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         ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΑ 
1. Νμημ θμοηάθη ακαροθηηθμύ επηπιέεη;   ζει. 4 

 

2. Μονάκημ ηόλμ ζε έκα πμηήνη. ζει. 5 

3. Ε πημ ηζπονή θόιια ημο θόζμμο. ζει. 6 

4. Πη μπμνεί κα θάκεη έκα μπαιάθη… ζει. 7 

5.  Πμ μπμοθάιη πμο νμοθάεη αογά. ζει. 8 

6.  Γλαθάκηζε ημ πμηήνη. ζει. 9 

7.  Ρπμβνύπηα θαύζε. ζει. 10 

8.  Πμ ογνό πμο αιιάδεη πνώμαηα. ζει. 11 

9.  Πμ μπαιόκη πμο θμοζθώκεη. ζει. 12 

10.  Ιπμνείξ κα ελαθακίζεηξ ημ αιμομηκόπανημ; ζει. 13 

11.  Όζμ ζενμόηενα, ηόζμ πημ γνήγμνα. ζει. 14 

12.  Ρπμιμγηζμόξ ποθκόηεηαξ. ζει. 15 

13.  Μ αέναξ πενηέπεη δημλείδημ ημο άκζναθα. ζει. 16 

14.  Ιεηαθμνά ζενμόηεηαξ. ζει. 17 

15.  Πμ μοζηήνημ ηεξ μεηαιαμπάδεοζεξ. ζει. 18 

16. Νςξ (δεκ) πίκμομε κενό με θαιαμάθη; ζει. 19 
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18.  Ειεθηνμθόνμ θνμύημ. ζει. 21 

19.  Πμ ζθιενό μακηήιη. ζει. 22 

20.  Ννώηεξ βμήζεηεξ γηα μπαιόκηα. ζει. 23 

21.  Οηνώμα από θανθηά. ζει. 24 

22.   Πμ κενό ελαθακίδεηαη. ζει. 25 

23.  Πμ γνήγμνμ πανημκόμηζμα. ζει. 26 

24.  Μ θειιόξ πμο πάεη αθνηβώξ ζημ θέκηνμ. ζει. 27 

25.  Πμ μπαιόκη μαγκήηεξ. ζει. 28 

26.  Πμ ηαράθη Hovercraft. ζει. 29 

27.  Πμ μαγηθό ζμονςηήνη. ζει. 30 

28.  Οήθςζε ημ βάδμ με ημ μπαιόκη. ζει. 31 

29.  Ναγώζηε ημ κενό πςνίξ ρογείμ. ζει. 32 

30.  Σανεύμκηαξ παγάθηα…  ζει. 33 

31.  Πα πμηήνηα πμο θμιιάκε.  ζει. 34 

32.  Πμ ογνό ηςκ θαηαζθόπςκ. ζει. 35 

33.  Πα αόναηα πνώμαηα. ζει. 36 

34.  Δεζηό κενό μέζα ζε θνύμ. ζει. 37 

35.  Μ θιεγόμεκμξ θύβμξ. ζει. 38 

36.  Ννάζηκα πεκηάιεπηα. ζει. 39 

37.  Δίπνςμμ ιμοιμύδη. ζει. 40 

38.  Οθμηώζηε μηα παηάηα. ζει. 41 
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40.  Πμ μαγηθό θόθθαιμ. ζει. 43 

41. Δοκαηά πένηα. ζει. 44 

42.  Πμ μήιμ πμο γίκεηαη θαθέ. ζει. 45 

43.  Πμ κόμηζμα πμο πμνμπεδάεη. ζει. 46 

44.  Βνεξ ημ κόμηζμα. ζει. 47 

45.  Φηηάπκμομε εύθμια ηονί. ζει. 48 

46.  Έιεγπμξ ζθιενόηεηαξ. ζει. 49 

47.  Πμ θόιπμ ηεξ μπακάκαξ. ζει. 50 

48.  Νμημ ακηέπεη πενηζζόηενμ; ζει. 51 

49.  Βενκίθη θανθηώκ. ζει. 52 

50.  Πα πημ γενά ηζόθιηα. ζει. 53 

51.  Ρπμβνύπημξ μαγκήηεξ. ζει. 54 

52.   Μ μαγεμέκμξ ζπάγθμξ. ζει. 55 

53.  H μδμκηόθνεμα ημο ειέθακηα Οει.56 

54.  Πμ ογνό πμο αιιάδεη πνώμα Οει.57 

55.  Ε μμάδα μαξ Οει.58 

 

Βηβιηογραθία 

Δεκ είκαη μαγεία, είκαη επηζηήμε.    όμοπ Ιπαηηίηηα 

Γπηζηεμμκηθά πεηνάμαηα γηα παηδηά θαη κέμοξ.    Όιηβεν Ιμον 

Νεηνάμαηα ζηεκ θμοδίκα.     Ηνηξ Ιάηκανκη 

365 Νεηνάμαηα, έκα γηα θάζε μένα    Ακίηα Βακ Οαακ 
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ΝΜΖΜ ΗΜΡΠΑΗΖ ΑΚΑΣΡΗΠΖΗΜΡ ΓΝΖΝΘΓΓΖ; 

Πη τρεηάδεηαη 

 Ιηα γοάιηκε ιεθάκε 

 Ιηα coca cola light 

 Ιηα coca cola με δάπανε 

 Έκα πιαζηηθό πμηήνη 

 Έκα θμοηαιάθη 

 Δάπανε 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1γέμηζε ηε ιεθάκε με κενό, ηόζμ ώζηε κα μπμνεί κα βοζηζηεί ημ ακαροθηηθό 

2άθεζε πνμζεθηηθά πνώηα ημ θμοηάθη με ηε δάπανε θαη μεηά ημ θμοηάθη ηύπμο light. 

3ζημ θμοηάθη πμο δε βοζίζηεθε βάιε από πάκς ημο ημ πιαζηηθό πμηήνη θαη άνπηζε κα ημο 

πνμζζέηεηξ δάπανε με ημ θμοηάιη. Ιέηνα ζηηξ πόζεξ θμοηαιηέξ βοζίζηεθε θη αοηό. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πμ θμοηάθη με ηεκ coca cola πςνίξ δάπανε βοζίζηεθε εκώ ημ άιιμ επηπιέεη. Θα πνεηαζημύκ 

πενίπμο 10 θμοηαιηέξ δάπανε γηα κα βοζηζηεί θαη ημ light ακαροθηηθό. 

Γηαηί... 

               …ε cocα cola light πενηέπεη ιηγόηενε δάπανε, άνα έπεη μηθνόηενε ποθκόηεηα θαη γη΄ αοηό 

επηπιέεη. Δηαπηζηώκμομε πόζμ μεγάιε πενηεθηηθόηεηα ζε δάπανε έπεη ε θακμκηθή coca cola 

(πενίπμο 10 θμοηαιηέξ ακά θμοηάθη δει. 330ml) πνμζπαζώκηαξ κα βοζίζμομε ηεκ light coca cola 

ζημ ίδημ ζεμείμ με αοηή πμο έπεη δάπανε. 

                                                                             (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ηαιιηβνεηάθε Ιανία) 
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ΜΡΞΑΚΖΜ ΠΜΛΜ ΟΓ ΓΚΑ ΝΜΠΕΞΖ 

Πη τρεηάδεηαη 

 νώμαηα δαπανμπιαζηηθήξ ή ηέμπενεξ 

 Ιηα ζύνηγγα 

 4 πιαζηηθά πμηενάθηα 

 Έκαξ μεγάιμξ δμθημαζηηθόξ ζςιήκαξ 

 Δάπανε 

 Ημοηάιη 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1βάιε ζε ηέζζενα πμηήνηα από 1,2,3,4 θμοηαιηέξ δάπανε θαη γέμηζέ ηα με κενό. 

2ζε θάζε πμηήνη νίλε από έκα πνώμα. 

3πάνε με ηε ζύνηγγα δηάιομα από θάζε πμηήνη λεθηκώκηαξ από αοηό με ηεκ πενηζζόηενε 

δάπανε θαη νίπκε ημ ζηαγόκα- ζηαγόκα μέζα ζημ δμθημαζηηθό ζςιήκα. 
 

Πη ζσμβαίκεη; 

Ιέζα ζημ δμθημαζηηθό ζςιήκα ζα μείκμοκ πςνηζηά ηα 4 δηαιύμαηα, δεμημονγώκηαξ μηα ζηήιε από 

πνώμαηα. 

Γηαηί... 

             …όηακ έκα δηάιομα έπεη μηθνόηενε πενηεθηηθόηεηα ζε δάπανε, έπεη μηθνόηενε ποθκόηεηα. 

Έηζη, επηπιέεη πάκς ζημ δηάιομα με ηε μεγαιύηενε ποθκόηεηα. Πμ πνώμα, επηηνέπεη κα 

λεπςνίδμοκ ηα δηαιύμαηα.                        

                                                                 (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ανθμιάθε Δήμεηνα) 
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Ε ΝΖΜ ΖΟΡΞΕ ΗΜΘΘΑ ΠΜΡ ΗΜΟΙΜΡ 

Πη τρεηάδεηαη 

 Δύμ βηβιία μεγάιμο μεγέζμοξ 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1ημπμζέηεζε ηα δύμ βηβιία ημ έκα δίπια ζημ άιιμ θαη μεηά πνμζπάζεζε λεθοιιίδμκηάξ ηα κα 

ημπμζεηήζεηξ ηε ζειίδα ημο εκόξ μέζα ζηε ζειίδα ημο άιιμο. 

2πάηα ηα δύμ εκςμέκα βηβιία γηα κα δηαθύγεη όιμξ μ εγθιςβηζμέκμξ αέναξ πμο έπμοκ ακάμεζα. 

3πνμζπάζεζε κα λεπςνίζεηξ ηα δύμ βηβιία. 

4θύζελε ακάμεζα ζηηξ ζειίδεξ θαη πνμζπάζεζε λακά κα ηα λεπςνίζεηξ. 

 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πα βηβιία δεκ λεπςνίδμοκ, ακ όμςξ θοζήλμομε ακάμεζα ηόηε λεπςνίδμοκ εύθμια. 

Γηαηί... 

             …όηακ δεκ οπάνπεη ακάμεζά ημοξ αέναξ, ε αημμζθαηνηθή πίεζε πμο ημοξ αζθείηαη 

ελςηενηθά, ηα θάκεη κα ζομπενηθένμκηαη ζακ έκα ζώμα. Οακ κα έπμοκ θμιιήζεη δειαδή με μηα 

πμιύ δοκαηή θόιια! 

                                        (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημοξ μαζεηέξ Ζαγθάν Ακηνέα θαη Γαογηςηάθε Ηώζηα) 
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ΠΖ ΙΝΜΞΓΖ ΚΑ ΗΑΚΓΖ ΓΚΑ ΙΝΑΘΑΗΖ … 

Πη τρεηάδεηαη 

 έκα μπαιάθη ημο πηκγθ πόκγθ 

 έκα πιαζηηθό μπμοθάιη 

 κενό 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1γέμηζε ημ μπμοθάιη με ημ κενό μέπνη πάκς. 

2ημπμζέηεζε ημ μπαιάθη ζημ ζηόμημ ημο μπμοθαιημύ. 

3ακαπμδμγύνηζε ημ μπμοθάιη. 

 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πμ κενό δε πύκεηαη από ημ μπμοθάιη, θαζώξ ημ μπαιάθη παναμέκεη ζημ ζηόμημ ημο μπμοθαιημύ. 

Γηαηί... 

... … ε πίεζε ημο αένα πμο αζθείηαη ζημ μπαιάθη από θάης είκαη μεγαιύηενε από ημ βάνμξ ημο 

κενμύ ζημ εζςηενηθό ημο μπμοθαιημύ. Γηα αοηό ημ ιόγμ ημ μπαιάθη ζογθναηεί ημ κενό θαη δεκ 

πέθηεη. 

                                                                            (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Δακκή Αθνμδίηε) 
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ΠΜ ΙΝΜΡΗΑΘΖ ΝΜΡ ΞΜΡΦΑΓΖ ΑΡΓΑ 

Πη τρεηάδεηαη 

 έκα βναζμέκμ θαη θαζανηζμέκμ αογό 

 έκα μπμοθάιη π.π. από θέηζαπ 

 έκα γθαδάθη 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1βάιε πμιύ ιίγμ κενό ζημ μπμοθάιη θαη βνάζε ημ ζημ γθαδάθη. 

2ημπμζέηεζε ημ αογό ζημ ζηόμημ ημο μπμοθαιημύ. 

3ακαπμδμγύνηζε ημ μπμοθάιη θαη δέζηακέ ημ πνεζημμπμηώκηαξ π.π. έκα πηζημιάθη μαιιηώκ. 

 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πμ μπμοθάιη ζα νμοθήλεη ημ αογό. Οημ βήμα 3, ημ αογό ζα βγεη πάιη έλς από ημ μπμοθάιη. 

 

Γηαηί... 

