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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. περιγράφουν την ταξινόµηση των χηµικών στοιχείων στον  Περιοδικό Πίνακα  

2. εντοπίζουν τη θέση ενός στοιχείου στον Περιοδικό Πίνακα µε βάση κάποιες από τις ιδιότητες 

του στοιχείου 

3. προσδιορίζουν κάποιες από τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες ενός στοιχείου µε βάση τη θέση 

του στον Περιοδικό Πίνακα 

Β. να αναπτύσσουν ικανότητες (γνωστικές δεξιότητες) 

1. ταξινόµησης µε πολλαπλά κριτήρια 

2. εύρεσης τάσεων σε σειρά δεδοµένων 

3. πρόβλεψης µε βάση δεδοµένα στοιχεία 

4. συνεργασίας στην οµάδα  

Γ. (στάσεις) 

1. αποκτήσουν ενδιαφέρον για το µάθηµα 

ΠΟΡΕΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1. Αρχικά στους µαθητές επιδεικνύεται µια φωτογραφία από ένα σουπερµάρκετ και τους ζητείται 

να αναφέρουν ένα κριτήριο µε το οποίο ταξινοµούνται τα προϊόντα στα ράφια; Με τη 

δραστηριότητα 1Α αναδεικνύεται η ανάγκη ταξινόµησης στη ζωή µας και ενεργοποιείται 

ενδιαφέρον των µαθητών. (1η φάση, στόχος Γ1) (3 λεπτά) 

2. Στη συνέχεια τους µε τη δραστηριότητα 1Β δίνεται ο Π. Π. του Μεντελέγιεφ και ρωτάµε τους 

µαθητές το κριτήριο µε το οποίο νοµίζουν ότι είναι ταξινοµηµένα τα στοιχεία στον πίνακα και τι 

νοµίζουν ότι αντιπροσωπεύουν οι αριθµοί που φαίνονται στον πίνακα; Με αυτόν τον τρόπο 

εκµαιεύουµε την προϋπάρχουσα γνώση και τις ιδέες των µαθητών για τον Π. Π. και 

ενεργοποιούµε τη σκέψη και το ενδιαφέρον τους. Οι µαθητές µπορεί να έχουν ακούσει και να 

θυµούνται από το Γυµνάσιο για το έργο του Μεντελέγιεφ και ίσως µπορούν να χαρακτηρίσουν τους 

αριθµούς ως ατοµικά βάρη ή σχετικές ατοµικές µάζες. ∆εν είναι αναγκαίο να χρησιµοποιήσουν 

αυτούς τους όρους. (1η φάση, στόχοι Α1, Γ1) (5 λεπτά) 

3. ∆ίνουµε σε κάθε οµάδα µαθητών ένα πακέτο 33 καρτών που η κάθε µια έχει πληροφορίες για το 

καθένα στοιχείο και τους ζητάµε να τις ταξινοµήσουν, σύµφωνα µε το παράδειγµα που τους 
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δίνουµε στον πίνακα (στοιχεία: O, S, Se, Te) (δραστηριότητα 2Α). (2η φάση, στόχοι Α1,Β1, Β2) (3 

λεπτά) 

4. Ο στόχος της δραστηριότητας δραστηριότητα 2Β είναι να απαντήσουν οι µαθητές στην 

ερώτηση: Πώς ο Μεντελέγιεφ ταξινόµησε τα στοιχεία; Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους µαθητές να 

οργανώσουν τον Περιοδικό Πίνακα γύρω από την στήλη που γράφεται στο πίνακα της τάξης (O, S, 

Se, Te). Με τη συζήτηση, που ακολουθεί την κατασκευή του πίνακα, για τις ερωτήσεις 1, 2 

επιτρέπουµε στους µαθητές να µοιραστούν τις εµπειρίες τους στην ταξινόµηση των καρτών. 

Κάποιοι µαθητές µπορεί να χρησιµοποιήσουν το χρώµα ή το µέγεθος των κύκλων ως κριτήρια 

ταξινόµησης. Άλλοι να εστιάσουν στις σχετικές ατοµικές µάζες που αναγράφονται στο κέντρο της 

καρτέλας και άλλοι στον αριθµό των ακτίνων του κύκλου. Είναι όλοι αποδεκτοί τρόποι οργάνωσης. 

