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Γενικός τίτλος

«Ένας μαγικός αλλά άγνωστος κόσμος»

• Ένας μαγικός αλλά άγνωστος κόσμος 
(Φυσική- Μαθηματικά – ΤΠΕ- Εικαστικά 
– Αγγλικά- Γεωγραφία – Γλώσσα) 

• ΣΤ’ Τάξη



Ερέθισμα του σχεδίου εργασίας 

Το ερέθισμα στην δική μας περίπτωση δόθηκε με την ανακοίνωση του
διαγωνισμού έκθεσης για μαθητές από 10 έως 18 ετών που οργανώθηκε από
την NASA και το τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και είχε τίτλο
«Γίνε επιστήμονας του Cassini για μια ημέρα».



Δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού χώρου



Προϋπάρχουσες ιδέες και γνώσεις των μαθητών                           
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ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ …………………………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………… 

Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, που σίγουρα θα ξέρετε να απαντήσετε. Όμως θα 
ήθελα πριν τις απαντήσετε να συζητήσετε αυτά τα θέματα στην ομάδα σας, για 
να διαπιστώσετε αν υπάρχουν κάποιες άλλες απόψεις, πέρα από αυτές που 
πιστεύετε προσωπικά. Γράψτε επιγραμματικά τις απαντήσεις σας.  

Γιατί ονομάζεται πλανητικό ένα σύστημα; 

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

Γιατί το πλανητικό μας σύστημα ονομάζεται ηλιακό; 

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

Πόσοι είναι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος; 

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

Ο ήλιος είναι αστέρας ή πλανήτης; 

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

Ποιοι είναι κατά σειρά, αρχίζοντας από τον ήλιο, οι πλανήτες του ηλιακού 
μας συστήματος;   

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

Ποια νομίζετε ότι ήταν η άποψη των αρχαίων Ελλήνων για το σχήμα της Γης;  

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

 



Παρακολούθηση ντοκιμαντέρ – Γνωστική σύγκρουση                                 
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ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ………………………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 

Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων χαρακτηρίζεται και ως ………..…  …..………. 

Για πρώτη φορά η ανακάλυψη του ναυαγίου έγινε το …………………… 

Το ναυάγιο πρώτοι το ανακάλυψαν ……………………. 

Το στοιχείο που έκανε μεγάλη εντύπωση στο μηχανισμό ήταν τα ……………. 

Η πρώτη ερευνητική ομάδα αποτελούταν από διάφορους επιστήμονες όπως 

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

Ο Κουστώ ήταν εκείνος που το …………….  έφερε στην επιφάνεια νέα στοιχειά. 

Η ανάλυση των νομισμάτων έδειξε τη χρονολογία του ναυαγίου το ………… αιώνα. 

Το λιμάνι από το οποίο είχε ξεκινήσει το πλοίο ήταν η …………………….. 

Ο Πράις ήταν Άγγλος φυσικός που με ραδιογράφημα ανακάλυψε ότι ο μηχανισμός 

είχε ………….. γρανάζια. 

Τα κύρια κομμάτια του μηχανισμού που βρέθηκαν ήταν ………………. 

Το «επικυκλικό» σύστημα των γραναζιών που ανακαλύφθηκε στον μηχανισμό 

θεωρούταν έως τότε ότι είχε ανακαλυφθεί ………………. χρόνια αργότερα. 

Η ……………… είναι λόφος της Αθήνας όπου γινόταν ψηφοφορίες και ρητορείες. 

Το στοιχείο που κάνει έως σήμερα εντύπωση στην Επίδαυρο είναι η ……………….. 

Οι Έλληνες άρχισαν να κάνουν αστρονομικές προβλέψεις τον …………. αιώνα π.Χ.. 

Στην αρχαία Ελλάδα οι φάσεις της σελήνης ήταν σημαντικές για …………………… 

Η περιστροφή της σελήνης γύρω από τη Γη διαρκεί …………….  ημέρες. 

Το κύριο γρανάζι του μηχανισμού έχει ………….. δόντια. Με αυτό τον τρόπο το 

ηλιακό με το σεληνιακό ημερολόγιο ευθυγραμμιζόταν σε ………….. χρόνια. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cjtgQ2-kW4c. 

http://www.youtube.com/watch?v=cjtgQ2-kW4c


Εισαγωγή εννοιών φυσικών επιστημών – Η βαρύτητα                                    
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ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ……………………………….. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ. 

Ας βάλουμε την φαντασία μας λίγο να δουλέψει:  
Είστε ντυμένοι με λιβρέα, ψηλό καπέλο και φορώντας στενό παντελόνι τύπου βερμούδα το οποίο 
μέχρι το γόνατο καλύπτουν ψηλές άσπρες κάλτσες, βρίσκεστε ξαπλωμένοι ένα βραδάκι κάτω από 
μια μηλιά. Το όνομά σας είναι Ισαάκ (Νεύτων) και προφανώς το γεγονός αυτό έχει μικρή έως 
καθόλου σημασία για την συνέχεια. Προσπαθείτε να χαλαρώσετε από την πίεση της ημέρας και το 
εξαντλητικό πρόγραμμα που έχετε αφού καθημερινά ασχολείστε με κάθε λογής πειράματα και 
ανακαλύψεις. Χαζεύετε την σελήνη και σας μαγεύει η λαμπρότητά της όταν ξαφνικά !!!!!!….  ένα 
μήλο πέφτει στο κεφάλι σας.  
Τι είδους ερωτήσεις και απορίες είναι δυνατόν να σας γεννηθούν εκείνη τη στιγμή;  
Πως θα τις επιλύατε;      
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  (Ως ένας άλλος Ισαάκ). 
 