… μ αημόξ ημο κενμύ βγαίκμκηαξ δηώπκεη μεγάιμ μένμξ ημο αένα πμο ήηακ ζημ μπμοθάιη, ημ μπμίμ 

μέκεη γεμάημ θονίςξ αημμύξ.  Όηακ μη αημμί θαζώξ θαη μ αέναξ πμο έπεη παναμείκεη μέζα ζημ 

μπμοθάιη θνοώζεη, ε πίεζε ζημ εζςηενηθό ημο μπμοθαιημύ ειαηηώκεηαη. Έηζη ιμηπόκ, ε δηαθμνά 

πίεζεξ μέζα θαη έλς από ημ μπμοθάιη μδεγεί ζηεκ άζθεζε δύκαμεξ ζημ αογό, με απμηέιεζμα κα 

μπεη μέζα ζημ μπμοθάιη. Όηακ δεζηάκμομε λακά ημ μπμοθάιη, μ αέναξ δηαζηέιιεηαη θαη ζπνώπκεη 

λακά ημ αογό έλς.  

                                                                               (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Αηζαιάθε Ιανία) 
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ΓΛΑΦΑΚΖΟΓ ΠΜ ΝΜΠΕΞΖ… 

Πη τρεηάδεηαη 

 Δύμ πμηήνηα δηαθόνςκ μεγεζώκ (κα πςνάκε άκεηα ημ έκα μέζα ζημ άιιμ)  

 ειηέιαημ ή γιοθενίκε 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1βάιε έκα μηθνό πμηήνη  μέζα ζημ μεγαιύηενμ θαη άνπηζε κα γεμίδεηξ με ειηέιαημ ημ μηθνό μέπνη 

κα λεπεηιίζεη.  

2ζοκέπηζε μέπνη κα γεμίζεηξ θαη ημ μεγάιμ πμηήνη πμο βνίζθεηαη ελςηενηθά. 

 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πμο μηθνό πμηήνη, πμο είκαη ζθεπαζμέκμ από ημ ειηέιαημ ελαθακίδεηαη! Γίκαη αδύκαημ κα ημ 

δηαθνίκεη θακείξ.  

Γηαηί... 

             …μη δείθηεξ δηάζιαζεξ ημο γοαιημύ θαη ημο ιαδημύ είκαη ζπεδόκ ίδημη θαη ημ θςξ 

ζοκεπίδεη ηεκ εοζύγναμμε πμνεία ημο θαζηζηώκηαξ αδύκαημ κα παναηενήζμομε ημ πμηήνη.        

Πμ ίδημ ζομβαίκεη ακ ακηηθαηαζηήζμομε ημ ιάδη με γιοθενίκε. 

                                                                           (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Ακκηηζάθε Ιακόιε) 
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               ΡΝΜΒΞΕΖΑ ΗΑΡΟΕ 

  

Πη τρεηάδεηαη 

 Έκα θενάθη νεζώ (με βάζε αιμομηκίμο) 

Έκα μεγάιμ γοάιηκμ δμπείμ 

 Έκα μηθνόηενμ γοάιηκμ δμπείμ 

 ακαπηήναξ 

  

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1γέμηζε με κενό ημ μεγάιμ γοάιηκμ δμπείμ. 

2άκαρε ημ θενί θαη ημπμζέηεζέ ημ κα επηπιέεη πάκς ζημ κενό. 

3θάιορε με ημ μηθνόηενμ πμηήνη ημ ακαμμέκμ θενί θαη πίεζε ώζηε κα βοζηζηεί ζημ κενό.  

 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πμ θενί παναμέκεη ακαμμέκμ γηα όζμ πνόκμ οπάνπεη μλογόκμ ζημ πμηήνη. 

   

 Γηαηί... 

            …ημ πμηήνη εγθιςβίδεη αένα πμο πενηέπεη μλογόκμ. Πμ κενό δεκ μπμνεί κα οπενκηθήζεη 

ηεκ πίεζε ζημ πμηήνη ώζηε κα μπεη μέζα ζ’ αοηό. Έηζη πναγμαημπμηείηαη θαύζε θάης από ημ κενό. 

 

                                                                         (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Βμηδάθε Ανγονώ) 
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ΠΜ ΡΓΞΜ ΝΜΡ ΑΘΘΑΔΓΖ ΞΩΙΑΠΑ 
Πη τρεηάδεηαη 

 ηνία πμηήνηα 

 άδαλ γηα ηα ηδάμηα 

 οδνμπιςνηθό μλύ 

 θαηκμιμθζαιεΐκε  

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1βάιε ζημ 1μ πμηήνη κενό θαη νίλε ιίγμ άδαλ γηα ηα ηδάμηα, ζημ 2μ πμηήνη βάιε ειάπηζηεξ 

ζηαγόκεξ θαηκμιμθζαιεΐκε  θαη ζημ 3μ πμηήνη βάιε ιίγεξ ζηαγόκεξ οδνμπιςνηθό μλύ. 

2άδεηαζε ημ πενηεπόμεκμ ημο 1μο πμηενημύ ζημ 2μ θαη μεηά ζημ 3μ . 

 

Πη ζσμβαίκεη; 

Όηακ ημ άπνςμμ δηάιομα μπεη ζημ 2μ πμηήνη πνςμαηίδεηαη θμύληα εκώ όηακ μπεη ζημ 3μ γίκεηαη 

λακά άπνςμμ. 

 

Γηαηί... 

                 …τμ άδαλ πενηέπεη αμμςκία, πμο είκαη βάζε θαη αιιάδεη ημ πνώμα ημο δείθηε από 

άπνςμμ ζε θμύληα. Όηακ μπεη όμςξ ημ ογνό ζημ 3μ πμηήνη γίκεηαη ελμοδεηένςζε ηεξ βάζεξ από 

ημ μλύ θαη μ δείθηεξ αιιάδεη λακά πνώμα θαη γίκεηαη πάιη άπνςμμξ.   

 

                                                                               (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Γαογηςηάθε Ηώζηα) 
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ΠΜ ΙΝΑΘΜΚΖ ΝΜΡ ΦΜΡΟΗΩΚΓΖ 
Πη τρεηάδεηαη 

 έκα μεγάιμ πιαζηηθό μπμοθάιη 

 έκα μπαιόκη 

 λίδη - ζόδα 

 έκα θμοηαιάθη - έκα θενάθη 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1βάιε 200ml πενίπμο λίδη μέζα ζημ μπμοθάιη 

2βάιε 3θμοηαιηέξ ζόδα μέζα ζημ μπαιόκη, πνμζάνμμζέ ημ ζημ ζηόμημ ημο μπμοθαιημύ θαη 

άδεηαζε ημ πενηεπόμεκμ ημο μπαιμκημύ ζημ μπμοθάιη. 

3βάιε ιίγμ από ημ αένημ ημο μπαιμκημύ ζε έκα πμηήνη θαη νίλε ημ πνμζεθηηθά πάκς ζηε θιόγα 

ημο θενημύ. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πμ μπαιόκη θμοζθώκεη. Πμ αένημ πμο πανάγεηαη μπμνεί κα ζβήζεη ηε θιόγα ημο θενημύ. 

 

Γηαηί... 

             … ε ζόδα(NaHCO3) ακηηδνά με ημ λίδη (CH3COOH) θαη πανάγεηαη αένημ CO2, ημ μπμίμ 

μπμνεί θαη ζβήκεη ηε θιόγα ημο θενημύ. 

                                                                          (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Γηακκανάθε Θμδςνή) 
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ΙΝΜΞΓΖΟ ΚΑ ΓΛΑΦΑΚΖΟΓΖΟ ΠΜ ΑΘΜΡΙΖΚΜΑΞΠΜ; 
 

Πη τρεηάδεηαη 

 έκα θμμμάηη αιμομκόπανημ 

 ιίγμ touboflo (NaOH) 

 δείθηεξ θαηκμιμθζαιεΐκε  

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1γέμηζε ημ πμηήνη με κενό θαη νίλε μενηθέξ ζηαγόκεξ δείθηε. 

2βάιε ημ αιμομηκόπανημ ζημ άκμηγμα ημο πμηενημύ θαη βάιε πάκς ημο ζημ θέκηνμ ιίγμ NaOH. 

3νίλε ιίγμ κενό θαη πενίμεκε 1-2 ιεπηά. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πμ αιμομηκόπανημ ζα θαηαζηναθεί θαη ημ κενό ζα βαθηεί θμύληα. 

Γηαηί... 

                 …ημ αιμομηκόπανημ πμο έπμομε ζημ ζπίηη έπεη θαη ζηηξ δύμ ημο πιεονέξ έκα ζηνώμα από 

μλείδημ ημο ανγηιίμο (Al2O 3) ημ μπμίμ ημ πνμζηαηεύεη από ηεκ μλείδςζε θαη από θάης από αοηό 

ημ ζηνώμα οπάνπεη θαζανό Al. Πμ κενό βμεζά ζηε δηάζηαζε ημο οδνμλεηδίμο ημο καηνίμο θαη έηζη 

απειεοζενώκμκηαη ηόκηα οδνμλεηδίμο. Πα ηόκηα με ηε ζεηνά ημοξ πνμζβάιμοκ ημ μλείδημ ημο 

ανγηιίμο πμο είκαη ημ επηθακεηαθό ζηνώμα ημο αιμομηκόπανημο θαη απειεοζενώκεηαη ημ θαζανό 

ανγίιημ. Πμ ανγίιημ με ηε ζεηνά ημο ακηηθαζηζηά ημ οδνμγόκμ ημο κενμύ γηαηί είκαη δναζηηθόηενμ 

θαη έπμομε ηεκ παναγςγή ηεξ βάζεξ ημο ανγηιίμο εκώ ηαοηόπνμκα ειεοζενώκεηαη αένημ 

οδνμγόκμ. Μ δείθηεξ αιιάδεη πνώμα γηαηί ζημ δηάιομα πανάγεηαη μηα βάζε. 

 

                                                                            (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Ηαπνηδάθε Αιέλακδνμ) 
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ΜΟΜ ΘΓΞΙΜΠΓΞΑ, ΠΜΟΜ ΝΖΜ ΓΞΕΓΜΞΑ… 
Πη τρεηάδεηαη 

 Γαιαδόπεηνα 

 Δύμ δμθημαζηηθμί ζςιήκεξ 

 Ηαμηκέημ 

 Θίγμ ζονμαηάθη θμοδίκαξ 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1δηάιοζε ηε γαιαδόπεηνα (CuSO4 5H2O) ζε κενό θαη μμίναζε ημ δηάιομα ζε δύμ δμθημαζηηθμύξ 

ζςιήκεξ. 

2δέζηακε ζε θιόγα θαμηκέημο ημκ έκα. 

3νίλε ζε θάζε έκα δμθημαζηηθό ζςιήκα από έκα μηθνό θμμμάηη «ζονμαηάθη θμοδίκαξ», πμο ημ 

έπεηξ θάκεη ζακ μηθνό μπαιάθη.   

Πη ζσμβαίκεη; 

Πμ ζενμό δηάιομα  αιιάδεη πνώμα θαη κα γίκεηαη πναζηκςπό πμιύ πημ γνήγμνα από ημ άιιμ, εκώ 

ημ ζονμαηάθη γίκεηαη θμθθηκςπό.  

Γηαηί... 

             …πναγμαημπμηείηαη ε  ακηίδναζε:     Fe       +    CuSO4   FeSO4    +   Cu.  

                                                                                   γαιάδημ            πνάζηκμ      θόθθηκμ  

Ε αύλεζε ηεξ ζενμμθναζίαξ πνμθαιεί μεγαιύηενε θηκεηηθόηεηα ηςκ δμμηθώκ ζςμαηηδίςκ ηςκ 

ακηηδνώκηςκ με απμηέιεζμα κα αολάκμκηαη μη απμηειεζμαηηθέξ θνμύζεηξ θαη ε ηαπύηεηα ηεξ 

ακηίδναζε 

                                                          (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ηαπνηδάθε Οηαονμύια) 
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ΡΝΜΘΜΓΖΟΙΜΟ ΝΡΗΚΜΠΕΠΑΟ 
 

Πη τρεηάδεηαη 

 Έκα θμμμάηη ζηδήνμο 

 Έκαξ μγθμμεηνηθόξ θύιηκδνμξ 

 Ιηα δογανηά αθνηβείαξ 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1Δύγηζε έκα θμμμάηη ζηδήνμο (Fe). 

2Γέμηζε μέπνη ηε μέζε με κενό, έκα μγθμμεηνηθό θύιηκδνμ ζεμεηώκμκηαξ ηεκ έκδεηλε.  

3Πμπμζέηεζε με πνμζμπή ημ θμμμάηη ημο ζηδήνμο ζημκ μγθμμεηνηθό θύιηκδνμ θαη ζεμείςζε ηε 

κέα έκδεηλε.  

 

Πη ζσμβαίκεη; 

Ε δηαθμνά ηςκ δύμ εκδείλεςκ απμηειεί ημκ όγθμ ημο ζηδενέκημο ακηηθεημέκμο.  