(2η φάση-3η φάση, στόχοι Α1, Β1, Β2, Β4, Γ1) (15 λεπτά) 

5. Με την δραστηριότητα 2Γ οι µαθητές πρέπει να προβλέψουν τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει 

να έχει η κατάλληλη κάρτα µε το στοιχείο γερµάνιο για να ενταχθεί στον πίνακα και να τον 

εντάξουν σε µία θέση. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να διαπιστώσει πως οι µαθητές χρησιµοποιούν τα 

κριτήρια ταξινόµησης για να συµπληρώσουν το κενό στον πίνακα. Η κάρτα ∆ είναι πιο κατάλληλη 

για το κενό ανάµεσα στο Ga και στο As αν συνεξετασθούν το µέγεθος του κύκλου (µεταξύ του Ga 

και του As οριζόντια και µεταξύ του Si και του Zn κατακόρυφα), ο αριθµός στο κέντρο (ανάµεσα 

του Ga και του As) και ο αριθµός των ακτίνων (τέσσερις). Με τους µαθητές µπορούν να συζητηθεί 

η διαφορά του Π. Π. µε τις άλλες απλές ταξινοµήσεις. Με βάση τον Π. Π. µπορούµε να κάνουµε 

προβλέψεις για χαρακτηριστικά/ ιδιότητες των στοιχείων που δεν γνωρίζουµε. (3η φάση, στόχοι Α2, 

Β2, Β3, Β4, Γ1) (5 λεπτά) 

6. Τέλος µε την δραστηριότητα 2∆ ζητείται από τους µαθητές να κάνουν προβλέψεις για τις 

φυσικοχηµικές ιδιότητες του γερµανίου, δηλαδή να περάσουν από τα χαρακτηριστικά της κάρτας 

σε συγκεκριµένες ιδιότητες (χρώµα, εµφάνιση, σκληρότητα, φυσική κατάσταση, χηµικές ιδιότητες, 

τύπος ένωσης µε Η) δηλαδή να εφαρµόσουν την γνώση τους και να επεκτείνουν την κατανόησή 

τους. Οι µαθητές θα πρέπει να απαντήσουν: α) µέτρια µαλακό, αργυρόχρωµο στερεό, β) σχηµατίζει 

ένωση µε τύπο GeH4 ή GeCl4, γ) διαβρώνεται πολύ αργά στον αέρα.(4η φάση, στόχοι Α3, Β2, Β3, 

Β4, Γ1) (7 λεπτά) 

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

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

 

Οι κάρτες των χηµικών στοιχείων αποτελούν προσαρµογή αυτών που χρησιµοποιεί η Stacy, A. 

(2009). στο Living by chemistry. Emeryville, CA: Key Curriculum Press 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ……………………………………….…  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………… 

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1η διδακτική ώρα) 

Ο στόχος του µαθήµατος είναι εξηγήσετε την ταξινόµηση των χηµικών στοιχείων που ονοµάζεται  

Περιοδικός Πίνακας και να δηµιουργήσετε έναν δικό σας.  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Α. Με ποιο κριτήριο νοµίζετε ότι είναι ταξινοµηµένα τα προϊόντα στα ράφια του σουπερµάρκετ; 

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

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

Β. Ο Μεντελέγιεφ, Ρώσος χηµικός δηµιούργησε το 1869  έναν πίνακα ταξινόµησης των 63 

χηµικών στοιχείων που ήταν γνωστά την εποχή εκείνη. Παρακάτω δίνετε ένα  αντίγραφο του 

πίνακα του Μεντελέγιεφ. 

 

1. Με ποιο κριτήριο νοµίζετε ότι είναι ταξινοµηµένα τα στοιχεία στον πίνακα του Μεντελέγιεφ; 

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

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

2. Τι νοµίζετε ότι αντιπροσωπεύουν οι αριθµοί στον πίνακα; 

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2  

Α. Βρείτε τις κάρτες µε τα στοιχεία O, S, Se και Te και τακτοποιήστε τες σε µια στήλη, όπως έκανε 

ο Μεντελέγιεφ. 

Β. Χρησιµοποιήστε τις υπόλοιπες κάρτες για να ταξινοµήσετε τα στοιχεία σε έναν πίνακα παρόµοιο 

µε αυτόν του Μεντελέγιεφ. Αφού ταξινοµήσετε τις κάρτες, απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήµατα. 

1. Ποιά χαρακτηριστικά, χρησιµοποιήσατε για την ταξινόµηση των καρτών; 

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

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

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

2. Ποιό ήταν το σκεπτικό σας για την τοποθέτησή του H και του He στις συγκεκριµένες θέσεις; 

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

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

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

Γ. Μία από τις πέντε κάρτες που ακολουθούν είναι πιο ακριβής για το στοιχείο γερµάνιο. Ποια 

είναι η θέση του γερµανίου στον Περιοδικό Πίνακα; Ποια κάρτα σας φαίνεται πιο ακριβής και 

γιατί; 

                   

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

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

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

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

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

∆. Συµπλήρωσε τα κενά στην παρακάτω κάρτα. 
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