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1 
ΕΥΚΟΛΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Τα εύκολα και διασκεδαστικά πειράματα που ακολουθούν φέρνουν τις φυσικές επιστήμες στο 
σπίτι και είναι ο κατάλληλος τρόπος για να αναπτύξετε εσείς, τα παιδιά, την περιέργειά σας, να 
μάθετε απλές επιστημονικές έννοιες και να περάσετε ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά σας, ενώ 
ασχολείστε με εκπαιδευτικές δραστηριότητες! Όλα είναι ΠΑΝΕΥΚΟΛΑ και τα περισσότερα μπορούν 
να γίνουν με αντικείμενα που ήδη έχετε στο σπίτι. Είστε έτοιμοι; Ξεκινάμε!
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ΥΛΙΚΑ
• 1 διάφανο βάζο ή βαζάκι
• Αφρός ξυρίσματος
• Υγρό χρώμα ζαχαροπλαστικής
• Σταγονόμετρα
• Νερό

ΟΔΗΓΙΕΣ
Γεμίστε τα 3/4 του βάζου με νερό και το υπόλοιπο με αφρό 
ξυρίσματος. Πάνω στον αφρό ρίξτε μερικές σταγόνες δια-
φορετικών χρωμάτων ζαχαροπλαστικής. Έπειτα από λίγο 
τα χρώματα θα αρχίσουν να κυλούν μέσα στο σύννεφο από 
αφρό ξυρίσματος και να πέφτουν στο νερό.

Αν σας φανεί ότι το χρώμα αργεί λίγο να περάσει τον 
αφρό, τότε μάλλον το σύννεφο που φτιάξατε είναι πολύ 
μεγάλο. Σε αυτή την περίπτωση, για να επιταχύνετε τη δια-
δικασία, προσθέστε λίγο νερό στον αφρό, για να βαρύνει. 
Σύντομα θα δείτε στο νερό πολλές όμορφες χρωματιστές 
γραμμούλες.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
Δοκιμάστε να φτιάξετε ένα μικρό και ένα μεγάλο σύν-
νεφο. Πόση παραπάνω ώρα χρειάζεται το χρώμα για 
να διαπεράσει το μεγάλο σύννεφο σε σύγκριση με το 
μικρό; Επίσης μπορείτε να φτιάξετε σύννεφα διαφο-
ρετικών χρωμάτων και να αναμείξετε για παράδειγμα 
μπλε και κίτρινο, για να έχετε πράσινη βροχή.

ΣΥΝΝΕΦΑ  
ΒΡΟΧΗΣ 
ΜΕ ΑΦΡΟ 

ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
Με αυτό το απλό επιστημονικό πείραμα 

θα μάθετε έννοιες που σχετίζονται με τον καιρό 
και ταυτόχρονα θα διασκεδάσετε αναμειγνύοντας 

χρώματα και παρατηρώντας τα να πέφτουν  
στο νερό μέσα από τον αφρό ξυρίσματος.  

Θα θέλετε να το κάνετε ξανά και ξανά.  
Δεν θα το βαρεθείτε ούτε μία στιγμή!

ΤΑ ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΙΑΤΙ
Καθώς το νερό γίνεται υπερβολικά βαρύ για το «σύν-
νεφο», αρχίζει να απελευθερώνεται στην «ατμόσφαι-
ρα» δημιουργώντας «βροχή».
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ΑΥΓΟ ΜΕΣΑ ΣΕ 
ΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ

Με αυτό το πείραμα θα μάθετε την έννοια 
της πυκνότητας και θα δείτε  

πώς μπορείτε να κάνετε ένα αυγό να επιπλέει 
αλλάζοντας την πυκνότητα του νερού.

ΥΛΙΚΑ
• 2 διάφανα ποτήρια
• 2 φλιτζάνια (480 ml) νερό
• 2 αυγά (όχι βρασμένα)
• 3 κουταλιές (54 g) αλάτι

ΟΔΗΓΙΕΣ
Στο ένα ποτήρι βάλτε το μισό νερό. Προσεκτικά τοποθετή-
στε μέσα το αυγό. Θα δείτε ότι βυθίζεται και πηγαίνει κα-
τευθείαν στον πάτο. Στο δεύτερο ποτήρι ρίξτε το αλάτι και 
προσθέστε το υπόλοιπο νερό. Όταν το αλάτι ανακατευτεί 
με το νερό, βάλτε μέσα στο ποτήρι το άλλο αυγό. Θα δείτε 
ότι επιπλέει!

