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2. ΠΩΣ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΥΡΩ ΜΑΣ

Τα φαινόμενα στον κόσμο γύρω μας κινούν

το ενδιαφέρον μας.

Τα φαινόμενα στον κόσμο γύρω μας είναι μια πραγματικότητα.●
Τα φαινόμενα στον κόσμο γύρω μας κινούν το ενδιαφέρον μας.●

Στην πρώτη εικόνα βλέπουμε τους δύο "πρωταγωνιστές" του βιβλίου μας να παρατηρούν 

μεθοδικά ένα ουράνιο τόξο(φαινόμενο). 
●

1

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

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Μεθοδική παρατήρηση
Φαινόμενα 
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Προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα φαινόμενα.

Κάνουμε υποθέσεις

Τα φαινόμενα στον κόσμο γύρω μας κινούν το ενδιαφέρον μας.●

Προσπαθώντας να εξηγήσουμε τα φαινόμενα εκφράζουμε κάποια άποψη για την ερμηνεία 

του, άποψη που μπορεί να είναι σωστή ή λανθασμένη. Η άποψη αυτή ονομάζεται υπόθεση.
●

2

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

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Υπόθεση

Στην δεύτερη εικόνα βλέπουμε τους δύο "πρωταγωνιστές" του βιβλίου μας να σκέφτονται και 

να προχωρούν στη διατύπωση υποθέσεων που μπορεί να είναι σωστές ή λανθασμένες.
●
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Για να ελέγξουμε τις υποθέσεις μας, κάνουμε

πειράματα. Παρατηρούμε προσεκτικά και

σημειώνουμε τις παρατηρήσεις μας.

3

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

Στην τρίτη εικόνα βλέπουμε τους δύο "πρωταγωνιστές" του βιβλίου μας να κάνουν πειράματα, 

με τη βοήθεια των οποίων θα επιβεβαιώσουν ή θα απορρίψουν τις υποθέσεις.
●

Πειράματα.

Για να ελέγξουμε τις υποθέσεις μας, κάνουμε πειράματα. Παρατηρούμε προσεκτικά και

σημειώνουμε τις παρατηρήσεις μας.

●

Παρατηρήσεις

Τα φαινόμενα στον κόσμο γύρω μας κινούν το ενδιαφέρον μας.●

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Πριν μελετήσουμε τα φαινόμενα κάνουμε υποθέσεις.●
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Συζητάμε τις παρατηρήσεις μας και

καταλήγουμε σε συμπεράσματα. Τώρα πια

ξέρουμε αν οι υποθέσεις μας ήταν σωστές ή

λανθασμένες.

4

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

Στην τέταρτη εικόνα βλέπουμε την "πρωταγωνίστρια" του βιβλίου μας να εξάγει συμπεράσματα 

και να τα καταγράφει.
●

Συμπεράσματα

Μετά τα πειράματα συζητάμε τις παρατηρήσεις μας και καταλήγουμε σε συμπεράσματα. Τώρα 

πια επαληθεύουμε ή όχι τις υποθέσεις μας και διαπιστώνουμε αν ήταν σωστές ή λανθασμένες.
●

Για να ελέγξουμε τις υποθέσεις μας, κάνουμε πειράματα. Παρατηρούμε προσεκτικά και

σημειώνουμε τις παρατηρήσεις μας.
●

Τα φαινόμενα στον κόσμο γύρω μας κινούν το ενδιαφέρον μας.●
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Πριν μελετήσουμε τα φαινόμενα κάνουμε υποθέσεις.●
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Τα συμπεράσματα, στα οποία καταλήγουμε

με τα πειράματα, μας βοηθούν να εξηγούμε

άλλα παρόμοια φαινόμενα, χωρίς πολλές

φορές να χρειάζεται να επαναλάβουμε την

ίδια διαδικασία.

5

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

Στην πέμπτη εικόνα βλέπουμε τους δύο "πρωταγωνιστές" του βιβλίου  μας να παρατηρούν πάλι 

το ουράνιο τόξο, γνωρίζοντας όμως, τώρα, την ερμηνεία του φαινομένου. 
●

Γενίκευση συμπερασμάτων

Τέλος τα συμπεράσματα μας βοηθούν να εξηγούμε άλλα παρόμοια φαινόμενα.●
Μετά τα πειράματα συζητάμε τις παρατηρήσεις μας και καταλήγουμε σε συμπεράσματα. ●

Για να ελέγξουμε τις υποθέσεις μας, κάνουμε πειράματα. Παρατηρούμε προσεκτικά και

σημειώνουμε τις παρατηρήσεις μας.
●

Τα φαινόμενα στον κόσμο γύρω μας κινούν το ενδιαφέρον μας.●
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Πριν μελετήσουμε τα φαινόμενα κάνουμε υποθέσεις.●
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Παρατηρούμε μεθοδικά ένα φαινόμενο.1

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

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Υποθέτουμε πώς ερμηνεύεται το φαινόμενο.2

Πειραματιζόμαστε και σημειώνουμε τις παρατηρήσεις μας.3

Εξάγουμε συμπεράσματα και επαληθεύουμε ή όχι τις υποθέσεις μας.4

Γενικεύουμε τα συμπεράσματα και έτσι εξηγούμε παρόμοια φαινόμενα.5
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