Από ηε ζπέζε   m/ V  οπμιμγίδμομε ηεκ ποθκόηεηα ημο ζηδήνμο.  

 Ιπμνμύμε κα θάκμομε ηεκ ίδηα δηαδηθαζία γηα θμμμάηη παιθμύ θαη αιμομηκίμο. 

                                                                           

                                                                              (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Ακκηηζάθε Ιακόιε) 
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Μ ΑΓΞΑΟ ΝΓΞΖΓΓΖ ΔΖΜΛΓΖΔΖΜ ΠΜΡ ΑΚΘΞΑΗΑ 
Πη τρεηάδεηαη 

 Αζβέζηεξ 

 άνηηκμ θίιηνμ  

 Έκα θαιαμάθη 

 Δύμ πμηήνηα 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1δηάιοζε μλείδημ ημο αζβεζηίμο(αζβέζηε) ζε κενό ώζηε κα γίκεη θμνεζμέκμ. 

2 θίιηνανε ημ δηάιομα θαη πάνε ημ δηήζεμά ημο (δηάιομα οδνμλεηδίμο ημο αζβεζηίμο ). Ιμίναζέ 

ημ  ζε δύμ πμηήνηα. 

3άθεζε εθηεζεημέκμ ζημκ αένα ημ δηήζεμα ημο 1μο πμηενημύ γηα μηα μένα.  

4θύζελε με θαιαμάθη ζημ δηήζεμα ημο 2μο πμηενημύ. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Οημ 1μ πμηήνη παναηενμύμε ημκ ζπεμαηηζμό επηθακεηαθήξ θνμύζηαξ από ακζναθηθό αζβέζηημ,  

εκώ ζημ 2μ δεμημονγείηαη ζόιςμα μεηά ημ θύζεμα. 

Γηαηί... 

… μ αζβέζηεξ, ακηηδνώκηαξ με ημ κενό δίκεη οδνμλεηδίμο ημο αζβεζηίμο  ζύμθςκα με ηεκ 

ακηίδναζε: CaO + H2O → Ca(OH)2 . 

Πμ δημλείδημ ημο άκζναθα πμο οπάνπεη ζημκ αένα ακηηδνά με ημ οδνμλείδημ ημο αζβεζηίμο  θαη 

δίκεη ίδεμα ακζναθηθμύ αζβεζηίμο (Ca(OH)2 + CΜ2 → CaCO3 +H2O), πμο εμθακίδεηαη με ηε μμνθή 

θνμύζηαξ. Γθπκέμκηαξ μέζα ζημ 2μ πμηήνη, γίκεηαη πάιη ε ίδηα ακηίδναζε, πμο δειώκεη ηεκ 

ύπανλε CO2 μέζα ζημκ αένα ηεξ εθπκμήξ μαξ. 

                                                                (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ειημπμύιμο Κηθμιέηα) 
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ΙΓΠΑΦΜΞΑ ΘΓΞΙΜΠΕΠΑΟ 
Πη τρεηάδεηαη 

 Ιηα βειόκα πιελίμαημξ ή μπμηαδήπμηε ιεπηή μεηαιιηθή βένγα 

 Έκα θενί  

 Έκαξ θειιόξ 

 Ηανθηά ή πηκέδεξ 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1ηνύπεζε ημ θειιό με ηε βειόκα ώζηε κα μπμνείξ κα ηεκ θναηάξ από εθεί 

2άκαρε ημ θενί θαη ζηάλε μενηθέξ ζηαγόκεξ ζηε ζεηνά πάκς ζηε βειόκα 

3όζμ ημ θενί είκαη ιηςμέκμ, θόιιεζε μενηθέξ πηκέδεξ ή θανθηά( με ημ θεθάιη πνμξ ηα θάης). 

4Ακαπμδμγύνηζε όιμ ημ ζύζηεμα, ώζηε ηα θανθηά κα θνέμμκηαη πνμξ ηα θάης θαη ημπμζέηεζε 

ημ ακαμμέκμ θενί ζηεκ άθνε ηεξ βειόκαξ. 

 

Πη ζσμβαίκεη; 

Ανπηθά πέθηεη θάης ημ θανθί πμο ήηακ πημ θμκηά ζημ θενί, μεηά ημ επόμεκμ θ.ό.θ. 

 

Γηαηί... 

            … ε ζενμόηεηα μεηαδίδεηαη μέζα ζημ μέηαιιμ θαη ζημ θενί, όπη όμςξ θαη ζημ θειιό. 

                                                                 
                                                                               (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Βμηδάθε Ανγονώ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

ΠΜ ΙΡΟΠΕΞΖΜ ΠΕΟ … ΙΓΠΑΘΑΙΝΑΔΓΡΟΕΟ 
 

Πη τρεηάδεηαη 

 Ιηα ιαμπάδα 

 Έκα θενί 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1άκαρε ηε ιαμπάδα θαη ημ θενί. Άθεζε ιίγμ ηε ιαμπάδα ακαμμέκε ώζηε κα μεγαιώζεη ε θιόγα. 

Οβήζε ηα θώηα. Φένε ηε ιαμπάδα πνμξ ημ ζηόμα ζμο θαη με έκα θύζεμα ζβήζε ηε ιαμπάδα. 

Οηεκ πμνεία ημο θαπκμύ πμο ακεβαίκεη από ηε ζβεζμέκε ιαμπάδα θαη ζε απόζηαζε 2-3cm 

πιεζίαζε αμέζςξ έκα ακαμμέκμ θενί. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Ε θιόγα ημο θενημύ «πεδάεη» μέζς ημο αένα θαη ακάβεη ημ ζβεζμέκμ θοηίιη ηεξ ιαμπάδαξ. 

 

Γηαηί... 

            … όηακ ζβήκμομε θοζώκηαξ ηε ιαμπάδα, ζηε ζηήιε ημο θαπκμύ πμο ζπεμαηίδεηαη πάκς 

από ηε ιαμπάδα, οπάνπμοκ θαη αημμί παναθίκεξ( ημ οιηθό από ημ μπμίμ θηηάπκεηαη ε ιαμπάδα). 

Ιε ημ πιεζίαζμα ημο ακαμμέκμο θενημύ, μη αημμί παναθίκεξ ανπάδμοκ θςηηά θαη, αθμιμοζώκηαξ 

ηεκ πμνεία ημοξ πνμξ ημ θοηίιη, μεηαδίδμοκ ηε θιόγα ζ΄αοηό. 

                                                                  

                                                                                (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Πδέμμα Γμοίηθηικη) 
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ΝΩΟ (ΔΓΚ) ΝΖΚΜΡΙΓ ΚΓΞΜ ΙΓ ΗΑΘΑΙΑΗΖ; 
 

Πη τρεηάδεηαη 

 έκα θαζανό, ζπεηηθά μηθνό, γοάιηκμ μπμοθάιη 

 έκα θαιαμάθη  

 θαζανό κενό  

 πιαζηειίκε 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1γέμηζε ημ μπμοθάιη με θαζανό κενό θαη πέναζε από ημ ιαημό ημο μπμοθαιημύ έκα θαιαμάθη. 

2θιείζε ημ ιαημό ημο μπμοθαιημύ αενμζηεγώξ με πιαζηειίκε 

3πνμζπάζεζε κα πηεηξ κενό, νμοθώκηαξ ζοκέπεηα.  

Πη ζσμβαίκεη; 

Δεκ μπμνείξ κα πηεηξ πανόιμ πμο νμοθάξ. Ακ όμςξ αθαηνεζεί ε πιαζηειίκε, ηόηε νμοθάξ 

θακμκηθά θαη πάιη ημ κενό.  

Γηαηί... 

           …πίκμομε κενό με θαιαμάθη νμοθώκηαξ ανπηθά μένμξ ημο αένα. Αοηό έπεη ςξ απμηέιεζμα 

ηε δεμημονγία μέζα ζε αοηό πίεζεξ μηθνόηενεξ από ηεκ αημμζθαηνηθή. Ε δηαθμνά πίεζεξ μέζα θαη 

έλς από ημ θαιαμάθη, δει. ζηεκ επηθάκεηα ημο ογνμύ (όπμο έπμομε αημμζθαηνηθή πίεζε), 

δεμημονγεί δύκαμε πμο μδεγεί ημ ογνό ζημ ζηόμα μαξ. Ακ θιείζμομε αενμζηεγώξ ημ μπμοθάιη, 

αοηό δε μπμνεί κα ζομβεί. 

                                                                                   (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Δακκή Αθνμδίηε) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

ΝΓΞΖΟΟΜΠΓΞΜ ΖΟΜΚ ΘΖΓΜΠΓΞΜ 
Πη τρεηάδεηαη 

 Γοάιηκμ βάδμ με θαπάθη 

 νςζηηθή ηνμθίμςκ 

 Μηκόπκεομα γηα εκηνηβέξ 

 Κενό 
 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1γέμηζε ημ βάδμ με κενό μέπνη ηα3/4. 

2πνόζζεζε ανθεηέξ ζηαγόκεξ πνςζηηθήξ. Βάιε ημ θαπάθη θαη θμύκεζε ημ βάδμ μέπνη κα 

δηαιοζεί ημ πνώμα θαη κα δηαθνίκεηαη θαζανά ημ ογνό. 

3πνόζζεζε ανγά ηεκ αιθμόιε ζημ βάδμ μέπνη κα γεμίζεη, πνμζέπμκηαξ κα μεκ ημ θμοκήζεηξ. 

4βάιε ημ θαπάθη, ακαπμδμγύνηζε ημ βάδμ, θμύκεζέ ημ απαιά θαη γύνηζέ ημ πάιη όνζημ. 

 

Πη ζσμβαίκεη; 

Έκα μένμξ ημο ογνμύ έπεη ελαθακηζηεί. 

Γηαηί... 

            …ηα μόνηα ημο κενμύ πενηέπμοκ ακάμεζά ημοξ μεγάια θεκά, όπμο πςνάκε θαη άιια μόνηα. 

Αοηό ζομβαίκεη όηακ μοζίεξ όπςξ αιάηη, δάπανε ή ζ΄αοηή ηεκ πενίπηςζε αιθμόιε ακαμηγκύμκηαη 

με κενό. Όηακ ηα θεκά γεμίζμοκ, μ ζοκμιηθόξ όγθμξ ημο ογνμύ μεηώκεηαη ειαθνά. 

                                                                                 (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Αηζαιάθε Ιανία) 
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ΕΘΓΗΠΞΜΦΜΞΜ ΦΞΜΡΠΜ 
Πη τρεηάδεηαη 

 άιθηκμ ζύνμα 

 Οηδενέκημξ ζοκδεηήναξ 

 μκηνό γοαιόπανημ 

 ιεμόκη 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1αθαίνεζε ηε μόκςζε (θάιομμα) από έκα θαιώδημ 5cm. 

2ίζηςζε ημ ζοκδεηήνα θαη θόρε ημκ κα γίκεη 5cm.Νέναζε με ημ γοαιόπανημ όιεξ ηηξ άθνεξ        

( θαιςδίμο θαη ζοκδεηήνα). 

3πίεζε ημ ιεμόκη ζημ ηναπέδη γηα κα μαιαθώζεη ημ εζςηενηθό, πςνίξ κα ζπάζεη ε θιμύδα. 

Ηάνθςζε ημ θαιώδημ θαη ημ ζοκδεηήνα ζημ ιεμόκη θμκηά-θμκηά, αιιά πςνίξ κα αθμομπάκε. 

4πηεξ μηα γμοιηά κενό θαη αθμύμπεζε με ηε γιώζζα ζμο ηα θαιώδηα. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Θα αηζζακζείξ έκα μηθνό ζμθ. 

Γηαηί... 

             …μη μπαηανίεξ απμηειμύκηαη από δύμ δηαθμνεηηθά μέηαιια πμο βνίζθμκηαη μέζα ζε όληκμ 

δηάιομα. Μ ζοκδεηήναξ θαη ημ πάιθηκμ ζύνμα είκαη μη αγςγμί αοηήξ ηεξ μπαηανίαξ εκώ μ πομόξ 

ημο ιεμμκημύ είκαη ημ όληκμ δηάιομα. Αθμομπώκηαξ ηε γιώζζα, θιείκεη ημ θύθιςμα θαη 

δεμημονγείηαη ειεθηνηθό νεύμα θαζώξ ηα ειεθηνόκηα θηκμύκηαη από ημ ανκεηηθά θμνηηζμέκμ 

μέηαιιμ, μέζς ηεξ γιώζζαξ ζημ ζεηηθά θμνηηζμέκμ θαη από εθεί, μέζς ημο πομμύ, θ΄κεη ημκ ίδημ 

θύθιμ λακά θαη λακά…  

                                                                 (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Βμονάθε Δεμήηνε) 
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ΠΜ ΟΗΘΕΞΜ ΙΑΚΠΕΘΖ 
Πη τρεηάδεηαη 

 Ιακηειάθη θαζανηζμμύ ή πανημμάκηειμ 

 Ηύιηκδνμ από πανηί θμοδίκαξ 

 Θαζηηπάθη 

 Ξύδη 

 Ημκηάνη ζθμύπαξ ή πανόμμημ θμκηό λύιμ 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1δέζε πνμζεθηηθά με ημ ιαζηηπάθη ημ μακηειάθη ζηε μία άθνε ημο θοιίκδνμο. Αθμύμπεζέ ημκ με 

αοηή ηεκ πιεονά ζημ ηναπέδη. 