Αφού βεβαιωθήκατε ότι το μήλο θα έπεφτε πάντα κάτω από την μηλιά ανακαλύψατε την έννοια 
της βαρύτητας και προς στιγμή είχατε την εντύπωση ότι τα προβλήματά σας είχαν λυθεί. Ξαφνικά 
όμως …… το βλέμμα σας έπεσε πάνω στο φεγγάρι και αμέσως σκεφτήκατε « Αυτό τώρα γιατί δεν 
πέφτει πάνω μου από την βαρύτητα»; Α)Προσπαθήστε αρχικά να κάνετε κάποιες υποθέσεις και να 
δώσετε απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Β) Μπορείτε μήπως να σκεφτείτε κάποιον ή κάποιους 
τρόπους ή μοντέλα που θα σας βοηθούσαν να αναπαραστήσετε ότι είχατε μάθει για την βαρύτητα 
ώστε να βοηθηθείτε για να εξηγήσετε την έννοια και τα πορίσματα σε άλλους μαθητές;       
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



Παρατήρηση πειράματος                                      
                      

Σελίδα 1 από 1 
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ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ……………………………….. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

Κάθε ομάδα θα πρέπει να παρατηρήσει πολύ προσεκτικά την πειραματική διάταξη 
και να καταγράψει με σαφήνεια σε κάθε βήμα, το αποτέλεσμα, την υπόθεση, ή το 
συμπέρασμα που ζητείται.    

 

1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  

 

Επάνω στο τεντωμένο σεντόνι τοποθετείστε με την σειρά και ξεχωριστά κάθε φορά την μπάλα του 

μπάσκετ την μικρή μπάλα ποδοσφαίρου και την μπάλα του τένις. Τι παρατηρείτε; 

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

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

Αν τοποθετήσετε την μπάλα του μπάσκετ και την μπάλα ποδοσφαίρου τι πιστεύετε ότι θα γίνει; 

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

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

Αν τοποθετήσετε την μπάλα ποδοσφαίρου και την μπάλα του τένις τι πιστεύετε ότι θα γίνει; 

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

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

Αν τοποθετήσετε τις δύο μπάλες του τένις τι πιστεύετε ότι θα γίνει; 

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

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

Αν τοποθετήσετε την μπάλα μπάσκετ και τη μπάλα του τένις σε διαφορετικές κάθε φορά 

αποστάσεις τι παρατηρείται σε σχέση με την ταχύτητα που κινείται κάθε φορά η μικρή μπάλα; 

(άρα τι παρατηρείται για την βαρυτική δύναμη και τι συμπέρασμα βγάζετε;)  

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

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

 

  

 



Παιχνίδι  Προσομοίωσης

http://www.solarsystemscope.com/. 

http://www.solarsystemscope.com/


Μεταγνωστική δραστηριότητα        
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ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ……………………………….. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΚΕΨΗΣ. 

Παρακολουθείται την προβολή κάποιων φωτογραφιών από τον πλανήτη Ερμή και το δορυφόρο 

Σελήνη. Αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές οι φωτογραφίες είναι σχεδόν όμοιες. Οι εικόνες που 

παρουσιάζονται έχουν μια αρίθμηση. Παρατηρήστε προσεκτικά τις εικόνες και παράλληλα 

αναλύστε τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας δίνονται από τις φωτογραφίες στο φύλλο 

εργασίας σας. Μέσα σε αυτές τις πληροφορίες βρίσκεται και το κλειδί που θα σας οδηγήσει ώστε 

να ταξινομήσετε τις 6 φωτογραφίες ανάλογα στον Ερμή ή στη Σελήνη.     

 

ΕΡΜΗΣ ΣΕΛΗΝΗ 

    

    

    
 



Γλυπτική και Εξισώσεις                                   
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ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ……………………………….. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 
 
Παρατηρήστε προσεκτικά το παρακάτω σχήμα για να αντιληφθείτε τα δεδομένα που 
αποτυπώνονται: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επίσης σας δίνεται και ο πίνακας με τις διαμέτρους των πλανητών:   

ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ      

σε 
Χιλιόμετρα  

Ήλιος 1440000 
Ερμής  5000 

Αφροδίτη  12000 
Γη  13000 

Άρης 7000 
Δίας 145000 

Κρόνος 115000 
Ουρανός  47000 

Ποσειδώνας 45000 
Στη διάθεσή σας έχετε μια μεγάλη μπάλα που θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς.  
Θεωρείστε τη μπάλα αυτή ότι είναι ο ήλιος.  
Σύμφωνα με τα δεδομένα που σας δίνονται υπολογίστε την περιφέρεια και την διάμετρο που θα 
έχει ο Δίας και η Γη.  
Αφού ολοκληρώσετε τους υπολογισμούς μπορείτε με την βοήθεια πυλού, που σας δίνεται, να 
κατασκευάσετε μια αποτύπωση του Δία και της Γης.   



Εικαστική αναπαράσταση
πλανητικού συστήματος  



Αξιολόγηση
                                 
                      

                         ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ……………………………….. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

ΟΝΟΜΑ    Αρνητική Λίγο αρν. Ουδέτερη  Λίγο θετ. Θετική 

  ΗΓΕΣΙΑ           

 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           
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