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∆ιδακτική ενότητα : «Ο αέρας καταλαµβάνει χώρο , όγκο.»   

 

Η διδασκαλία του µαθήµατος πραγµατοποιήθηκε στην ∆΄τάξη που 

1ο ∆ηµοτικού Σχολείου Γιαννιτσών.  

Αριθµός µαθητών /τριών : 24  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Ένας απ’ τους βασικούς στόχους της διδασκαλίας του 

µαθήµατος « Πώς ξεχωρίζουµε τα υλικά σώµατα», σελίδες 86-88 

του Β΄τεύχους «Εµείς κι ο κόσµος» είναι : Να εισαχθούν οι 

µαθητές στην έννοια των υλικών σωµάτων και των ιδιοτήτων 

τους».  

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της παραπάνω διδακτικής 

ενότητας φάνηκε πως δεν εκπληρώθηκε ο βασικός στόχος του 

µαθήµατος, καθώς τα παιδιά εξέφραζαν µια γενική απορία: 

-Γιατί λέµε πώς ο αέρας πιάνει, καταλαµβάνει χώρο , όγκο;  

Το πείραµα µε τα µπαλόνια «σταθεροποίησε» µέσα τους την 

έννοια «σχήµα», αλλά η συµπιεστότητα και ρευστότητα του αέρα 

καθώς δεν αποτελούσαν στόχο του µαθήµατος,  ούτε καν τις 

αναφέραµε. ( Είναι έννοιες που δεν είναι ανάλογες µε την ηλικία 

τους ) Το ίδιο όµως δεν µας το επέτρεψε η έννοια του «όγκου» . 

Ήταν πολλές  οι εκφράσεις του τύπου, τίποτε δε µε εµποδίζει να 

γεµίζω το «άδειο» ποτήρι µε βόλους , ενώ δεν ισχύει το  ίδιο για 

το ποτήρι που έχει χώµα ή νερό.  

Η οργάνωση και η εκτέλεση της παρακάτω διδασκαλίας 

προέκυψε απ’ την ανάγκη των ίδιων των παιδιών , η οποία 

ταυτόχρονα αποτελούσε, το βασικό κίνητρο ενδιαφέροντος και 

ενεργής συµµετοχής τους. Επιδιώξαµε η απάντηση στη δική µας 

απορία να προκύψει µέσα απ’ ενέργειες , δουλειές της 

καθηµερινής ζωής. Εδραιώνοντας ταυτόχρονα παραπέρα τη 

συσχέτιση των διδασκοµένων στο Σχολείο µε την καθηµερινή ζωή.  

Επιλέχτηκε έτσι ως «πείραµα επίδειξης» «Γιατί ένα χωνί 

έχει αυλακιές στο εξωτερικό τους µέρος»; 

 



Στόχοι της διδακτικής ενότητας 

 
 

� Να µάθουν οι µαθητές/τριες ότι και ο αέρας έχει την 

ιδιότητα του όγκου.  

 

� Να κατανοήσουν ότι η ύπαρξη αυλακιών του χωνιού   

για το πείραµα επίδειξης στηρίζεται στην ιδιότητα 

του όγκου του αέρα.  
 

� Να µάθουν να συνεργάζονται µε τους άλλους, να 

συζητούν τις απόψεις τους και να αποδέχονται τις 

απόψεις των άλλων.  

 

� Να αποκτήσουν χειρωνακτικές δεξιότητες 

συµµετέχοντας στην εκτέλεση των πειραµάτων.  

 

� Να αποκτήσουν θετική στάση και ενδιαφέρον για 

το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ. 

 

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

 

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΠΙ∆ΕΙΞΗΣ  

«ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΧΩΝΙ ΕΧΕΙ ΑΥΛΑΚΙΕΣ;» 

ΥΛΙΚΑ :  

2 γυάλινα µπουκάλια ρετσίνας διαφανή 

2 χωνιά  

2 µπουκάλια πορτοκαλάδα 0,5 L 

Πλαστελίνη 

 

 

 

  

 Παρουσιάσαµε 

στα παιδιά ένα χωνί  

( στο εξής χωνί Νο 1 ) 

και επακολούθησε 

συζήτηση για τη γενική 

περιγραφή του 

σκεύους, καθώς το χωνί περιφερόταν από παιδί σε παιδί. 