2γέμηζε ημκ θύιηκδνμ μέπνη ηα ¾ με νύδη. 

3πάνε ημκ θύιηκδνμ ζημ πένη ζμο θαη ζπνώλε με όιε ζμο ηε δύκαμε ημ λύιμ μέζα ημο. 

 

Πη ζσμβαίκεη; 

Όζμ θη ακ πνμζπαζήζεηξ, ημ μακηειάθη δε ζα ζθηζηεί. 

Γηαηί... 

            …θαζώξ ημ νύδη γεμίδεη ημ νμιό, μ αέναξ εγθιςβίδεηαη ακάμεζα ζημοξ θόθθμοξ ημο. 

Όηακ ζπνώπκμομε με ημ λύιμ, μ πώνμξ ημο αένα μηθναίκεη θαη μη θόθθμη νοδημύ ζηνημώπκμκηαη. 

Έηζη, ημ νύδη απμννμθά ηεκ πίεζε θαη ημ μακηειάθη δε ζθίδεηαη. 

 

                                                                              (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Γειαζάθε νύζα) 
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ΝΞΩΠΓΟ ΒΜΕΘΓΖΓΟ ΓΖΑ ΙΝΑΘΜΚΖΑ 
 

Πη τρεηάδεηαη 

 Ιπαιόκη 

 Ιηθνό κόμηζμα 

 Θάδη μαγεηνηθήξ 

 Βειόκα ή θανθίηζα 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1βάιε ημ κόμηζμα μέζα ζημ μπαιόκη θαη θμύζθςζέ ημ μέπνη ηα μηζά ηεξ πςνεηηθόηεηάξ ημο. 

2βμύηελε ηε μύηε ηεξ βειόκαξ ζημ ιάδη θαη ζηνίβμκηάξ ηεκ απαιά βύζηζέ ηεκ ζημ πημ παπύ 

ζεμείμ ημο μπαιμκημύ, απέκακηη από ημκ θόμπμ, γηα κα γίκεη μηα μηθνή ηνύπα. Βγάιε ηε βειόκα. 

3 θναηώκηαξ ημ μπαιόκη από ημκ θόμπμ ημο άνπηζε κα ημ ζηνηθμγονίδεηξ θαη μεηά κα 

επηβναδύκεηξ. Όηακ ημ κόμηζμα θηάζεη θμκηά ζηεκ ηνύπα, άθεζέ ημ κα θαζίζεη πάκς ηεξ. Γύνηζε 

ημ μπαιόκη ακάπμδα με ηεκ ηνύπα πνμξ ηα πάκς.    

Πη ζσμβαίκεη; 

Πμ κόμηζμα ζα μείκεη ζηε ζέζε ημο, θιείκμκηαξ ηεκ ηνύπα. 

Γηαηί... 

            …μ αέναξ ζημ εζςηενηθό ημο μπαιμκημύ έπεη μεγαιύηενε πίεζε από ημκ ελςηενηθό. Όηακ 

γονίζμομε ημ μπαιόκη ακάπμδα, μ αέναξ πηέδεη ημ κόμηζμα θαη ημ θναηάεη ζηε ζέζε ημο 

οπενκηθώκηαξ ηε βανύηεηα. Έηζη ε ηνύπα ζθναγίδεηαη θαη ημ μπαιόκη δηαηενείηαη θμοζθςμέκμ. 

 

                                                                 (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ηαιιηβνεηάθε Ιανία) 
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ΟΠΞΩΙΑ ΑΝΜ ΗΑΞΦΖΑ 
Πη τρεηάδεηαη 

 Δύμ θμμμάηηα θόκηνα πιαθέ 25x25 cm 

 Θεπηά μαθνηά θανθηά 

 Οθονί 

 Έκα μεγάιμ μπαιόκη 

 Ιενηθά βανηά βηβιία 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1θάνθςζε ηα θανθηά ζημ έκα θμμμάηη θόκηνα πιαθέ ώζηε κα ελέπμοκ ανθεηά από ημ λύιμ, ζε 

απόζηαζε 2,5cm ημ έκα από ημ άιιμ. 

2θμύζθςζε ημ μπαιόκη μέπνη ηε μηζή ημο πςνεηηθόηεηα θαη αθμύμπεζέ ημ πάκς ζηα θανθηά. 

3βάιε ημ άιιμ θόκηνα πιαθέ πάκς ζημ μπαιόκη θαη βάδε από πάκς ημο ηα βηβιία έκα –έκα. 

 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πμ μπαιόκη δε ζα ζθάζεη. 

 

Γηαηί... 

             …όηακ ημ μπαιόκη ημπμζεηείηαη πάκς ζημ ζηνώμα από θανθηά, ε δύκαμε απιώκεηαη ζε 

μηα μεγάιε πενημπή ηεξ επηθάκεηάξ ημο, με απμηέιεζμα κα ειαηηώκεηαη ε πίεζε θαη ημ μπαιόκη κα 

με ζπάεη. Ε πίεζε πμο εθανμόδεηαη είκαη ίζε με ηε δύκαμε πμο εκενγεί πνμξ ηεκ επηθάκεηα. 

(P=F/S). Έηζη, ακ ε δύκαμε (βηβιία θαη επάκς λύιμ) αζθείηαη ζε μεγάιε επηθάκεηα (πμιιά 

θανθηά) ηόηε ε πίεζε ζε θάζε ζεμείμ ηεξ επηθάκεηαξ μεηώκεηαη. 

                                                                                 (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Ακκηηζάθε Ιακόιε) 
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ΠΜ ΚΓΞΜ ΓΛΑΦΑΚΖΔΓΠΑΖ 
Πη τρεηάδεηαη 

 Ηόθθμη αθογνακηηθμύ οιηθμύ 

 Δύμ πιαζηηθά πμηήνηα (άζπνα, όπη δηαθακή) 

 Κενό- αιάηη 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1νίλε μηα θμοηαιηά από ημοξ αθογνακηηθμύξ θόθθμοξ ζημ πιαζηηθό πμηήνη. Γέμηζε ημ ¼ ημο 

πμηενημύ με κενό θαη γύνηζέ ημ ακάπμδα. 

2νίλε ιίγμ αιάηη ζημ πμηήνη, ακαθάηερε θαη ακαπμδμγύνηζέ ημ λακά. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πεκ πνώηε θμνά, ημ κενό ζα μεηαηναπεί ζε μηα θμιιώδε μάδα θαη ζα θμιιήζεη ζημκ πάημ θαη ηα 

πιασκά ημο πμηενημύ μπόηε δε ζα ηνέλεη κενό. Βάδμκηαξ όμςξ αιάηη, ζα λακαγίκεη κενό.  

Γηαηί... 

            …μη αθογνακηηθμί θόθθμη πενηέπμοκ έκα πμιομενέξ, ημ πμιοαθνοιηθό κάηνημ. Ηαζώξ 

απμννμθά ογναζία, ημ πμιομενέξ δημγθώκεηαη θαη μεηαηνέπεηαη ζε έκα εμηζηενεό δειέ. Πμ αιάηη 

ακηηδνά με ημ δειέ, επακαθένμκηαξ ημ κενό ζηεκ ογνή μμνθή ημο. 
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ΠΜ ΓΞΕΓΜΞΜ ΑΞΠΜΚΜΙΖΟΙΑ 
Πη τρεηάδεηαη 

 Έκα πανημκόμηζμα 

 Έκαξ εζειμκηήξ 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1δήηεζε από έκακ εζειμκηή κα αθμομπήζεη ημ πένη ημο ζημ ηναπέδη, ε παιάμε κα πνμελέπεη θαη 

κα είκαη ακμηθηή, αιιά μ θανπόξ κα αθμομπάεη ζημ ηναπέδη. 

2θνάηα ημ πανημκόμηζμα από ηεκ πάκς άθνε θαη βάιε ημ ακάμεζα ζημκ ακηίπεηνα θαη ηα 

δάθηοια ημο εζειμκηή. Πα δάθηοια πνέπεη κα βνίζθμκηαη ζημ θέκηνμ ημο πανημκμμίζμαημξ αιιά 

κα μεκ ημ αθμομπάκε θαζόιμο. 

3πεξ ζημκ εζειμκηή κα θμηηάδεη θαη κα πηάζεη ημ πανημκόμηζμα μόιηξ ημ αθήζεηξ εζύ λαθκηθά. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Δεκ ζα θαηαθένεη κα ημ πηάζεη. Φνόκηηζε κα ημο μηιάξ γηα κα απμζπάξ ηεκ πνμζμπή ημο. 

 

Γηαηί... 

         …όηακ ηα μάηηα ημο εζειμκηή δμοκ ημ πανημκόμηζμα κα πέθηεη, ζηέικμοκ ημ μήκομα 

«πηάζε ημ» ζημοξ μοξ ηςκ πενηώκ. Αοηό παίνκεη ιηγόηενμ από μηζό δεοηενόιεπημ αιιά ε 

βανύηεηα είκαη ιίγμ πημ γνήγμνε. Ακ ημ πένη δεκ αθμομπά ζημ ηναπέδη, μ εζειμκηήξ ζα θαηεβάζεη 

ημ πένη πημ θάης θαη ζα ημ πηάζεη πμιύ εύθμια. 

 

                                                                                 (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Ζαγθάν Ακηνέα) 
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Μ ΦΓΘΘΜΟ ΝΜΡ ΝΑΓΖ ΑΗΞΖΒΩΟ ΟΠΜ ΗΓΚΠΞΜ 
Πη τρεηάδεηαη 

 έκα πμηήνη με κενό 

 έκα μηθνό θειιό 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1γέμηζε έκα πμηήνη με κενό μέπνη ζπεδόκ πάκς θαη βάιε μέζα έκα μηθνό θειιό. Ννμζπάζεζε κα 

ημκ θάκεηξ κα επηπιέεη αθνηβώξ ζημ θέκηνμ.  

2πνόζζεζε κενό ζηγά-ζηγά, μέπνη ε ζηάζμε ημο κενμύ κα ακέβεη ιίγμ πάκς από ημ πείιμξ ημο 

πμηενημύ.  

Πη ζσμβαίκεη; 

Όηακ ημ πμηήνη δεκ είκαη εκηειώξ γεμάημ, είκαη ζπεδόκ αδύκαημ μ θειιόξ κα επηπιέεη ζημ 

θέκηνμ ημο πμηενημύ. Οηε 2ε πενίπηςζε όμςξ, μ θειιόξ μέκεη ζημ θέκηνμ.  

 

Γηαηί... 

             …όηακ ημ πμηήνη γεμίζεη εκηειώξ με κενό, ελαηηίαξ ηεξ επηθακεηαθήξ ηάζεξ ημ κενό δε 

ζα ποζεί, αιιά ε επηθάκεηά ημο ζα είκαη ειαθνώξ θονηή. Μ θειιόξ ζα ζηαζεί ζημ ρειόηενμ 

ζεμείμ ηεξ, δειαδή αθνηβώξ ζημ θέκηνμ. 

                                                                          (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Ηαπνηδάθε Αιέλακδνμ) 
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ΠΜ ΙΝΑΘΜΚΖ ΙΑΓΚΕΠΕΟ 
Πη τρεηάδεηαη 

 1 ηνοπεηήνη πανηηώκ (δηαθμνεοηήξ) 

 15 ζηνόγγοια πανηάθηα 

 1 μηθνό μπαιόκη 

 1 μάιιηκμ πμοιόβεν 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1θόρε 15 ζηνόγγοια πανηάθηα με ημ δηαθμνεοηή, λεπώνηζέ ηα μεηαλύ ημοξ θαη άπιςζέ ηα. 

2θμύζθςζε έκα μπαιόκη μέηνημο μεγέζμοξ, ηνίρε ημ ζε έκα μάιιηκμ πμοιόβεν ή ζηα μαιιηά ζμο 

(πμο πνέπεη κα είκαη όμςξ θνεζθμιμοζμέκα θαη ζηεγκά). 

3θνάηεζε ημ μπαιόκη πμιύ θμκηά ζηα πανηάθηα, κα μεκ ηα αθμομπάεη όμςξ. 

 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πα πανηάθηα ακαζεθώκμκηαη από ημ ηναπέδη θαη θμιιάκε ζημ μπαιόκη. 

 

Γηαηί... 

