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1. ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ

Ο κόσμος γύρω μας συνεχώς μεταβάλλεται. Το ιστιοφόρο κινείται από τον αέρα που φυσά,, τα φυτά
μεγαλώνουν παίρνοντας τροφήαπό το έδαφος,το ανάγλυφο της γης αλλάζει με τους σεισμούς και τις
εκρήξεις των ηφαιστείων…
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1. ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ

Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. ●
Το ιστιοφόρο κινείται.

Τα φυτά μεγαλώνουν. 
Το ανάγλυφο της γης αλλάζει. 

Όλα αυτά κι άπειρα άλλα γύρω μας αλλάζουν - «μεταβάλλονται». 

Τις μεταβολές στη φύση τις ονομάζουμε φαινόμενα.●

Φαινόμενο είναι μια αλλαγή στον κόσμο η οποία παρατηρείται συστηματικά.●
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Τις μεταβολές στη φύση τις ονομάζουμε φαινόμενα

Φαινόμενο

Φαινόμενο

Φαινόμενο
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Τις μεταβολές στη φύση τις ονομάζουμε φαινόμενα Δεν αντιμετωπίζουν όλοι τα φαινόμενα με τον ίδιο
τρόπο, δε βλέπουν όλοι τον κόσμο με τα ίδια μάτια...

Γιατί άραγε δε βλέπω

το μήλο κόκκιν ο, όταν

φοράω γυαλιά ηλίου;

Να μπορούσα

ν α φτάσω το μήλο!;

Πώς θα

ζωγραφίσω το

ωραίο αυτό

μήλο;

Στην πρώτη εικόνα βλέπουμε δυο παιδιά να κάθονται 

στο γρασίδι και να «παρατηρούν» ένα μήλο, ένα κορίτσι 

να θέλει να πιάσει το μήλο κι έναν ζωγράφο να θέλει να 

ζωγραφίσει το συγκεκριμένο μήλο. 

Στη δεύτερη εικόνα παρατηρούμε ότι συνέβη μια μεταβο-

λή, ένα φαινόμενο. Φύσηξε δυνατός άνεμος και έπεσε το 

μήλο από το δέντρο. 

Στην τρίτη εικόνα διαπιστώνουμε ότι τα δύο παιδιά, το 

κορίτσι κι ο ζωγράφος για το ίδιο φαινόμενο έχουν 

διαφορετικά «ενδιαφέροντα». 

Ο καθένας αντιμετωπίζει διαφορετικά το ίδιο φαινόμενο.

Μμμ...

ν όστιμο!!;

Γιατί ακούστηκε ήχος,

όταν  έπεσε το καβαλέτο

του ζωγράφου;
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Εμείς θα σε βοηθήσουμε να δεις τον κόσμο με έναν
καινούργιο τρόπο. Μαζί θα αναρωτιόμαστε για τα φαινόμενα, θα

κάνουμε πειράματα, θα συζητάμε τις παρατηρήσεις μας, θα
καταλήγουμε σε συμπεράσματα.

Βασικοί βοηθοί στην προσπάθειά μας να ερευνήσουμε μεθο-
δικά τα φαινόμενα του κόσμου που μας περιβάλλει, θα είναι 
και αυτά τα παιδιά. 

Σε κάθε Φύλλο Εργασιών (ΦΕ) θα είναι δίπλα μας.

Αν τα φαινόμενα γύρω μας σου κινούν την περιέργεια, αν σου αρέσει να ερευνάς και να ανακαλύπτεις,
αν το γιατί και το πώς είναι οι αγαπημένες σου λέξεις, τότε σίγουρα όλη τη χρονιά θα είμαστε αχώριστοι
φίλοι!.



αα

14

Εγώ θα σου δίνω οδηγίες για τα πειράματα, 

Π.χ.

θα σου λέω τα όργανα και τα
υλικά που θα χρησιμοποιείς.
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Εγώ θα σου δίνω οδηγίες για τα πειράματα, 

Π.χ.

θα σου λέω τα όργανα και τα
υλικά που θα χρησιμοποιείς.

Το μολύβι μου θα σου δείχνει πού πρέπει να σημειώνεις τις
παρατηρήσεις σου.