Ρωτήσαµε σε τι χρησιµεύει και στη συνέχεια µέσα από 

ερωταποκρίσεις πραγµατοποιήθηκε µια σύνθεση των 

χαρακτηριστικών του µε τη χρήση του. Αιτιολογήθηκε στο στενό 

µακρύ κάτω µέρος και η αναγκαιότητα του φαρδιού πάνω 

ανοίγµατος.  

Οι εξωτερικές αυλακιές πέρασαν απαρατήρητες από 

τους/τις µαθητές/τριες και γι’ αυτό επικεντρώθηκε η προσοχή 

τους από την ερώτηση της δασκάλας.  

- Γιατί το χωνί µας έχει αυτές τις αυλακιές ; 

Προέκυψαν απαντήσεις του τύπου.  

- Για να κάθεται πιο σταθερά στο µπουκάλι . 

- Έτσι για οµορφιά.  



Οι παραπάνω απαντήσεις των παιδιών και άλλες παρόµοιες 

γράφτηκαν στον πίνακα.  

Παρουσιάστηκε στη συνέχεια στα παιδιά ένα ακριβώς ίδιο  

χωνί χωρίς αυλακιές ( στο εξής χωνί Νο 2) . Στο χωνί Νο 2 

προσπαθήσαµε να εξαφανίσουµε τις αυλακιές µε κοφτερή λίµα ή 

όταν το τοποθετήσαµε στο στόµιο του µπουκαλιού καλύψαµε το 

κενό ανάµεσα στο στόµιο και στις αυλακιές του χωνιού µε 

πλαστελίνη.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια έγιναν εφαρµογές και στα δυο µπουκάλια 

ρετσίνας . Τα µπουκάλια επιλέχτηκαν προσεκτικά , διαφανή , ίδιο 

µέγεθος, σχήµα , ποιότητα, µε στόµιο να έχει άριστη εφαρµογή στα 

χωνιά . Για να αποκλειστούν µια – µια οι σηµειωµένες απαντήσεις 

για την αναγκαιότητα των αυλακιών του χωνιού , τοποθετήσαµε τα 

χωνιά στα δυο µπουκάλια ρετσίνας. ∆ιαπιστώσαµε ότι π.χ. και τα 

δυο χωνιά κάθονται σταθερά στα µπουκάλια κτλ.  

Προκειµένου να εξαλειφθεί και η απάντηση «Έτσι για 

οµορφιά» φτάσαµε στη χρήση του σκεύους και εφαρµογή του 

πειράµατος.  



 

Πήραµε δυο ακριβώς ίδια µπουκάλια πορτοκαλάδας (0,5L) 

ανοίξαµε το πρώτο και το χύσαµε γρήγορα στο γυάλινο µπουκάλι 

που είχαµε βάλει στο στόµιο του το χωνί Νο 1 ( δηλαδή µε 

αυλακιές). Ροή νερού είχαµε απ’ την αρχή η οποία 

σταθεροποιήθηκε αφού γέµισε το χωνί.  

-Κάναµε τη δουλειά µας; 

-Ναι, ρίξαµε την πορτοκαλάδα µε τη βοήθεια του χωνιού απ’ 

το ένα µπουκάλι στο άλλο, χωρίς να λερώσουµε πουθενά , πράγµα 

που δε θα ήταν εφικτό λόγω του στενού στοµίου.  

Τα παιδιά στα οποία είχε αναφερθεί στη διδακτική ενότητα 

της Μελέτης πως κανένα µπουκάλι δεν είναι «άδειο», αφού 

περιέχει αέρα κι αυτός καταλαµβάνει χώρο ( έχει όγκο) ,φάνηκε 

πως δε το θυµούνταν , καθώς όπως ήταν φυσικό και αναµενόµενο 

απ’ την έκφραση της τελικής τους απορίας τους, κυριάρχησε η 

δύναµη της συνήθειας γνωστού. «Γέµισε το (άδειο) µπουκάλι», 

«Βάλ΄το το άδειο µπουκάλι»κτλ. Μέρος της ευθύνης αποδίνεται 

και στην εστίαση της προσοχής στις αυλακιές.  

 

 



Αφήνοντας την πορτοκαλάδα να τρέχει κάναµε το ίδιο και 

στο χωνί Νο 2 ( χωρίς αυλακιές).  