            …ηνίβμκηαξ ημ μπαιόκη ζημ πμοιόβεν (ή ηα μαιιηά), ηα ανκεηηθά ειεθηνόκηα ημο 

πμοιόβεν (ή ηςκ μαιιηώκ), θμιιάκε πάκς ζημ μπαιόκη, δεμημονγώκηαξ ημο πιεόκαζμα ανκεηηθώκ 

θμνηίςκ. Ιόιηξ πιεζηάζμομε ημ μπαιόκη ζηα πανηάθηα, ημ ζεηηθά θμνηηζμέκμ μένμξ ηςκ πανηηώκ, 

έιθεηαη από ημ ανκεηηθό θμνηίμ ημο μπαιμκημύ. Αοηή ε έιλε οπενκηθά ηε δύκαμε ηεξ βανύηεηαξ 

θαη ηα πανηηά ακαπεδμύκ γηα κα θμιιήζμοκ πάκς ζημ μπαιόκη.  

                                                                  (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ηαπνηδάθε Οηαονμύια) 
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ΠΜ ΠΑΣΑΗΖ HOVERCRAFT 
Πη τρεηάδεηαη 

 1 μηθνό μεηαιιηθό ηαράθη 

 1 πιαζηηθό θανμύιη 

 Ηόιια 

 1 μπαιόκη 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1θάκε μηα μηθνή ηνύπα ζημ θέκηνμ ημο μεηαιιηθμύ ηαρημύ θαη θόιιεζε θαιά έκα θανμύιη 

(πιαζηηθό από θιςζηή) αθνηβώξ πάκς ζηεκ ηνύπα ημο ηαρημύ έηζη ώζηε ε ηνύπα ημο θανμοιημύ 

κα είκαη ζημ ίδημ ζεμείμ με ηεκ ηνύπα ημο ηαρημύ. 

2πέναζε ζημ θανμύιη ημ ζηόμημ ημο μπαιμκημύ θνμκηίδμκηαξ κα εθανμόζεη θαιά θαη θμύζθςζε 

ημ μπαιόκη από ηεκ ηνύπα ζημκ πάημ ημο ηαρημύ.  

3άθεζε με μηα γνήγμνε θίκεζε ημ ηαράθη πάκς ζε έκα ιείμ πάηςμα θαη δώζε ημο μηα μηθνή 

ώζεζε. 

 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πμ ηαράθη ζα ηαληδέρεη πάκς ζημ πάηςμα. 

Γηαηί... 

            …μ αέναξ από ημ μπαιόκη ζα ημ ακαζεθώκεη απαιά, πενημνίδμκηαξ ηηξ ηνηβέξ μεηαλύ ημο 

παηώμαημξ θαη ημο ηαρημύ. 

                                                                               (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Γειαζάθε νύζα) 
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ΠΜ ΙΑΓΖΗΜ ΟΜΡΞΩΠΕΞΖ 
Πη τρεηάδεηαη 

 1 ζμονςηήνη ηζαγημύ 

 ιίγμ ιάδη 

 1 θακάηα με κενό 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1νίλε ιίγμ ιάδη ζε έκα μηθνό ζμονςηήνη. Πμ ιάδη ζα δεμημονγήζεη μηα μεμβνάκε ζηηξ γςκίεξ ημο 

ζύνμαημξ. Παναθμύκεζε ημ ζμονςηήνη γηα κα ακμίλμοκ μη ηνύπεξ. 

2θνάηεζε ημ ζμονςηήνη πάκς από μία ιεθάκε θαη νίλε πνμζεθηηθά κενό με ηεκ θακάηα. 

3άγγηλε ημκ πάημ ημο ζμονςηενημύ με ημ δάθηοιό ζμο. 

 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πμ ζμονςηήνη ζα γεμίζεη θαη ημ κενό δεκ ζα ημ δηαπενκά.  

 

Γηαηί... 

            …ημ ιάδη έπεη δεμημονγήζεη μηα αόναηε μεμβνάκε πμο δεκ αθήκεη ημ κενό κα ηε 

δηαπενάζεη. Αγγίδμκηαξ με ημ δάπηοιμ, ε μεμβνάκε ημο ιαδημύ ζπάεη θαη ημ κενό ανπίδεη κα 

ηνέπεη ειεύζενα. 

                                                                                  (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Δακκή Αθνμδίηε) 
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ΟΕΗΩΟΓ ΠΜ ΒΑΔΜ ΙΓ ΠΜ ΙΝΑΘΜΚΖ 
Πη τρεηάδεηαη 

 1 μπαιόκη 

 1 γοάιηκμ βάδμ 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1ημπμζέηεζε ημ μπαιόκη έηζη ώζηε κα θνέμεηαη ημ μηζό μέζα ζημ βάδμ. 

2θμύζθςζε ημ μπαιόκη ανθεηά θαη πνμζπάζεζε κα ζεθώζεηξ ημ βάδμ με αοηό. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πμ βάδμ ζεθώκεηε με ηε βμήζεηα ημο μπαιμκημύ. 

 

Γηαηί... 

            …μ αέναξ αζθεί πίεζε πνμξ όιεξ ηηξ θαηεοζύκζεηξ. Έηζη ημ μπαιόκη θμοζθώκεη θαη πηέδεη 

ηόζμ δοκαηά ηα ημηπώμαηα ημο βάδμο πμο δεκ είκαη δοκαηό κα βγεη, πανά μόκμ ακ ημ 

λεθμοζθώζμομε ιίγμ. 

                                                             (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Ηαπνηδάθε Αιέλακδνμ) 
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ΝΑΓΩΟΠΓ ΠΜ ΚΓΞΜ ΩΞΖΟ ΣΡΓΓΖΜ 
Πη τρεηάδεηαη 

 έκα άδεημ μεηαιιηθό θμοηί (από θμκζένβα) 

 μπόιηθμ ζνομμαηηζμέκμ πάγμ 

 1 ζενμόμεηνμ δςμαηίμο 

 αιάηη 

 1 θμοηάιη ηεξ ζμύπαξ 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1γέμηζε μηα θμκζένβα με ζπαζμέκμ πάγμ θαη θάιορε ημκ πάγμ με κενό. Βάιε μέζα έκα 

ζενμόμεηνμ θαη μέηνεζε ηε ζενμμθναζία μεηά από 30 sec. 

2πνόζζεζε μηα θμοηαιηά αιάηη ζημ παγςμέκμ κενό θαη ακαθάηερε ειαθνηά με ημ ζενμόμεηνμ. 

Ιεηά από 30sec μέηνεζε θαη πάιη ηε ζενμμθναζία. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Ιε ηεκ πνμζζήθε ημο αιαηημύ ε ζενμμθναζία έπεζε αηζζεηά. 

Γηαηί... 

            …γηα κα δηαιοζμύκ μη θνύζηαιιμη αιαηημύ ζημ κενό, απαηηείηαη εκένγεηα. Αοηή ε εκένγεηα 

απμθηάηαη από ημ κενό, παίνκμκηάξ ημο ζενμόηεηα. Έηζη ημ κενό γίκεηαη πημ θνύμ. 

  

                                                             (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ειημπμύιμο Κηθμιέηα) 
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ΣΑΞΓΡΜΚΠΑΟ ΝΑΓΑΗΖΑ… 
Πη τρεηάδεηαη 

 Ναγάθηα 

 Νηάημ  

 Νμηήνη με κενό  

 Ηιςζηή  

 Αιάηη 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1βάιε έκα παγάθη ζημ πηάημ. 

2βμιοηελε 2-3cm ηεξ θιςζηήξ μέζα ζημ πμηήνη με ημ κενό θαη αθμύμπεζε ηε βνεγμέκε άθνε 

επάκς ζημ παγάθη. 

3νίλε ιίγμ αιάηη επάκς ζηεκ θιςζηή θαη ζημ παγάθη, πενίμεκε 20sec θαη μεηά ζήθςζε ημ 

παγάθη με ηεκ θιςζηή. 

 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πμ παγάθη ακορώκεηαη ηναβώκηαξ ημ από ηεκ θιςζηή, πςνίξ κα πνεηαζηεί κα ημ πηάζεηξ. 

Γηαηί... 

            …ημ αιάηη παμειώκεη ημ ζεμείμ ηήλεξ ημο πάγμο θαη ακηηθαζηζηά έκα μένμξ ημο κενμύ 

πμο θακμκηθά ζα πάγςκε θαη πάιη, έηζη ε ηήλε ζομβαίκεη πημ γνήγμνα από ημ πάγςμα Πμ παγάθη 

απμννμθά ζενμόηεηα από ηεκ θιςζηή θαη ημκ αένα. Ηαζώξ ε ζενμόηεηα απμμαθνύκεηαη από ηεκ 

θιςζηή, ημ κενό ζημ εζςηενηθό ηεξ παγώκεη πάκς ζημ παγάθη. Έηζη ε θιςζηή θμιιάεη πάκς ημο 

θαη μπμνμύμε κα ημ ζεθώζμομε. 
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ΠΑ ΝΜΠΕΞΖΑ ΝΜΡ ΗΜΘΘΑΚΓ 
 

Πη τρεηάδεηαη 

 2 ίδηα πμηήνηα 

 1 ζηοπόπανημ 

 ζπίνηα 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1μέζα ζημ έκα πμηήνη νίλε ακαμμέκα ζπίνηα θαη θιείζε ημ άκμηγμα ημο πμηενημύ ημπμζεηώκηαξ 

επάκς ημο έκα βνεγμέκμ ζηοπόπανημ. 

2όζμ πημ γνήγμνα μπμνείξ, ημπμζέηεζε πάκς ζημ πμηήνη έκα άιιμ ακαπμδμγονηζμέκμ πμηήνη, 

έηζη ώζηε κα εθάπημκηαη.  

3πνμζπάζεζε κα ακαζεθώζεηξ ημ πάκς πμηήνη. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Ννμζπαζώκηαξ κα ακαζεθώζεηξ ημ πάκς πμηήνη, ζεθώκεηαη μαδί θαη ημ ζηοπόπανημ θαη ημ θάης 

πμηήνη. 

Γηαηί... 

             …ημ πμνώδεξ πανηί επηηνέπεη ζημ μενηθό θεκό αένμξ πμο δεμημονγείηαη από ημκ αένα 

πμο θνοώκεη θαη ζοζηέιιεηαη, κα γεμίζεη θαη ηα δύμ πμηήνηα. 

 

                                                             (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Γαογηςηάθε Ηώζηα) 
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ΠΜ ΡΓΞΜ ΠΩΚ ΗΑΠΑΟΗΜΝΩΚ 
Πη τρεηάδεηαη 

 800ml κενό 

 200 ml κέθηη (πνμζμπή, κα μεκ πέζεη ζηα νμύπα, ζα ηα λεβάρεη)) 

 ιίγμ ζαπμύκη (ζε μέγεζμξ νεβοζημύ) 

 1 πιαζηηθό ιεθακάθη 

 παιηέξ εθεμενίδεξ 

 ιεοθέξ ζειίδεξ πανηημύ 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1βάιε ζημ μπμοθάιη ημ κενό, ημ κέθηη θαη ημ ζαπμύκη, θιείζε με ημ θαπάθη θαη θμύκεζε πμιύ 

θαιά μέπνη κα δεηξ όηη ημ ζαπμύκη δηαιύζεθε εκηειώξ.(ημ ζαπμύκη είκαη απαναίηεημ γηα κα 

θναηήζμοκ εκςμέκα ημ κενό με ημ κέθηη πμο ηείκμοκ κα δηαπςνίδμκηαη). 

2μεηέθενε ημ ογνό ζημ ιεθακάθη θαη μμύζθερε ζημ ογνό μηα θςημγναθία από ηεκ εθεμενίδα. 

Πμπμζέηεζε πάκς ηεξ  μηα ιεοθή ζειίδα θαη ηνίρε ηε ιεοθή ζειίδα πάκς ζηε θςημγναθία με ημ 

θονηό μένμξ εκόξ θμοηαιημύ. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Ιόιηξ ζεθώζεηξ ηε ιεοθή ζειίδα, ζα δεηξ ηε θςημγναθία ηεξ εθεμενίδαξ ηοπςμέκε πάκς ηεξ. 

Γηαηί... 

            …ημ κέθηη έπεη ηεκ ηδηόηεηα κα δηαιύεη ημ μειάκη ηεξ θςημγναθίαξ, ώζηε κα μεηαθένεηαη 

ζηεκ άιιε ζειίδα με ιίγε πίεζε. 

                                                                                (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Ακκηηζάθε Ιακόιε) 
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ΠΑ ΑΜΞΑΠΑ ΞΩΙΑΠΑ 
Πη τρεηάδεηαη 

 1 πάνηηκμ θίιηνμ ημο θαθέ 

 1 πηάημ 

 ζοκδεηήνεξ 

 1 μαύνμ ζηοιό 

 1 πνάζηκμ ζηοιό 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1δίπιςζε ημ θίιηνμ ημο θαθέ ζηε μέζε δύμ θμνέξ ώζηε κα ζπεμαηηζηεί έκαξ θώκμξ θαη 

ζογθνάηεζέ ημ δηπιςμέκμ με έκα ζοκδεηήνα. 

2ζημ θάης μένμξ ημο θώκμο (πνμξ ηε ζηνμγγοιεμέκε άθνε)ηνάβελε μηα μνηδόκηηα μαύνε γναμμή 

θαη ιίγα εθαημζηά πημ πένα, ζηεκ ίδηα πιεονά, ηνάβελε μηα πνάζηκε μνηδόκηηα γναμμή. 