Στο νερό διαλύονται 15 κουταλιές ζάχαρη. Μετά η ζάχαρη που

ρίχνω στο ποτήρι μένει στον πυθμένα, όσο κι αν ανακατεύω το

διάλυμα.
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Εγώ θα σου δίνω οδηγίες για τα πειράματα, 

Π.χ.

θα σου λέω τα όργανα και τα
υλικά που θα χρησιμοποιείς.

Το μολύβι μου θα σου δείχνει πού πρέπει να σημειώνεις τις
παρατηρήσεις σου..

Σε κάθε ενεργειακή μετατροπή ένα μέρος της ενέργειας

μετατρέπεται σε θερμότητα, δηλαδή υποβαθμίζεται.

Όταν βλέπεις εμένα, θα ξέρεις πού να σημειώσεις τα συμπεράσματά σου. Κάποιες
φορές θα σε βοηθάω κιόλας. Θα σου κλείνω το μάτι και θα σου δείχνω πινακίδες
με μερικές από τις λέξεις που πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Ουφ! Βαριές που είναι
αυτές οι πινακίδες. Ελπίζω να σου φανούν χρήσιμες, γιατί για χάρη σου θα
πιαστούν τα χέρια μου να τις κρατάω όλη τη χρονιά.
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Εγώ θα σου δίνω οδηγίες για τα πειράματα, θα σου λέω τα όργανα και τα
υλικά που θα χρησιμοποιείς.

Το μολύβι μου θα σου δείχνει πού πρέπει να σημειώνεις τις
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με μερικές από τις λέξεις που πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Ουφ! Βαριές που είναι
αυτές οι πινακίδες. Ελπίζω να σου φανούν χρήσιμες, γιατί για χάρη σου θα
πιαστούν τα χέρια μου να τις κρατάω όλη τη χρονιά.

Το τετράδιο αυτό θα το χρησιμοποιείς στο σχολείο.
Περιλαμβάνει φύλλα εργασίας με οδηγίες για πειράματα και δραστηριότητες

Εμείς θα σε βοηθάμε στην εκτέλεση των πειραμάτων
δίνοντας οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές. Τα πειράματα δεν γίνονται
μόνο στο σχολείο, τα περισσότερα από αυτά μπορείς να τα κάνεις και στο
σπίτι, αρκεί να εργάζεσαι με τάξη και να μην κάνεις τα πάντα άνω κάτω.
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Π.χ.
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Και κάτι ακόμη…
πολύ σημαντικό! Η έρευνα είναι συλλογική
προσπάθεια. Μετά από κάθε πείραμα, κάθε
δραστηριότητα θα συζητάς με τους
συμμαθητές και με τις συμμαθήτριές σου για τις

παρατηρήσεις και για τα συμπεράσματα. Όλοι μαζί θα ερευνούμε και
θα ανακαλύπτουμε τα μυστικά του κόσμου γύρω μας.
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1. ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ

Το μαγευτικό μικρόκοσμο αλλά και τον πολύ μακρινό κόσμο των άστρων μπορούμε να τους ερευνήσουμε 

και να τους μελετήσουμε. 
●

Ερευνώντας ανακαλύπτουμε πως ο κόσμος μας υπακούει σε κανόνες που προσπαθούμε να μελετήσουμε 

και να κατανοήσουμε. 
●

Με τις γνώσεις που αποκτάμε διατυπώνουμε θεωρίες, με τις οποίες ερμηνεύουμε άλλα φαινόμενα που δεν 

είναι εύκολο να μελετήσουμε ούτε με τα πιο εξελιγμένα όργανα παρατήρησης.
●

Οι γνώσεις που αποκτάμε μας βοηθούν να παρεμβαίνουμε στο περιβάλλον, να επινοούμε τεχνικές και να 

κατασκευάζουμε μηχανές που διευκολύνουν την καθημερινότητά μας και πολλές φορές σώζουν ακόμα και 

ανθρώπινες ζωές. 

●

Το βασικό εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου που μας περιβάλλει είναι η επιστημονική μέθοδος. Με το πο-

λύτιμο αυτό εργαλείο, τη μεθοδική παρατήρηση, χτίσαμε όλη τη γνώση στην οποία στηρίζεται ο πολιτισμός 

μας.

●
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