηζε ημ πάνηηκμ θμοηί με κενό θαη ημπμζέηεζέ ημ πάκς ζημ γθαδάθη.
2άκαρε ημ γθαδάθη θαη άθεζε ημ κενό κα βνάζεη μέζα ζημ πάνηηκμ δμπείμ.
Πη ζομβαίκεη;
Τμ κενό μέζα ζημ πανηόθμοημ βνάδεη , εκώ ημ πανηόθμοημ , πανόιμ πμο είκαη πάκς ζηε θιόγα δεκ
παίνκεη θςηηά.
Γηαηί...
…ημ πανηί γηα κα ακάρεη , πνέπεη κα ζενμακζεί ημπηθά ζημοξ 233oC . Τμ κενό όμςξ πμο βνέπεη ημ
πανηί από ημ μέζα μένμξ δεκ επηηνέπεη ηεκ άκμδμ ηεξ ζενμμθναζίαξ πάκς από ημοξ 100μC.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Φνύζα Γειαζάθε)
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ΑΖΩΞΜΡΙΓΚΜ ΠΡΞΜΓΑΞΖΔΑΗΖ
Πη πνεηάδεηαη
θαιαμάθη πμο ιογίδεη
ζηνμγγοιό ηονμγανηδάθη
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1βάιε ημ θαιαμάθη ζημ ζηόμα ζμο από ηε μαθνηά πιεονά θαη ιύγηζε ηεκ θμκηή πιεονά θάζεηα
πνμξ ηα πάκς.

2θνάηεζε ημ ηονμγανηδάθη αθνηβώξ πάκς από ημ άκμηγμα ηεξ ιογηζμέκεξ πιεονάξ. Φύζελε.
Πη ζομβαίκεη;
Τμ ηονμγανηδάθη ζα αηςνεζεί θαη ζα ηζμννμπήζεη ζημ νεύμα ημο αένα.
Γηαηί...
…θαζώξ θοζάμε μέζα από ημ θαιαμάθη, μ θηκμύμεκμξ αέναξ δεμημονγεί γύνς από ημ ηονμγανηδάθη
μηθνόηενε πίεζε από ημκ πενηβάιιμκηα αένα. Ε μεγαιύηενε πίεζε θναηάεη ημ ηονμγανηδάθη μέζα
ζημ νεύμα ημο αένα. Αθόμα θη ακ πνμζπαζμύζε κα πέζεη έλς από ημ νεύμα, ε πίεζε ζα ημ
έζπνςπκε πάιη μέζα.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημοξ μαζεηέξ Αιέλακδνμ Ηαπνηδάθε θαη Δεμήηνε Βμονάθε
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ΑΚΡΝΑΗΜΡΜ ΑΞΠΖ
Πη πνεηάδεηαη
έκα μηθνό θμμμάηη πανηί
έκα πιαζηηθό μπμοθάιη

Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1αθαίνεζε ηε πάνηηκε εηηθέηα από ημ μπμοθάιη ώζηε κα θαίκεηαη ημ εζςηενηθό ημο.
2θάκε μηα μπαιίηζα με ημ πανηί, ε μπμία κα πςνάεη ζημ ζηόμημ ημο μπμοθαιημύ.
3θνάηεζε ημ μπμοθάιη μνηδόκηηα θαη αθμύμπεζε ημ πανηί θμκηά ζηεκ άθνε ημο ζημμίμο.
4πνμζπάζεζε, θοζώκηαξ, κα βάιεηξ ημ πανηί μέζα ζημ μπμοθάιη.
Πη ζομβαίκεη;
Τμ πανηί ζα πεηαπηεί έλς.
Γηαηί...
…θοζώκηαξ πνμξ ημ πανηί, δεμημονγείηαη μηα πενημπή παμειήξ πίεζεξ πνμξ ηε μενηά πμο θοζάμε.
Ιέζα ζημ μπμοθάιη οπάνπεη αέναξ πμο έπεη μεγαιύηενε πίεζε θαη ζπνώπκεη ημ πανηί πνμξ ηα
έλς.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Κίθμ Βαζηιάθε)