3βάιε ιίγμ κενό μέζα ζε έκα νεπό πηάημ θαη ημπμζέηεζε μέζα ημ θίιηνμ, ώζηε κα παηάεη ε 

ζηνμγγοιεμέκε βάζε ζημ κενό. Άθεζέ ημ έηζη γηα πενίπμο 1 ώνα. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Ιεηά από 1 ώνα, «ακεθμνίδμοκ» από ηε μαύνε γναμμή πνμξ ηα πάκς μπιε, θίηνηκεξ θαη μςβ 

γναμμμύιεξ, εκώ από ημ πνάζηκμ ζεμάδη μπιε θαη θίηνηκεξ γναμμμύιεξ. Γπίζεξ, θάπμηα πνώμαηα 

ακεβαίκμοκ πημ ρειά. 

Γηαηί... 

            …ημ μαύνμ θαη ημ πνάζηκμ είκαη ζοκδοαζμμί άιιςκ πνςμάηςκ. Ηαζώξ ημ πανηί απμννμθά 

ημ κενό θαη βνέπεηαη όιμ θαη πημ πάκς, ημ μειάκη δηαιύεηαη, απμθαιύπημκηαξ ηα πνώμαηα από ηα 

μπμία απμηειείηαη. Πα πνώμαηα πμο είκαη θηηαγμέκα από ειαθνύηενα πεμηθά, παναζύνμκηαη από 

ημ κενό πημ ρειά επάκς ζημ θίιηνμ ζε ζπέζε με ηα οπόιμηπα. 

                                                                                 (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Βμηδάθε Ανγονώ) 
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ΔΓΟΠΜ ΚΓΞΜ ΙΓΟΑ ΟΓ ΗΞΡΜ 

Πη τρεηάδεηαη 

 δύμ ίδηα πμηήνηα 

 έκα CD 

 πνςμαηηζηό μειάκη 

 κενό δεζηό θαη θνύμ 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1γέμηζε με θνύμ κενό ημ έκα πμηήνη. 

2γέμηζε με δεζηό κενό ημ άιιμ πμηήνη θαη νίλε μέζα μενηθέξ ζηαγόκεξ πνςμαηηζηό μειάκη. 

3ημπμζέηεζε έκα CD πάκς ζημ πμηήνη με ημ θνύμ κενό θαη ημύμπανε θαη ημπμζέηεζέ ημ πάκς 

ζημ πμηήνη με ημ δεζηό κενό. 
 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πμ πνςμαηηζηό κενό βγαίκεη από ημ θάης δμπείμ, ακεβαίκεη θαη ακαμηγκύεηαη με ημ θνύμ κενό. 

Πειηθά ημ κενό ζηα δύμ πμηήνηα απμθηά ημ ίδημ πνώμα. 
 

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.  

                                                                           (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Βμονάθε Δεμήηνε) 
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Μ ΦΘΓΓΜΙΓΚΜΟ ΗΡΒΜΟ 
Πη τρεηάδεηαη 

 1 θύβμ δάπανε 

 1 πηάημ 

 ζπίνηα 

 ιίγε ζηάπηε 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1ημπμζέηεζε έκα θύβμ δάπανεξ μέζα ζε έκα πηάημ θαη πνμζπάζεζε κα ημο βάιεηξ θςηηά με έκα 

ζπίνημ. 

2ηνίρε με ιίγε ζηάπηε ηε μία πιεονά ημο θύβμο θαη λακαδμθίμαζε κα βάιεηξ θςηηά. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πεκ 1ε θμνά μ θύβμξ δάπανεξ δεκ θαίγεηαη, ηε 2ε θμνά όμςξ πηάκεη θςηηά θαη θαίγεηαη ζηαζενά. 

Γηαηί... 

            ….ε ζηάπηε δνα ςξ θαηαιύηεξ ηεξ ακηίδναζεξ θαύζεξ ηεξ δάπανεξ. Ε πανμοζία ηεξ 

θάκεη ημκ θύβμ κα πηάκεη θςηηά, ακ θαη μύηε μ θύβμξ δάπανεξ, μύηε ε ζηάπηε από μόκα ημοξ 

θαίγμκηαη. Ιάιηζηα, ζημ ηέιμξ πμο ζα ζβήζεη μ θύβμξ, ε ζηάπηε ζα μείκεη ακαιιμίςηε, όπςξ 

θάζε θαηαιύηεξ. 

                                                                       (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ηαιιηβνεηάθε Ιανία) 
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ΝΞΑΟΖΚΑ ΝΓΚΠΑΘΓΝΠΑ 
Πη τρεηάδεηαη 

 1 πανημπεηζέηα 

 4 πεκηάιεπηα 

 Λύδη 

 1 πηάημ 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1δίπιςζε ηε πανημπεηζέηα δύμ θμνέξ μέπνη κα γίκεη ηεηνάγςκε θαη βάιε ηε μέζα ζε έκα πηάημ. 

2νίλε ζημ πηάημ ανθεηό λίδη ώζηε κα βναπεί ε πανημπεηζέηα θαη ημπμζέηεζε πάκς ηεξ 4 

πεκηάιεπηα. Άθεζέ ηα εθεί γηα 24 ώνεξ. 

 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πεκ επόμεκε εμένα, ε μηα μενηά ηςκ κμμηζμάηςκ ζα έπεη πναζηκίζεη. 

 

Γηαηί... 

            … ημ μληθό μλύ πμο πενηέπεη ημ λύδη, όηακ ένπεηαη ζε επαθή με ημ παιθό ημο κμμίζμαημξ 

ακηηδνά μαδί ημο θαη δεμημονγεί ηεκ πνάζηκε επηθάιορε πμο παναηενείηαη.   
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ΔΖΞΩΙΜ ΘΜΡΘΜΡΔΖ 
 

Πη τρεηάδεηαη 

 2 πμηήνηα γεμάηα με κενό 

 1 ιεοθό ιμοιμύδη 

 βαθή γηα παζπαιηκά αογά 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1γέμηζε δύμ πμηήνηα με κενό. νςμάηηζε με ηε βαθή  αογώκ ημ κενό ημο εκόξ πμηενημύ 

2πώνηζε πνμζεθηηθά ζηα δύμ ημ θμηζάκη εκόξ ιεοθμύ ιμοιμοδημύ θαη βάιε ημ έκα μηζό ημο 

θμηζακημύ ζημ έκα πμηήνη θαη ημ άιιμ μηζό ζημ άιιμ πμηήνη. 

 

Πη ζσμβαίκεη; 

Ιεηά από ιίγεξ ώνεξ ε πιεονά ημο ιμοιμοδημύ πμο βνίζθεηαη ζημ πμηήνη με ηε βαθή ζα 

θμθθηκίζεη. 

 

Γηαηί... 

            …ημ κενό μεηαθένεηαη με ηε δνάζε ηςκ ηνηπμεηδώκ αγγείςκ από ηηξ νίδεξ θαη ημοξ 

βιαζημύξ ή ημοξ θμνμμύξ ηςκ θοηώκ θαη ηςκ δέκηνςκ ζηα θύιια θαη ηα ιμοιμύδηα ημοξ. 

                                                                               

                                                                               (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Βμονάθε Δεμήηνε) 
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ΟΗΜΠΩΟΠΓ ΙΖΑ ΝΑΠΑΠΑ 
Πη τρεηάδεηαη 

 μία ςμή παηάηα 

 μηα βναζμέκε παηάηα ίδημο μεγέζμοξ πενίπμο με ηεκ ςμή 

 ιίγε δάπανε  

 έκα μαπαίνη 

 έκα νεπό ηαράθη 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1θόρε ημ πάκς θαη ημ θάης μένμξ θαη ζηηξ δύμ παηάηεξ θαη λεθιμύδηζέ ηηξ ζημ θάης μένμξ. 

2ζθάρε ιίγμ θαη ηηξ δύμ παηάηεξ ζημ πάκς μένμξ θαη βάιε ζημ βαζμύιςμα πμο ζα ζπεμαηηζηεί 

από μία θμοηαιηά δάπανε. 

3γέμηζε έκα νεπό ηαράθη με κενό θαη ημπμζέηεζε όνζηεξ ηηξ παηάηεξ ζημ κενό. Άθεζέ ηηξ εθεί 

γηα 24 ώνεξ. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πμ θμίιμ μένμξ ηεξ άβναζηεξ παηάηαξ πμο είπε ηε δάπανε είκαη γεμάημ κενό. Ακηίζεηα, ζηε 

βναζμέκε παηάηα ε δάπανε έπεη μείκεη άζηθηε. 

Γηαηί... 

             … ηα δςκηακά θύηηανα εκόξ θοημύ μπμνμύκ θαη απμννμθμύκ κενό, με έκα θαηκόμεκμ πμο 

ιέγεηαη όζμςζε. Οηε βναζμέκε παηάηα, ηα θύηηανα «ζθμηώζεθακ» θαη επμμέκςξ δε γίκεηαη 

όζμςζε.  

                                                                            (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Αηζαιάθε Ιανία) 
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ΓΖΚΓ ΑΚΖΗΕΠΜΟ 
Πη τρεηάδεηαη 

 2 λύιηκα θμκηάνηα (ίζςξ από ζθμύπα) 

 ζπμηκί 

 2 εζειμκηέξ 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1δώζε ζημοξ εζειμκηέξ κα θναηάκε ηα δύμ θμκηάνηα, εκώ ζηέθμκηαη ζε απόζηαζε μηζμύ μέηνμο μ 

έκαξ από ημκ άιιμ. 

2δέζε ηε μία άθνε ημο ζπμηκημύ ζημ έκα θμκηάνη θαη ηύιηλέ ημ 3-4 θμνέξ γύνς από ηα θμκηάνηα 

όπςξ θαίκεηαη ζηε θςημγναθία. 

3δήηεζε από ημοξ εζειμκηέξ κα βάιμοκ όιε ημοξ ηε δύκαμε γηα κα μπμνέζμοκ κα θναηήζμοκ 

αθίκεηα ηα θμκηάνηα ζηε ζέζε ημοξ, εκώ εζύ ζα ηναβάξ ηεκ ειεύζενε άθνε ημο ζπμηκημύ. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Όζμ δοκαημί θη ακ είκαη μη εζειμκηέξ, δε ζα μπμνέζμοκ κα κηθήζμοκ ημ δηθό ζμο απιό ηνάβεγμα. 

Γηαηί... 

            …ημ ζπμηκί, έηζη όπςξ ηοιίγεηαη γύνς από ηα θμκηάνηα, ζπεμαηίδεη έκα ζύζηεμα 

ηνμπαιηώκ πμο πμιιαπιαζηάδεη ηε δύκαμε αοημύ πμο ηναβάεη ημ ζπμηκί, θαζώξ μεηαθένεη ηεκ 

αζθμύμεκε πίεζε ζε όια ηα ζεμεία επαθήξ ημο ζπμηκημύ με ηα θμκηάνηα. 

                   

                                      (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημοξ μαζεηέξ Γαογηςηάθε Ηώζηα θαη Ανθμιάθε Δήμεηνα) 
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ΠΜ ΙΑΓΖΗΜ ΗΜΗΑΘΜ 
Πη τρεηάδεηαη 

 2 ίδηα θόθαια (π.π. από μπμύηη θμηόπμοιμο) 

 1 πμηήνη με κενό 

 1 πμηήνη με λύδη 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1βάιε ημ έκα θόθαιμ ζημ πμηήνη με ημ κενό θαη ημ άιιμ θόθαιμ ζημ πμηήνη με ημ λύδη. Άθεζέ ηα 

εθεί γηα πενίπμο 2 εβδμμάδεξ. 

2θάζε 3 μένεξ άδεηαδε ημ κενό θαη ημ λύδη γηα κα ηα ακηηθαζηζηάξ με θνέζθα. 

 

Πη ζσμβαίκεη; 

Ιεηά από 2 εβδμμάδεξ ημ θόθαιμ πμο ήηακ ζημ λύδη έπεη μαιαθώζεη πμιύ θαη έπεη γίκεη ζακ από 

πιαζηειίκε, εκώ αοηό πμο ήηακ ζημ κενό δεκ έπεη πάζεη ηίπμηα. 

Γηαηί... 

            …ε ζθιενόηεηα ηςκ θμθάιςκ μθείιεηαη ζημ θςζθμνηθό αζβέζηημ πμο πενηέπμοκ θαη πμο 

δεκ δηαιύεηαη ζημ κενό. Πμ λύδη όμςξ πενηέπεη μληθό μλύ, ημ μπμίμ ακηηδνά με ημ θςζθμνηθό 

αζβέζηημ θαη ημ μεηαηνέπεη ζε μληθό αζβέζηημ πμο είκαη δηαιοηό ζημ κενό. Έηζη, ημ θόθαιμ 

γίκεηαη εοιύγηζημ θαη μαιαθό. 