Εδώ ενώ στην αρχή είχαµε µια µικρή (δια)ροή , µόλις γέµισε 

το χωνί η ροή σταµάτησε.  

Και προέκυψε η κοινή απορία.  

-Εδώ , γιατί δεν τρέχει; 

Η κοινή απάντηση τους ήταν : 

- Το χωνί αυτό δεν έχει αυλακιές.  

-Άρα  χρειάζονται οι αυλακιές; 

-Ναι, οι αυλακιές είναι απαραίτητες.  

-Γιατί; 

-Γιατί , αλλιώς το χωνί δε «δουλεύει». 

-Άρα , οι αυλακιές κάνουν µια σηµαντική δουλειά , ποια; 

Εδώ χρειάστηκε η βοήθεια της δασκάλας.  

- Η πορτοκαλάδα τρέχει και γεµίζει το πρώτο µπουκάλι, 

ενώ δε γίνεται το ίδιο στο δεύτερο, αφού και τα δυο είναι 

«άδεια».  

Τα παιδιά θυµήθηκαν τον αντίλογό τους και την επισήµανση 

πως δεν είναι «άδειο», αλλά έχει αέρα.  

-Όχι, δεν είναι άδεια έχουν αέρα.  

-Ναι, αλλά το πρώτο γεµίζει µε πορτοκαλάδα, το δεύτερο 

όχι.  

-Ο αέρας φεύγει , είπε ένα παιδί, όπως το λάδι.  

Μέσα από συζήτηση αναβιώσαµε ένα πείραµα που είχαµε   

κάνει στη Μελέτη. Όταν ρίχναµε ένα ποτήρι νερό σ’ ένα ποτήρι 

γεµάτο λάδι , το λάδι χυνόταν –έβγαινε , εκτοπιζόταν, 

παραχωρώντας το χώρο του στο νερό. Η συζήτηση κατέληξε πως 

ο αέρας φεύγει στο πρώτο µπουκάλι µέσα από το κενό που έχει 

δηµιουργηθεί λόγω των αυλακιών , ανάµεσα σε χωνί και µπουκάλι 

και τη θέση «του χώρου» του αέρα  παίρνει η πορτοκαλάδα .Ενώ η 

έλλειψη αυτού του κενού στο χωνί Νο 2 ( χωνί χωρίς αυλακιές) 

δεν επιτρέπει τη διαφυγή του αέρα από το δεύτερο µπουκάλι και ο 

όγκος του αέρα σταµατάει την πορτοκαλάδα απ’ το να εισέρθει στο 

µπουκάλι.  



Επιδιώκοντας την αποτελεσµατικότερη εµπέδωση που 

προκύπτει απ’ την παράλληλη προσωπική εµπλοκή µε την επίτευξη 

και των υπολοίπων στόχων µας, αλλά κυρίως για τον έλεγχο 

(αξιολόγηση) του βαθµού κατανόησης υιοθέτησης – εφαρµογής των 

όσων διαδραµατίστηκαν στην πράξη µε το πείραµα επίδειξης 

κάναµε το επιβεβαιωτικό πείραµα (Π.Κανδήλης 2002,σελ. 24) 

κατά οµάδες :«Το βαµβάκι που καταδύεται χωρίς να βρέχεται».  

Η τάξη χωρίστηκε σε 6 οµάδες των 4 παιδιών , ( σύµφωνα µ’ 

όλες τις αρχές του σχηµατισµού οµάδων κατά τη διαδικασία 

διδασκαλίας – µάθησης ) ( Ματσαγγούρας , 1998) και 

τοποθετήθηκαν αναλόγως τα θρανία.  

Σε κάθε οµάδα δόθηκε το ίδιο πακέτο υλικού , ενώ 

προετοιµάστηκαν και δυο πακέτα εφεδρικά. 

 

Υλικά για το επιβεβαιωτικό πείραµα κατά οµάδες.  

 

• ∆ιαφανές πλαστικό µπουκάλι  

• ∆ιαφανές πλαστικό ποτήρι  

• Βαµβάκι  

• Σελοτέιπ 

• Νερό  

• Τέµπερα   

 



Τι πακέτο υλικού δόθηκε σε κάθε οµάδα της τάξης.  