55

Ε ΔΡΚΑΙΕ ΓΚΜΟ ΔΑΗΠΡΘΜΡ
Πη πνεηάδεηαη
έκαξ εζειμκηήξ
μηα θανέθια

Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1δήηεζε ζε έκα εζειμκηή κα θαζίζεη βαζηά ζε μηα θανέθια με ηα πένηα ζηα γόκαηα.
2άπιςζε θαη αθμύμπεζε ημ δάθηοιό ζμο ζημ θέκηνμ ημο μεηώπμο ημο.
3δήηεζέ ημο κα ζεθςζεί πςνίξ ηε βμήζεηα ηςκ πενηώκ ημο.
Πη ζομβαίκεη;
Γίκαη αδύκαημ κα ζεθςζεί.
Γηαηί...
…γηα κα ζεθςζεί όνζημξ θάπμημξ πμο θάζεηαη, ζα πνέπεη κα ζθύρεη μπνμζηά, γηα κα μεηαθηκήζεη ημ
θέκηνμ βάνμοξ ημο πάκς από ηα πόδηα ημο(ημ ζεμείμ ζηήνηλεξ). Ακ έκα δάθηοιμ εμπμδίδεη αοηή
ηεκ θίκεζε, δε μπμνεί κα ζεθςζεί.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Θμδςνή Γηακκανάθε)

ΠΜ
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ΙΑΓΖΗΜ ΝΑΚΖ
Πη πνεηάδεηαη
έκα μεγάιμ κόμηζμα
έκα βαμβαθενό μακηήιη
ακαπηήναξ
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1βάιε ημ κόμηζμα ζηε μέζε ημο μακηειημύ. Τύιηλε ζθηπηά ημ μακηίιη γύνς από ημ κόμηζμα θαη
θνάηα ημ ζθηθηά.

2άκαρε ημκ ακαπηήνα θαη βάιε ημ μακηήιη με ημ κόμηζμα πάκς από ηε θιόγα.
Πη ζομβαίκεη;
Τμ μακηήιη δε ζα θαεί.
Γηαηί...
…ημ πακί δεκ θηάκεη ζε ζενμμθναζία ακάθιελεξ γηαηί ημ κόμηζμα, πμο είκαη θαιόξ αγςγόξ ηεξ
ζενμόηεηαξ, «ηναβάεη» ηε ζενμόηεηα θαη έηζη δεκ ακεβαίκεη πμιύ ε ζενμμθναζία ημο πακημύ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Κίθμ Βαζηιάθε)
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Ε ΓΘΘΕΚΖΔΑ ΝΑΠΑΠΑ
Πη πνεηάδεηαη
έκα πμηήνη με κενό
βάμμα ηςδίμο
μηα παηάηα
μηα παηάηα βναζμέκε
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1ζε πμηήνη πμο πενηέπεη κενό μέπνη ηε μέζε, νίπκμομε μενηθέξ ζηαγόκεξ βάμμαημξ ηςδίμο (από
αοηό πμο πμοιάκε ζηα θανμαθεία)

2βοζίδμομε ζημ πμηήνη μηα μηθνή θαζανηζμέκε παηάηα
3επακαιαμβάκμομε ημ πείναμα, βοζίδμκηαξ μηα λεθιμοδηζμέκε βναζηή παηάηα.
Ιπμνμύμε κα θόρμομε ζηε μέζε μηα μεγάιε βναζμέκε παηάηα θαη κα δςγναθίζμομε πάκς ηεξ με
μηα μπαημκέηα πμο έπμομε βμοηήλεη ζε βάμμα ηςδίμο.
Πη ζομβαίκεη;
Ε παηάηα γίκεηαη μπιε. Ε βναζμέκε παηάηα πνςμαηίδεηαη γνεγμνόηενα.
Γηαηί...
… ημ άμοιμ πμο πενηέπεη ε παηάηα, ζπεμαηίδεη ζύμπιμθεξ εκώζεηξ μπιε πνώμαημξ με ηα μόνηα
ηςδίμο. Γηα κα δώζεη ημ άμοιμ ημ μπιε πνώμα, πνέπεη κα ογνακζεί ή θαιύηενα κα δηαιοημπμηεζεί.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ιανία Αηζαιάθε)
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ΙΖΑ ΟΗΘΕΞΕ ΜΔΜΚΠΜΓΘΡΦΖΔΑ
Πη πνεηάδεηαη
Ιηα μδμκημγιοθίδα

Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1βάιε ηεκ μδμκημγιοθίδα μνηδόκηηα πάκς ζημ μεζαίμ δάθηοιό ζμο. Βάιε ηα δηπιακά δάθηοια
πάκς ηηξ άθνεξ ηεξ μδμκημγιοθίδαξ. Σπνώλε ηεκ μδμκημγιοθίδα μέπνη αθνηβώξ πίζς από ηα
κύπηα ζμο.