                                                                         (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ειημπμύιμο Κηθμιέηα) 
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ΔΡΚΑΠΑ ΓΞΖΑ 
Πη τρεηάδεηαη 

 Θίγα μέηνα γενή θιςζηή ή πεημκηά 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1ηύιηλε από ηε μία άθνε ηεκ θιςζηή γύνς από ημ δείθηε ημο ανηζηενμύ ζμο πενημύ θαη μεηά 

δέζε ηεκ θιςζηή γύνς από ηεκ παιάμε ζμο, όπςξ θαίκεηαη ζηε θςημγναθία. 

2με ημ άιιμ πένη πηάζε ηεκ θιςζηή από θάπμηα απόζηαζε θαη ηύιηλέ ηεκ γύνς από ημ δελί ζμο 

πένη πμιιέξ θμνέξ. 

3ζθίλε ζε γνμζηά θαη ηα δομ ζμο πένηα. Φένε ηηξ γνμζηέξ ζμο ηε μία θμκηά ζηεκ άιιε θαη 

ηνάβελε απόημμα ηε δεληά ζμο γνμζηά πνμξ ηα θάης θαη ηεκ ανηζηενή πνμξ ηα πάκς. 

 

Πη ζσμβαίκεη; 

Ε θιςζηή ζα ζπάζεη μέζα ζηεκ ανηζηενή γνμζηά, αθνηβώξ ζημ ζεμείμ πμο πενκμύζε από ημ 

θέκηνμ ηεξ παιάμεξ. 

Γηαηί... 

           …ηοιίγμκηαξ ηεκ θιςζηή με ημκ ηνόπμ πμο πενηγνάραμε, ε δύκαμε ζογθεκηνώκεηαη ζε μηα 

πμιύ μηθνή πενημπή. Αοηό αολάκεη ανθεηά ηεκ πίεζε ή γηα ηεκ αθνίβεηα ηεκ αλημπμηεί μιόθιενε, 

με απμηέιεζμα κα θμπεί ζημ ζογθεθνημέκμ ζεμείμ ε θιςζηή. 

 

                                                                                   (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Βμονάθε Δεμήηνε) 
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ΠΜ ΙΕΘΜ ΝΜΡ ΓΖΚΓΠΑΖ ΗΑΦΓ 
Πη τρεηάδεηαη 

 1 ηαμπιέηα βηηαμίκε C 

 1 μήιμ 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1ζνομμάηηζε μηα ηαμπιέηα βηηαμίκε C. 

2θόρε έκα μήιμ ζηε μέζε θαη άπιςζε ηε ζθόκε ηεξ βηηαμίκεξ ζηεκ επηθάκεηα ημο εκόξ μηζμύ. 

3άθεζε θαη ηα δύμ μηζά πάκς ζημ ηναπέδη γηα μία πενίπμο ώνα. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πμ μηζό μήιμ πμο δεκ πεηνάλαμε ζα πάνεη θαθεηί πνώμα, εκώ ημ άιιμ με ηε βηηαμίκε ζα μείκεη 

ακαιιμίςημ. 

 

Γηαηί... 

            …από ηα «ηναομαηηζμέκα» θύηηανα ημο θνμύημο, ειεοζενώκμκηαη έκδομα πμο ακηηδνμύκ 

με ημ μλογόκμ ημο αημμζθαηνηθμύ αένα με απμηέιεζμα κα απμζοκηεζμύκ ηα θύηηανα ημο θνμύημο. 

Νμιύ γνήγμνα γίκμκηαη αιιαγέξ ζημ πνώμα θαη ηε γεύζε ηςκ θνμύηςκ. Ε βηηαμίκε C όμςξ πμο 

πνμζζέζαμε, ακηηδνά με ηα έκδομα θαη ηα αδνακμπμηεί πνηκ αοηά πνμιάβμοκ κα ανπίζμοκ κα 

απμζοκζέημοκ ημ θνμύημ θαη έηζη ημ πνώμα δε παιάεη. 

                                                                                       (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή  Βασιάθε Οήθε) 
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ΠΜ ΚΜΙΖΟΙΑ ΝΜΡ ΜΞΜΝΕΔΑΓΖ 
Πη τρεηάδεηαη 

 έκα μεγάιμ γοάιηκμ μπμοθάιη (π.π. έκα μπμοθάιη θναζημύ ηςκ 750 ml ή θαη μεγαιύηενμ) 

 έκα κόμηζμα (θένμα) πμο κα μπμνεί κα θιείκεη θαιά ημ ζηόμημ ημο μπμοθαιημύ 

 ρογείμ, κενό  

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1βάιε γηα πενίπμο 15 ιεπηά ημ γοάιηκμ μπμοθάιη ζηεκ θαηάρολε.  

2όηακ βγάιεηξ ημ μπμοθάιη, ημπμζέηεζε γνήγμνα πάκς ζημ ζηόμηό ημο έκα βνεγμέκμ κόμηζμα 

πμο κα θιείκεη θαιά ημ ζηόμημ π.π. έκα θένμα ηςκ 50 ιεπηώκ ή έκα άιιμ θένμα (θαηά πνμηίμεζε 

ειαθνημύ) με ακηίζημηπμ μέγεζμξ. Πμ κόμηζμα κα είκαη βνεγμέκμ ώζηε κα θιείκμοκ ηα θεκά μεηαλύ 

ημο κμμίζμαημξ θαη ημο μπμοθαιημύ.  

 

Πη ζσμβαίκεη; 

Οε ιίγε ώνα (ελανηάηαη θαη από ημ πόζμ έπεη θνοώζεη ημ μπμοθάιη) βιέπεηξ ημ κόμηζμα κα 

ζεθώκεηαη θαηά δηαζηήμαηα από ημ έκα μένμξ ημο, εκώ ζογπνόκςξ αθμύξ θαη ημκ ήπμ πμο θάκεη 

ημ θένμα, θαζώξ επηζηνέθμκηαξ ζηε ζέζε ημο πηοπά ζημ γοάιηκμ ζηόμημ ημο μπμοθαιημύ.  

Γηαηί... 

       … μ αέναξ μέζα ζημ μπμοθάιη δεζηαίκεηαη με απμηέιεζμα κα αολάκεη ε πίεζε θαη άνα ε 

δύκαμε ηεκ μπμία αζθεί θαη, επεηδή δεκ μπμνεί κα ζπνώλεη ηα γοάιηκα ημηπώμαηα ημο μπμοθαιημύ 

πνμξ ηα έλς, “θαηαθένκεη” θαηά δηαζηήμαηα θαη ζεθώκεη ημ θένμα. Οεμείςζε: Ρπάνπεη 

πενίπηςζε μεηά από μηα ακαπήδεζε ημ κόμηζμα κα πέζεη έηζη ώζηε κα μεκ εθάπηεηαη θαιά ζημ 

ζηόμημ ημο μπμοθαιημύ θαη κα μέκεη δηέλμδμξ γηα ημκ αένα, μπόηε θαη ζηαμαηά ημ θένμα κα 

ακαπεδά. Πα απμηειέζμαηα είκαη θαιύηενα όζμ μεγαιύηενμξ είκαη μ όγθμξ ημο μπμοθαιημύ.  

                                                                   

                                                                        (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Ηαπνηδάθε Αιέλακδνμ) 
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ΒΞΓΟ ΠΜ ΚΜΙΖΟΙΑ… 
Πη τρεηάδεηαη 

 3 μεγάια ίδηα κμμίζμαηα 

 μανθαδόνμξ 

 θαπέιμ 

 έκαξ εζειμκηήξ 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1πεξ ζημκ εζειμκηή κα μανθάνεη ημ έκα κόμηζμα, θαη κα βάιεη θαη ηα  άιια δύμ μέζα ζημ θαπέιμ. 

Έπεηηα πεξ ημο κα θναηήζεη ημ μανθανηζμέκμ κόμηζμα ζημ πένη ημο, κα μεηνήζεη ςξ ημ 20 θαη κα 

ημ βάιεη θη αοηό ζημ θαπέιμ. 

2ακαθίκεζε ιίγμ ημ θαπέιμ, βάιε ημ πένη ζμο μέζα θαη ηνάβελε- πςνίξ κα θμηηάλεηξ- ημ 

ζεμαδεμέκμ κόμηζμα. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Ακαγκςνίδεηξ ημ ζεμαδεμέκμ κόμηζμα από ηε ζενμμθναζία ημο αθμύ είκαη ανθεηά πημ δεζηό από 

ηα άιια δύμ, θαζώξ μ εζειμκηήξ ημ θναημύζε ζημ πένη ημο γηα θάπμηα ώνα. 

Γηαηί... 

         …ε ζενμόηεηα μεηαθένεηαη πάκηα από ημ ζενμόηενμ ζώμα (πένη) ζημ ροπνόηενμ (κόμηζμα). 
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ΦΠΖΑΚΜΡΙΓ ΓΡΗΜΘΑ ΠΡΞΖ… 
Πη τρεηάδεηαη 

 250ml γάια 

 80ml λίδη 

 έκα βάδμ από μανμειάδα 

 θμοηάιη 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1βάιε μέζα ζημ βάδμ ημ γάια θαη έπεηηα ημ λίδη. 

2ακαθάηερε ημ ογνό με ημ θμοηάιη. 

 

Πη ζσμβαίκεη; 

Οημκ πάημ ημο βάδμο θαηαθάζεηαη μηα παπύνεοζηε μοζία. 
 

Γηαηί... 

            Βάδμκηαξ λίδη ζημ γάια, ληκίδεη θαη πήδεη. Οημκ πάημ θαηαθάζεηαη ημ ηονόγαια, έκα 

μείγμα από ιίπμξ, μεηαιιηθά ζημηπεία θαη μηα πνςηεΐκε, ηεκ θαδεΐκε. Πμ ογνό πμο μέκεη 

μκμμάδεηαη ηονόγαιμ. 

                                                                        (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Δακκή Αθνμδίηε)  
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ΓΘΓΓΜΟ ΟΗΘΕΞΜΠΕΠΑΟ 
Πη τρεηάδεηαη 

 2 άδεηα βάδα με θαπάθη 

 κενό βνύζεξ θαη απμζηαγμέκμ κενό 

 απμννοπακηηθό γηα ηα πηάηα 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1γέμηζε ημ έκα βάδμ με κενό βνύζεξ θαη ημ άιιμ με κενό απμζηαγμέκμ.  

2 νίλε θαη ζηα δύμ από μία ζηαγόκα απμννοπακηηθό πηάηςκ. Ηιείζε ηα βάδα θαη ακαθίκεζέ ηα 

θαιά. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πμ απμζηαγμέκμ κενό αθνίδεη αθόμα θαη με ιίγμ απμννοπακηηθό. Πμ κενό ηεξ βνύζεξ πνεηάδεηαη 

πενηζζόηενμ απμννοπακηηθό γηα κα αθνίζεη. 

 

Γηαηί... 

            … ημ κενό ηεξ βνύζεξ πενηέπεη άιαηα αζβεζηίμο πμο εμπμδίδμοκ ημκ αθνηζμό. Πμ 

απμζηαγμέκμ κενό δεκ πενηέπεη άιαηα αζβεζηίμο γη΄αοηό αθνίδεη εύθμια. 

 

                                                                              (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Αηζαιάθε Ιανία) 
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ΠΜ ΗΜΘΝΜ ΠΕΟ ΙΝΑΚΑΚΑΟ 
Πη τρεηάδεηαη 

 μηζή μπακάκα λεθιμοδηζμέκε 

 βναζηό κενό 

 μπμοθάιη 

 πεηζέηα θμοδίκαξ 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1βάιε ημ βναζηό κενό μέζα ζημ μπμοθάιη, ηύιηλε ημ μπμοθάιη με ηεκ πεηζέηα θαη άδεηαζε ημ 

κενό. 

2βάιε αμέζςξ ηεκ πημ μοηενή πιεονά ηεξ μπακάκαξ ζημ ζηόμημ ημο μπμοθαιημύ. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Ε μπακάκα ζα πέζεη μέζα ζημ μπμοθάιη. 

Γηαηί... 

            …ελαηηίαξ ηεξ ζενμόηεηαξ ημο θαοημύ κενμύ, μ αέναξ ζημ μπμοθάιη δηαζηέιιεηαη θαη 

μόκμ έκα μηθνό μένμξ ημο δηαθεύγεη. Όηακ μ αέναξ ζημ μπμοθάιη παγώζεη, ε πίεζε ζημ εζςηενηθό 

μεηώκεηαη. Ε ορειόηενε ελςηενηθή πίεζε ζπνώπκεη ηεκ μπακάκα μέζα ζημ μπμοθάιη. 

                                                                              

                                                                            (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ανθμιάθε Δήμεηνα) 
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ΝΜΖΜ ΑΚΠΓΓΖ ΝΓΞΖΟΟΜΠΓΞΜ; 
Πη τρεηάδεηαη 

 2 πμηήνηα 

 2 θνέζθα ιμοιμύδηα 

 αιάηη 

 κενό 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1γέμηζε ηα πμηήνηα με κενό θαη βάιε ζε θάζε πμηήνη από έκα ιμοιμύδη. 

