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Μάθηµα:  Χηµεία Α΄ Λυκείου 

Ενότητα: Περιοδικός Πίνακας 

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Οµαδο-συνεργατική διερευνητική µέθοδος διδασκαλίας  

 

ΣΤΟΧΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ: Επιδιώκεται οι µαθητές να: 

Α. (γνώσεις) 

1. σχετίζουν τη θέση ενός στοιχείου στον Π.Π. µε την ηλεκτρονιακή δοµή του στοπιχείου 

Β. να αναπτύσσουν ικανότητες (γνωστικές δεξιότητες) 

1. διατύπωσης ερωτήσεων 

2. εύρεσης τάσεων σε µια σειρά δεδοµένων 

3. συσχέτισης µεταβλητών 

4. εξαγωγής συµπερασµάτων από δεδοµένα στοιχεία 

5. συνεργασίας στην οµάδα  

Γ. (στάσεις) 

1. αποκτήσουν ενδιαφέρον για το µάθηµα 

ΠΟΡΕΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1. Με τη δραστηριότητα 1, ζητώντας από τους µαθητές να διατυπώσουν µία ερώτηση σχετική µε 

το θέµα του µαθήµατος εκµαιεύουµε την προϋπάρχουσα γνώση και τις ιδέες των µαθητών, τους 

ασκούµε στη διατύπωση ερωτήσεων και ενεργοποιούµε τη σκέψη και το ενδιαφέρον τους. (1η 

φάση, στόχοι Β1, Γ1) (5 λεπτά) 

2. Ο στόχος της δραστηριότητας 2Α είναι να διερευνήσουν οι µαθητές κάποιες από τις 

πληροφορίες που εµπεριέχονται στον Π. Π., όπως αρίθµηση οµάδων και περιόδων. (2η φάση, 

στόχοι Β5, Γ1) (10 λεπτά) 

3. Με τις δραστηριότητες 2Β, 2Γ οι µαθητές θα βρουν την τάση που συνδέει τις µεταβλητές τους 

από τον πίνακα που συµπληρώσανε στην προηγούµενη δραστηριότητα και θα εξάγουν 

συµπεράσµατα. (2η φάση, στόχοι Β2, Β3, Β4,Β5, Γ1) (10 λεπτά) 

4. Η δραστηριότητα 2∆ δίνει στους µαθητές την ευκαιρία να εφαρµόζουν τη γνώση που 

απόκτησαν. (3η φάση, στόχοι  Β3, Β4, Β5, Γ1) (10 λεπτά) 

5. Στο τέλος της διδακτικής ώρας δίνεται φύλο αξιολόγησης.  Αν δεν υπάρχει χρόνος να 

ολοκληρωθεί, κάποιες ερωτήσεις δίνονται ως εργασία στο σπίτι. (5η φάση) 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………… 

ΜΑΘΗΜΑ: Σχέση της θέσης ενός στοιχείου στον Π.Π. µε την ηλεκτρονιακή του δοµή 

 

Ο σκοπός αυτού του µαθήµατος είναι να σχετίσετε τη θέση ενός στοιχείου στον Περιοδικό Πίνακα 

µε την ηλεκτρονιακή του δοµή.  

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

∆ιατυπώστε µια ερώτηση που σας έχει δηµιουργηθεί από όσα έχετε µάθει για τον Περιοδικό 

Πίνακα των χηµικών στοιχείων. 

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

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

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

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Α.  Συµπληρώστε τα κενά του παρακάτω πίνακα µε τη βοήθεια του Περιοδικού Πίνακα (Π.Π.) των 

χηµικών στοιχείων. 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ζ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ∆ΟΜΗ ΟΜΑ∆Α Π.Π. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Π.Π. 
H 1 Κ (1)   
He 2 Κ (2)   
Li 3 Κ (2), L(1)   
Be 4 Κ (2), L(2)   
B 5 Κ (2), L(3)   
C 6 Κ (2), L(4)   
N 7 Κ (2), L(5)   
O 8 Κ (2), L(6)   
F 9 Κ (2), L(7)   
Ne 10 Κ (2), L(8)   
Na 11 Κ (2), L(8), M(1)   
Mg 12 Κ (2), L(8), M(2)   
Al 13 Κ (2), L(8), M(3)   
Si 14 Κ (2), L(8), M(4)   
P 15 Κ (2), L(8), M(5)   
S 16 Κ (2), L(8), M(6)   
Cl 17 Κ (2), L(8), M(7)   
Ar 18 Κ (2), L(8), M(8)   
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Β. Τι συµπέρασµα µπορείτε να εξάγετε για τα στοιχεία µιας οµάδας; 

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

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

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

Γ. Τι συµπέρασµα µπορείτε να εξάγετε για τα στοιχεία µιας περιόδου; 
 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

∆. Ποιος είναι ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου που βρίσκεται στην 3η περίοδο του περιοδικού 

πίνακα και στη 15η οµάδα; 

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

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

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

 

 
 