2πνμζπάζεζε κα ζπάζεηξ ηεκ μδμκημγιοθίδα με ηα δύμ αθνηακά δάθηοια.
3μεηαηόπηζε ηεκ μδμκημγιοθίδα ρειά ζηα δάθηοια, πάκς από ημοξ θόμπμοξ. Ννμζπάζεζε κα ηε
ζπάζεηξ πάιη με ηα δύμ δάθηοια.

Πη ζομβαίκεη;
Τεκ 1ε πενίπηςζε ε μδμκημγιοθίδα δε ζπάεη, ηε 2ε όμςξ ζπάεη.
Γηαηί...
… ηα δάθηοια ιεηημονγμύκ ζακ μμπιόξ. Μη μμπιμί έπμοκ έκα ζεμείμ ζηήνηλεξ, ημ οπμμόπιημ. Σημ
πείναμά μαξ, ε άνζνςζε ημο δαθηύιμο μαξ είκαη ημ οπμμόπιημ. Όηακ ε μδμκημγιοθίδα έπεη
ημπμζεηεζεί ζηηξ άθνηεξ ηςκ δαθηύιςκ, είκαη ζπεδόκ αδύκαημ κα ζπάζεη, γηαηί ημ οπμμόπιημ είκαη
πμιύ μαθνηά από εθεί πμο εθανμόδεηαη ε δύκαμε. Όηακ όμςξ ε μδμκημγιοθίδα είκαη πημ θμκηά ζημ
οπμμόπιημ (2ε πενίπηςζε), πνεηάδεηαη ιηγόηενε δύκαμε.
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ΠΜ ΑΗΑΡΟΠΜ ΙΝΑΘΜΚΖ
Πη πνεηάδεηαη
2 μπαιόκηα
έκα ακαμμέκμ θενί
κενό
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1θμύζθςζε ημ έκα μπαιόκη θαη δέζε ημ. Ηνάηεζέ ημ πάκς από ηε θιόγα.
2γέμηζε ημ 2

μ

μπαιόκη μέπνη ηε μέζε με κενό. Φμύζθςζέ ημ με αένα θαη δέζε ημ. Ηνάηεζε ημ

μπαιόκη πάκς από ηε θιόγα(ημ μένμξ με ημ κενό κα βνίζθεηαη πάκς από ηε θιόγα).
Πη ζομβαίκεη;
Τμ 1μ μπαιόκη ζα ζθάζεη εκώ ημ 2μ όπη.
Γηαηί...
…ζημ μπαιόκη πςνίξ κενό, ε έκημκε ζενμόηεηα ηεξ θιόγαξ θάκεη ηα ειαζηηθά ημηπώμαηά ημο κα
αδοκαηίδμοκ. Ε πίεζε μέζα ζημ δμπείμ γίκεηαη μεγάιε θαη ημ μπαιόκη ζπάεη.
Σημ μπαιόκη με ημ κενό όμςξ, ημ κενό απμμαθνύκεη ηε ζενμόηεηα από ημ ειαζηηθό, θη έηζη ε
ζενμμθναζία δεκ ακεβαίκεη πμιύ. Έηζη ημ μπαιόκη παναμέκεη θμοζθςμέκμ, πανά ηε θιόγα πμο
οπάνπεη δίπια ημο.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Θμδςνή Γηακκανάθε)
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ΦΡΟΑ ΜΟΜ ΘΓΟ…
Πη πνεηάδεηαη
δύμ πιαζηηθά μπμοθάιηα ( 0,5 ή 1L)
δύμ μπαιόκηα
μηα πηκέδα
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1βάιε ημ έκα μπαιόκη μέζα ζημ μπμοθάιη θαη ζηενέςζε ημ ιαημό ημο μπαιμκημύ ζημ ζηόμημ ημο
μπμοθαιημύ. Ννμζπάζεζε κα ημ θμοζθώζεηξ.