2νίλε ζημ έκα πμηήνη αιάηη, ώζηε κα θαιύρεη 1 cm από ημκ πάημ. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Ύζηενα από 2-3 μένεξ, ημ ιμοιμύδη ζημ βάδμ με ημ αιάηη έπεη μαναζεί. Πμ άιιμ είκαη αθόμα 

θνέζθμ. 

 

Γηαηί... 

     …ημ αιαηόκενμ δεκ μπμνεί κα εηζπςνήζεη ζηα θύηηανα ημο θοημύ. Γπεηδή ε ζογθέκηνςζε 

ημο αιαηημύ είκαη μηθνόηενε μέζα ζηα θοηηθά θύηηανα απ΄όηη ζημ δηάιομα, απμβάιιεηαη κενό από 

ηα θύηηανα ημο θοημύ. Νανάιιεια, απειεοζενώκεηαη κενό από ηα θοηηθά θύηηανα μέζς ηςκ 

ζημμαηίςκ. Γλαηηίαξ ηεξ έιιεηρεξ κενμύ, ημ θοηό μαναίκεηαη. 

                       

                                                                         (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Πδέμμα Γμοίηθηικη) 
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ΒΓΞΚΖΗΖ ΗΑΞΦΖΩΚ 
Πη τρεηάδεηαη 

 2 ιεμόκηα 

 μία πνέδα αιάηη 

 ζηύθηεξ 

 μπμι 

 10-20 παιηά πάιθηκα κμμίζμαηα 

 1 μεγάιμ θαηκμύνημ ζηδενέκημ θανθί 

 ζμονηδόπανημ 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1ζηύρε ηα ιεμόκηα, άδεηαζε ημ πομό ζε έκα μπμι θαη νίλε μέζα ημ αιάηη. Βάιε ηα κμμίζμαηα ζημ 

ογνό θαη άθεζέ ηα ημοιάπηζημκ 5 ιεπηά. 

2ηνίρε ημ πανηί με ημ ζμονηδόπανημ, ζθμύπηζέ ημ θαη βάιε ημ μαδί με ηα κμμίζμαηα. Άθεζέ ημ 

εθεί γηα ημοιάπηζημκ 20 ιεπηά. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Οημ θανθί ζπεμαηίδεηαη έκα ζηνώμα παιθμύ. 

 

Γηαηί... 

            …μ παιθόξ ηςκ κμμηζμάηςκ ακηηδνά με ημ θηηνηθό μλύ θαη δεμημονγεί μηα κέα έκςζε, ημκ 

θηηνηθό παιθό. Ε έκςζε αοηή θαιύπηεη ημ θανθί με έκα ιεπηό ζηνώμα παιθμύ. 

 

                                  (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημοξ μαζεηέξ Γηακκανάθε Θμδςνή θαη Γειαζάθε νύζα) 
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TA ΝΖΜ ΓΓΞΑ ΠΟΜΦΘΖΑ 
Πη τρεηάδεηαη 

 4 ηζόθιηα αογώκ 

 ραιίδη  

 θμιιεηηθή ηαηκία 

 μενηθέξ θμκζένβεξ 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1ηύιηλε ηα ηζόθιηα ζημ πάκς άθνμ ημοξ με μηα ιςνίδα θμιιεηηθή ηαηκία. Ηόρε με ημ ραιίδη ηηξ 

ζπαζμέκεξ άθνεξ πμο λεπνμβάιμοκ πάκς από ηε ιςνίδα ηεξ θμιιεηηθήξ ηαηκίαξ. 

2ημπμζέηεζε ηα ηζόθιηα ζημ ηναπέδη με ημ άκμηγμα πνμξ ηα θάης, ζπεμαηίδμκηαξ έκα 

ηεηνάγςκμ. Βάιε πάκς ημοξ μηα μεγάιε θμκζένβα θαη πάκς από αοηή αθόμα μία. Οοκέπηζε μέπνη 

όζμ ακηέλμοκ. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πα ηζόθιηα, ακ θαη είκαη ηόζμ εύζναοζηα, μπμνμύκ κα θναηήζμοκ ανθεηέξ θμκζένβεξ. 

 

Γηαηί... 

            …ιόγς ημο ζμιςημύ ζπήμαημξ πμο έπμοκ ηα ηζόθιηα, ημ βάνμξ από ηηξ θμκζένβεξ 

δηακέμεηαη πάκς από ημ θύνηςμα πνμξ ηα θάης, ζηεκ εονεία βάζε. 

                                                             

                                                                  (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Γειαζάθε ανά) 
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ΡΝΜΒΞΡΖΜΟ ΙΑΓΚΕΠΕΟ 
Πη τρεηάδεηαη 

 μαγκήηεξ 

 ζοκδεηήναξ ή παναμάκα 

 1 πμηήνη γεμάημ κενό 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1νίλε ημ ζοκδεηήνα ή ηεκ παναμάκα ζημ κενό. 

2θνάηεζε ημ μαγκήηε ζηα ελςηενηθά ημηπώμαηα ημο πμηενημύ, δίπια ζημ ζεμείμ πμο βνίζθεηαη 

ημ μεηαιιηθό ακηηθείμεκμ. Ιεηαθίκεζε ημ μαγκήηε  πνμξ ηα πάκς. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πμ μεηαιιηθό ακηηθείμεκμ (ζοκδεηήναξ ή παναμάκα) έιθεηαη από ημ μαγκήηε θαη αθμιμοζεί ηεκ 

θίκεζή ημο μέπνη θαη πάκς από ηεκ επηθάκεηα ημο κενμύ. 

Γηαηί... 

            …ε ειθηηθή δύκαμε ημο μαγκήηε δνα θαη μέζα από ημ γοαιί θαη ημ κενό. 

   

                                                                     (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ημ μαζεηή Βασιάθε Οήθε ) 
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Μ ΙΑΓΓΙΓΚΜΟ ΟΝΑΓΗΜΟ 
Πη τρεηάδεηαη 

 1 μπμι γεμάημ με κενό 

 1 θμμμάηη μμοζθεμέκμ ζαπμύκη 

 μάιιηκμξ ζπάγθμξ πενίπμο 30cm 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1πέναζε ημ έκα άθνμ ημο ζπάγθμο πάκς από ημκ άιιμ, ώζηε κα ζπεμαηηζηεί μηα ζειηά με μβάι 

ζπήμα. Πμπμζέηεζε με πνμζμπή ημ ζπάγθμ ζηεκ επηθάκεηα ημο κενμύ. 

2με ημ βνεγμέκμ ζαπμύκη αθμύμπεζε ημ κενό ζημ θέκηνμ ηεξ ζειηάξ. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Ε ζειηά μεηαηνέπεηαη ζε θύθιμ. 

 

Γηαηί... 

             …ημ ζαπμύκη θαηαζηνέθεη ηεκ επηθακεηαθή ηάζε ημο κενμύ μέζα ζηε ζειηά. Έλς από ηε 

ζειηά ημ ζαπμύκη δεκ μπμνεί κα  δηαννεύζεη, γηαηί μ ζπάγθμξ ιεηημονγεί ςξ θνάπηεξ. Γη΄αοηό ε 

επηθακεηαθή ηάζε ημο κενμύ δηαηενείηαη έλς από ημ πιαίζημ ημο ζπάγθμο θαη ημκ έιθεη πνμξ ηα 

ημηπώμαηα ημο μπμι. Ιε ημκ ηνόπμ αοηό, ε ζειηά μεηαζπεμαηίδεηαη ζε θύθιμ. 

                       

                                                          (Πμ πείναμα πανμοζηάζηεθε από ηε μαζήηνηα Ειημπμύιμο Κηθμιέηηα) 
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Ε ΜΔΜΚΠΜΗΞΓΙΑ ΠΜΡ ΓΘΓΦΑΚΠΑ 
Πη τρεηάδεηαη 

 Θίγμ δεζηό κενό 

 1 θ.γ. πνμδύμη 

 ½ θμύπα μλοδεκέ 20% 

 νώμα δαπανμπιαζηηθήξ 

 Θίγμ ογνό απμννοπακηηθό πηάηςκ 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1 ημπμζέηεζε έκα μεγάιμ μπμοθάιη ακαροθηηθμύ ζημ θέκηνμ εκόξ ηαρημύ (γηα κα πέζεη μέζα ζημ 

ηαρί ε «μδμκηόθνεμα). 

2ζε έκα άιιμ δμπείμ ακάμεηλε θαιά, ακαθαηεύμκηαξ γηα έκα ιεπηό, δύμ θμοηαιηέξ ηεξ ζμύπαξ 

δεζηό κενό θαη μία θμοηαιηά ημο γιοθμύ πνμδύμη.  

3ζημ μπμοθάιη ημο ακαροθηηθμύ ακάμεηλε ηε μηζή θμύπα μλοδεκέ, 4-5 ζηαγόκεξ πνώμα 

δαπανμπιαζηηθήξ θαη ιίγμ ογνό απμννοπακηηθό πηάηςκ. Ξίλε ηώνα μέζα ημ μείγμα με ημ κενό θαη 

ημ πνμδύμη. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Γκηοπςζηαθόξ αθνόξ λεπεδάεη από ημ μπμοθάιη. 

Γηαηί... 

            Πμ μλοδεκέ (Ε2Μ2) δηαζπάηαη ζε Ε2 θαη Μ2  ζύμθςκα με ηεκ ακηίδναζε: 

                                                   Ε2Μ2 → Μ2 + Ε2 

Πα αένηα πμο πανάγμκηαη , δημγθώκμοκ ημ δηάιομα θαη δεμημονγείηαη έκαξ εκηοπςζηαθόξ 

αθνηζμόξ. Ε μαγηά (πνμδύμη) επηηαπύκεη ηεκ ακηίδναζε, δνα δειαδή ςξ θαηαιύηεξ. 

Πμ πνώμα θαη ημ ζαπμύκη, θάκμοκ πημ εκηοπςζηαθό ημ απμηέιεζμα. 
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ΠΜ ΡΓΞΜ ΝΜΡ ΑΘΘΑΔΓΖ ΞΩΙΑ 
Πη τρεηάδεηαη 

 μενηθά ζπανάγγηα 

 έκα θαηζανμιάθη 

 έκα ιεμόκη 

 ειεθηνηθό μάηη 

 κενό 

 

Πη πρέπεη κα θάκεης 

1βνάζε ηα ζπανάγγηα γηα μενηθά ιεπηά θαη ζμύνςζε ημ δμομί ημοξ. ώνηζε ημ δμομί ζε δύμ 

πμηήνηα. 

2ζηίρε ιίγμ πομό ιεμμκημύ μέζα ζημ δμομί ηςκ ζπαναγγηώκ ζημ έκα πμηήνη. Ναναηήνεζε ηε 

πνςμαηηθή δηαθμνά. 

Πη ζσμβαίκεη; 

Πμ δμομί ηςκ ζπαναγγηώκ έπεη πνώμα πνάζηκμ, εκώ όηακ πνμζζέζεηξ ημ ιεμόκη, γίκεηαη ακμηθηό 

θόθθηκμ – νμδ. 

Γηαηί... 

               … ζημ εθπύιηζμα πμιιώκ ιαπακηθώκ, όπςξ θαη ζηα ζπανάγγηα, οπάνπμοκ δείθηεξ, 

δειαδή μοζίεξ πμο αιιάδμοκ ημ πνώμα ημοξ ακάιμγα με ημ PH ημο δηαιύμαημξ πμο βνίζθμκηαη. 

Βάδμκηαξ ιεμόκη, ημ δηάιομα γίκεηαη όληκμ θαη ημ πνώμα ημο δείθηε, άνα θαη ημο 

ζπαναγγόδμομμο, αιιάδεη. 
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Ε ομάδα μας… 
Γηα κα σιοποηεζούκ ηα παραπάκω «Νεηράμαηα με απιά σιηθά», ζσκεργάζηεθακ οη 

μαζεηές ηοσ ημήμαηος Α1 ηοσ Θσθείοσ Βάμοσ: 

1. Ακκηηζάθεξ Ιακόιεξ 10. Γηακκανάθεξ Θμδςνήξ 

2. Ανθμιάθε Δήμεηνα 11. Γμuίηθηικη Πδέμμα 

3. Αηζαιάθε Ιανία 12. Δακκή Αθνμδίηε 

4. Βασιάθεξ Οήθεξ 13. Ειημπμύιμο Κηθμιέηα 

5. Βαζηιάθεξ Κίθμξ 14. Ζαγθάν Ακδνέαξ 

6. Βμηδάθε Ανγονώ 15. Ηαιιηβνεηάθε Ιανία 

7. Βμονάθεξ Δεμήηνημξ 16. Ηαπνηδάθε Οηαονμύια 

8. Γαογηςηάθεξ Ηώζηαξ 17. Ηαπνηδάθεξ Αιέλακδνμξ 

9. Γειαζάθε νύζα  

 

 Ρπεύζσκε θαζεγήηρηα: Αηζαιάθε Γιέκε (ΝΓ04-02) 

 

 