 

• Ένα διαφανές πλαστικό µπουκάλι αναψυκτικού κοµµένο 

εκεί που αρχίζει να στενεύει, µισογεµάτο µε κοκκινωπό 

νερό. ( Το νερό το χρωµατίσαµε ελαφρώς µε τέµπερα που 

χρησιµοποιούν τα παιδιά στο µάθηµα των τεχνικών)  

• Ένα διαφανές πλαστικό ποτήρι, µε διάµετρο στοµίου 

µικρότερη της διαµέτρου του µπουκαλιού, στον πάτο του 

οποίου είχαµε  στερεώσει βαµβάκι µε σελοτέιπ.  

(Καλύπτεται όλος ο πάτος µε βαµβάκι, πάχους ενός 

δακτύλου)  

Τέλος εκτός από το πακέτο υλικού δόθηκε και ένα φύλλο 

οδηγιών για την εκτέλεση του επιβεβαιωτικού πειράµατος.  

 

 

 

ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ  

 

Αφού πρώτα διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες εφαρµόστε 

ένα –ένα τα βήµατα του πειράµατος.  

 

 

ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

 

• Αναποδογυρίστε το ποτήρι πάνω στο ανοιχτό στόµιο του 

µπουκαλιού .  

• Κρατείστε το ακριβώς  κατακόρυφα πάνω απ’ την 

ελεύθερη επιφάνεια το νερό . 

• Βυθίστε το σταθερά στο νερό χωρίς να αλλάξετε την 

κατακόρυφη διεύθυνσή του.  

• Αφού ακουµπήστε  το στον πάτο του µπουκαλιού , να το 

ανασύρετε , προσέχοντας να παραµένει η κατακόρυφη 

στάση.  

• Τέλος παρατηρείστε τι έγινε το βαµβάκι.  



• Συζητείστε µε τα µέλη της οµάδας σου για το πείραµα που 

µόλις κάνατε και ανακοινώστε τα συµπεράσµατά σας.  

Κατά  τη διάρκεια που τα µέλη της κάθε οµάδας εκτελούσε 

το πείραµα η δασκάλα της τάξης περιφερόταν στην τάξη 

πληροφορώντας , βοηθώντας , καθοδηγώντας , όπου και όπως της 

ζητιόνταν.  

 



 

Τα παιδιά εκτελούν το επιβεβαιωτικό πείραµα όπου το 

βαµβάκι που καταδύεται δε βρέχεται. 

 



Έπειτα απ’ την «οµαδική εργασία» , προέκυψε µια «γενική 

διαπίστωση» πως το βαµβάκι δεν βράχηκε και η συζήτηση απ’ τις 

οµάδες µεταφέρθηκε στην τάξη. Αυτό έγινε προκειµένου να 

ανακοινωθούν και οι εµπειρίες .  

Μιας οµάδας η οποία έχοντας γύρει το ποτήρι είχε 

«αποτύχει» κατά την πρώτη εκτέλεση του πειράµατος και το 

επανέλαβε το πείραµα µε τη βοήθεια της δασκάλας. ∆ιαπιστώθηκε 

ότι οι εµπειρίες αυτής της οµάδας βοήθησαν στην ευκολότερη , 

καλύτερη ερµηνεία του γιατί και στην πληρέστερη διαπίστωση 

συµπεράσµατος.  

Έτσι οι οµάδες παρακινούνται να κάνουν το ίδιο «λάθος» 

βυθίζουν το ποτήρι κατακόρυφα στο νερό και έπειτα το γέρνουν 

σιγά – σιγά προς τα πλάγια. Παρατηρούν τις «µπουρµπουλήθρες» 

(Λ.Γαβαλά, Φ.Λαυρετάκη-Μπούκα, σελ.36) τις ερµηνεύουν «φεύγει 

ο αέρας» προχωρούν παραπέρα «τη θέση του παίρνει το νερό» γι’ 

αυτό ανεβαίνει το νερό στο ποτήρι και τελικά βρέχει το βαµβάκι .  

Τελικά όλοι οι µαθητές/τριες  της  τάξης συνεργάστηκαν 

στην γραπτή διατύπωση του συµπεράσµατος στο οποίο κατέληξαν :  

 

  

  

 

 

 

 
Ο αέρας , όπως και τα άλλα υλικά 
σώµατα, καταλαµβάνει χώρο , έχει 

όγκο. 
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