2θάκε μηα ηνύπα με ηεκ πηκέδα ζημκ πάημ από ημ 2

μ

μπμοθάιη. Ννμζπάζεζε κα θμοζθώζεηξ ημ

μπαιόκη μέζα ζημ ηνύπημ μπμοθάιη.
Πη ζομβαίκεη;
Τεκ 1ε πενίπηςζε , είκαη αδύκαημ κα θμοζθώζεη ημ μπαιόκη, εκώ ηε 2ε πενίπηςζε θμοζθώκεη.
Γηαηί...
…μέζα ζημ μπμοθάιη οπάνπεη αέναξ πμο αζθεί ζημ μπαιόκη μεγαιύηενε πίεζε από αοηή πμο
θοζάμε. Έηζη ημ μπαιόκη δε θμοζθώκεη. Όηακ όμςξ ημ μπμοθάιη είκαη ηνύπημ, μ αέναξ πμο οπήνπε
εζςηενηθά ημο δηαθεύγεη μέζα από ηεκ ηνύπα θαη ημ μπαιόκη μπμνεί θαη δημγθώκεηαη.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Βαζηιάθε Κίθμ)
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ΠΞΡΝΖΑ ΗΑΘΑΙΑΗΖΑ
Πη πνεηάδεηαη
έκα πμηήνη με κενό
δύμ θαιαμάθηα
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1γέμηζε ηα ¾ ημο πμηενημύ με κενό. Βάιε ημ έκα θαιαμάθη μέζα θαη ημ άιιμ έλς από ημ πμηήνη.
2βάιε θαη ηα δύμ θαιαμάθηα ζημ ζηόμα ζμο θαη πνμζπάζεζε κα πηεηξ κενό.
Πη ζομβαίκεη;
Δεκ ζα ηα θαηαθένεηξ κα πηεηξ κενό.
Γηαηί...
…όηακ νμοθάξ αένα, ε πίεζε μέζα ζημ θαιαμάθη είκαη μηθνόηενε από ηεκ πίεζε πμο αζθεί ε
αημόζθαηνα ζημ κενό. Έηζη ημ κενό θηκείηαη πνμξ ηα πάκς, από μηα ορειή πνμξ μηα πημ παμειή
πίεζε. Γδώ όμςξ, πμο νμοθάμε ζογπνόκςξ αένα έλς από ημ πμηήνη, ε παμειή πίεζε πμο
πνεηάδεηαη γηα κα ηναβήλεη ημ κενό ζημ θαιαμάθη δε δεμημονγείηαη θη έηζη δε νμοθηέηαη κενό.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ανγονώ Βμηδάθε)
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ΠΜ ΑΞΠΜΚΜΙΖΟΙΑ ΝΜΡ ΔΓΚ ΗΑΖΓΓΠΑΖ
Πη πνεηάδεηαη
έκα πανημκόμηζμα
μηκόπκεομα
κενό
έκα πμηήνη
μηα λύιηκε ιαβίδα
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1ζε πμηήνη

βάιε 50mL μηκόπκεομα θαη 50mL κενό.

2ζημ δηάιομα πμο πνμθύπηεη, βνέλε θαιά ημ πανημκόμηζμα.
3πηάζε ημ πανημκόμηζμα με ηεκ λύιηκα ιαβίδα θαη βάιε ημο θςηηά.
Πη ζομβαίκεη;
Τμ πανημκόμηζμα ακάβεη, αιιά δεκ θαίγεηαη.
Γηαηί...
…μη ίκεξ ημο πανημκμμίζμαημξ απμννμθμύκ ημ κενό από ημ μίγμα κενό- μηκόπκεομα θη έηζη
πνμζηαηεύεηαη από ηεκ ακάθιελε. Γπίζεξ, ημ κενό απμννμθά μένμξ ηεξ ζενμόηεηαξ πμο
πανάγεηαη θαηά ηεκ ακηίδναζε θαύζεξ ηεξ αηζακόιεξ.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημκ μαζεηή Ακηνέα Ζαγθάν)
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ΠΜ ΙΑΓΖΗΜ ΓΞΖ
Πη πνεηάδεηαη
Ιεγάιμ πμηήνη ή πιαζηηθή θακάηα
Ιεγάιμ βάδμ ή μπμι
Ζώδημ
Υγνό άμοιμ
Ταμπιέηα βηηαμίκε C
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1νίλε μενηθέξ ζηαγόκεξ ηώδημ ζηεκ θακάηα. Ννόζζεζε κενό μέπνη ημ δηάιομα κα γίκεη ακμηθηό
θίηνηκμ.

