
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

ΤΑΞΗ ΣΤ’

Στα πλαίσια του προγράμματος «Οικολογικά σπίτια» οι μαθητές Ανδρεάδης Γαβριήλ
και Ταγκρασούλης Ορέστης ανέλαβαν να συγκεντρώσουν, από διάφορες πηγές,
υλικό για τις έννοιες: Ενέργεια – Μορφές ενέργειας – Πηγές ενέργειας.
Στη συνέχεια αξιολόγησαν, φίλτραραν και προσάρμοσαν τις πληροφορίες που
συνέλεξαν σε τέτοιο επίπεδο ώστε να γίνονται κατανοητές από μαθητές Δημοτικού.
Με την βοήθεια του δασκάλου Μακρή Νικολάου, προσάρμοσαν σε αυτές τις
πληροφορίες αντίστοιχο οπτικό υλικό (φωτογραφίες - βίντεο) και δημιούργησαν
μια παρουσίαση (Power point), την οποία και επέδειξαν στους συμμαθητές τους.
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ΤΑΞΗ  ΣΤ’

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : 

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΑΓΡΙΗΛ (Μαθητής)

ΤΣΑΓΚΡΑΣΟΥΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (Μαθητής.)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Δάσκαλος)
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Μορφές ενέργειας 

Πηγές ενέργειας 

Ενέργεια 



Ενέργεια 
Το πιο διαδεδομένο αλλά και από τα πλέον απρόσιτα στις αισθήσεις μας μέγεθος είναι η
ενέργεια. Η ενέργεια είναι κάτι που δεν μπορούμε να αγγίξουμε, να δούμε, να μυρίσουμε ή
να ακούσουμε. Αλλά μπορούμε να ακούσουμε την ενέργεια ως ήχο, να την δούμε ως φως
και να την νοιώσουμε ως αέρα. Την αντιλαμβανόμαστε μόνο ως αποτέλεσμα που είναι
γνωστό ως έργο.

Οποιαδήποτε μορφή δράσης από
τα παιδικά παιχνίδια μέχρι τη
λειτουργία των μηχανών και από
το μαγείρεμα τροφών μέχρι τη
γραμμή παραγωγής στο
εργοστάσιο προϋποθέτει
κατανάλωση ενέργειας.



Ενέργεια 

Ορίζεται σαν το ποσό του έργου που απαιτείται προκειμένου το σύστημα να πάει από μια 
αρχική κατάσταση σε μια τελική.

Ενέργεια είναι εκείνο το μέγεθος το οποίο συχνά γίνεται
αντιληπτό και κατανοητό ως « η ικανότητα που έχει ένα φυσικό
σύστημα να παράγει έργο (να κάνει κάποια δουλειά)».



Ενέργεια 
Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί χρειάζονται ενέργεια 

τόσο για να αναπτυχθούν όσο και για να κινηθούν.



Ενέργεια 

Ερώτηση: Γνωρίζετε  για ποιούς λόγους εμείς ως 
οργανισμοί χρησιμοποιούμε την ενέργεια;



Ενέργεια 

Οι οργανισμοί μας χρειάζονται 
ενέργεια για να κινηθούν ………

…… αλλά και οι μηχανές χρειάζονται ενέργεια για να λειτουργήσουν. 



Καταστάσεις & Μορφές Ενέργειας 
Οι πιο κοινές μετατροπές ενέργειας είναι 
αυτές μεταξύ δυναμικής και κινητικής 
ενέργειας. 

Όλες οι μορφές ενέργειας ανήκουν σε αυτές 
τις δύο καταστάσεις. Δυναμική ή κινητική.

Δυναμική

ΚινητικήΚινητική



Δυναμική = αποθηκευμένη ενέργεια .

Καταστάσεις & Μορφές Ενέργειας 



Καταστάσεις & Μορφές Ενέργειας 
Κινητική = η ενέργεια που έχει ένα αντικείμενο λόγω κίνησης



Το πιο παράξενο πράγμα για την ενέργεια είναι ότι δεν 
μπορούμε να την δημιουργήσουμε αλλά ούτε και να την 
ξεφορτωθούμε. Μπορούμε μόνο να την αλλάξουμε από 
μια μορφή ενέργειας σε άλλη.

Ενέργεια 

Παράδειγμα 1
Δυναμική = Κινητική

Παράδειγμα 2
Μια λάμπα φωτισμού μετατρέπει την ηλεκτρική 
ενέργεια σε φωτεινή και θερμική ενέργεια.





Μορφές Ενέργειας 
Στην ενέργεια δίνουμε διάφορα ονόματα 
ανάλογα με την προέλευσή της και τον τρόπο 
με τον οποίο τη χρησιμοποιούμε.

Τα διάφορα «πρόσωπα» της 
ενέργειας τα ονομάζουμε μορφές
ενέργειας και τις διακρίνουμε σε: Την 
ηλεκτρική, τη χημική, τη φωτεινή, τη 
θερμική, την πυρηνική ενέργεια.



Μορφές Ενέργειας 

Ηλεκτρική 
Φωτεινή

Θερμική 

Μέγιστη Δυναμική 
ενέργεια

Μέγιστη Κινητική 
ενέργεια

Η ενέργεια μπορεί να αλλάζει μορφές και να 
μετατρέπεται από μία μορφή σε μία άλλη.



Μορφές Ενέργειας ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο από τα δύο είδη νερόμυλων        
έχει μεγαλύτερη κινητική ενέργεια;



Μορφές Ενέργειας 
Άσκηση: Μπορείτε να αναγνωρίσετε τις μετατροπές ενέργειας που δείχνουν οι εικόνες;

Μπορείτε να αναφέρεται τις μορφές ενέργειας που 
χρησιμοποιούμε σε ένα κτίριο όπως το σχολείοΣΚΕΨΗ



Πηγές Ενέργειας 

Ο Ήλιος ακτινοβολεί αδιάκοπα ενέργεια 
στο σύμπαν. Η ενέργεια του Ήλιου είναι
πυρηνική, ενέργεια. Δηλαδή προέρχεται 
από τη συνένωση, τη σύντηξη, πυρήνων 
υδρογόνου και τη δημιουργία πυρήνων 
του χημικού στοιχείου ηλίου. Από την 
ενέργεια που ακτινοβολεί ο Ήλιος ένα 
πολύ μικρό μέρος φτάνει στη Γη.



Πηγές Ενέργειας 
Οι " αποθήκες " ενέργειας ονομάζονται 
"Πηγές Ενέργειας" και διακρίνονται σε 
ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.



ΣΑΣ   ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
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