2βάιε ημ ογνό άμοιμ ζημ μπμι, βμύηελε ημ πένη ζμο θαη βάιε ημ μέζα ζηεκ θακάηα με ημ ηώδημ.
3βάιε ηεκ ηαμπιέηα ζημ δηάιομα ηςδίμο.
Πη ζομβαίκεη;
Βάδμκηαξ ημ πένη με ημ άμοιμ μέζα ζημ ηώδημ, ημ δηάιομα ζα γίκεη ζθμύνμ μπιε. Βάδμκηαξ ηεκ
ηαμπιέηα, δηαιύεηαη, θαη ημ δηάιομα γίκεηαη άπνςμμ.
Γηαηί...
…όηακ οπάνπεη άμοιμ ημ ηώδημ γίκεηαη βαζύ μπιε θαζώξ ημ άμοιμ πενηέπεη αμοιάζε, έκα μόνημ με
ζπήμα ζπείναξ. Τμ ηώδημ μπαίκεη ακάμεζα ζηε ζπείνα θαη αοηό πνςμαηίδεη ημ δηάιομα μπιε, γηαηί
ημ δηάιομα αμύιμο-ηςδίμο απμννμθά όια ηα μήθε θύμαημξ ηςκ πνςμάηςκ εθηόξ ημο μπιε.
Ννμζζέημκηαξ ηε βηηαμίκε C, γίκεηαη μηα πεμηθή ακηίδναζε όπμο ημ ηώδημ (θίηνηκμ) μεηαηνέπεηαη
ζε ηςδίδημ (άπνςμμ)

(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Ηώζηα Γαογηςηάθε)
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ΠΜ ΟΜΡΒΘΖΟΠΜ ΙΝΑΘΜΚΖ
Πη πνεηάδεηαη
έκα μπαιόκη
μηα ιεπηή βειόκα πιελίμαημξ
βαδειίκε
Πη πνέπεη κα θάκεηξ

1θμύζθςζε ημ μπαιόκη θαηά ηα ¾ πενίπμο θαη δέζε ημ ζηόμηό ημο.
2βάιε ιίγε βαδειίκε ζηε μοηενή άθνηα ηεξ βειόκαξ.
3βνεξ έκα ζεμείμ θμκηά ζημκ θόμπμ ημο μπαιμκημύ, όπμο ημ μπαιόκη είκαη πημ πμκηνό θαη πημ
ζθμύνμ. Σημ ζεμείμ αοηό ζπνώλε πνμζεθηηθά ηε μύηε ηεξ βειόκαξ, ζηνηθμγονίδμκηάξ ηεκ.

4όηακ ημ μπαιόκη ηνοπήζεη ηε μηα πιεονά, ζπνώλε ημ κα πενάζεη θαη από ηεκ απέκακηη πιεονά.
Πη ζομβαίκεη;
Ε βειόκα πενκάεη από ημ μπαιόκη πςνίξ κα ημ ζθάζεη.
Γηαηί...
…ημ μπαιόκη είκαη θηηαγμέκμ από πμιομενή, μόνηα με μαθνηέξ αιοζίδεξ. Μη αιοζίδεξ αοηέξ είκαη
ειαζηηθέξ γη΄αοηό θαη ημ μπαιόκη μπμνεί κα θμοζθώκεη. Σε ζεμεία όμςξ πμο ημ μπαιόκη δεκ είκαη
εκηειώξ θμοζθςμέκμ, μη αιοζίδεξ δεκ είκαη πμιύ ηεκηςμέκεξ θαη ηνοπώκηαξ ζημ ζεμείμ αοηό, μη
αιοζίδεξ ημο πμιομενμύξ μπμνμύκ θαη ηεκηώκμκηαη γύνς από ηε βειόκα.
(Τμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Κίθμ Βαζηιάθε)
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ΒΖΒΘΖΜΓΞΑΦΖΑ
1. Νεηνάμαηα θοζηθώκ επηζηεμώκ με οιηθά θαζεμενηκήξ πνήζεξ
μ

2. Τμ 1 βηβιίμ ηςκ πεηναμάηςκ

ΜΓΔΒ
Θεμκάν κηε Βνηξ

μ

Θεμκάν κηε Βνηξ

μ

4. Τμ 3 βηβιίμ ηςκ πεηναμάηςκ

Θεμκάν κηε Βνηξ

5. Δεκ είκαη μαγεία, είκαη επηζηήμε

Φόμοπ Ιπαηηίηηα

6. Νεηνάμαηα 1 θαη 2

Meiani Antonella

3. Τμ 2 βηβιίμ ηςκ πεηναμάηςκ