ΤΑ ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΙΑΤΙ
Η πυκνότητα του αυγού είναι ελαφρώς μεγαλύτερη 
από την πυκνότητα του νερού. Όταν λοιπόν το βάλου-
με σε ένα ποτήρι με νερό, πηγαίνει στον πάτο. Όταν 
όμως το νερό αποκτά μεγαλύτερο βάρος (ή πυκνό-
τητα) εξαιτίας της προσθήκης αλατιού, το αυγό επι-
πλέει, γιατί τώρα είναι ελαφρύτερο από το νερό.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
Προσπαθήστε να προσαρμόσετε την ποσότητα του 
αλατιού, ώστε το αυγό να μείνει ακριβώς στη μέση 
του ποτηριού.
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Ο ΚΥΚΛΟΣ 
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ 
ΕΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ

Με τη δραστηριότητα που ακολουθεί θα γνωρίσετε 
τον κύκλο του νερού, δηλαδή τον τρόπο με τον 

οποίο μετατρέπεται από υγρό σε αέριο (εξάτμιση) 
και ξανά σε υγρό (υγροποίηση). Μοιάζει πολύ με 
τη διαδικασία κατά την οποία το νερό εξατμίζεται 

στον ουρανό, δημιουργεί σύννεφα και τελικά 
πέφτει πάλι στη γη (βροχή).

ΤΑ ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΙΑΤΙ
Καθώς το νερό θερμαίνεται από τον ήλιο, αρχίζει να 
εξατμίζεται και να μετατρέπεται σε υδρατμούς. 
Οι υδρατμοί ανυψώνονται και συμπυκνώνονται κο-
ντά στο στόμιο του μπουκαλιού. Με αντίστοιχο τρόπο 
σχηματίζονται τα σύννεφα. Στη συνέχεια, όταν οι στα-
γόνες βαρύνουν πολύ, πέφτουν στο κάτω μέρος του 
μπουκαλιού. Με παρόμοιο τρόπο τα σύννεφα απε-
λευθερώνουν τους υδρατμούς τους με τη μορφή 
βροχής και το νερό επιστρέφει στη γη.

ΥΛΙΚΑ
• 1/2 φλιτζάνι (120 ml) νερό
• 1 διάφανο πλαστικό μπουκάλι νερού
• Υγρό χρώμα ζαχαροπλαστικής (προαιρετικά)
• Μαύρος μαρκαδόρος

ΟΔΗΓΙΕΣ
Ρίξτε το νερό στο μπουκάλι και προσθέστε, αν θέλετε, λίγες 
σταγόνες χρώμα ζαχαροπλαστικής. Κατόπιν κλείστε το και 
βάλτε το σε ένα σημείο που θα το βλέπει ο ήλιος. Με τον 
μαύρο μαρκαδόρο ζωγραφίστε στο μπουκάλι κύματα, 
σύννεφα και έναν ήλιο. Ύστερα από λίγο θα δείτε στο πάνω 
μέρος να εμφανίζονται σταγόνες νερού. Όταν θα έχουν 
δημιουργηθεί πολλές, οι σταγόνες που είναι κοντά στην 
κορυφή θα αρχίσουν να πέφτουν και να ενώνονται με το 
υπόλοιπο νερό στο κάτω μέρος του μπουκαλιού. Αυτός 
είναι ο κύκλος του νερού! 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
Κάντε την ίδια δραστηριότητα χρησιμοποιώντας μια 
πλαστική σακούλα που κλείνει αεροστεγώς, την 
οποία θα κολλήσετε με ταινία σε ένα παράθυρο που 
το βλέπει ο ήλιος.
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ΑΠΙΘΑΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ,  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 
Βρέχει και βαριέστε; Κουραστήκατε να ασχολείστε με τα ίδια παι-
χνίδια; Επιλέξτε μια από τις δραστηριότητες του βιβλίου, συγκε-
ντρώ στε τα υλικά και… ξεκινήστε! Κάντε απίθανα πειράματα, 
όπως τα Σύννεφα Βροχής ή τις Λάμπες Λάβας. Μετατρέψτε την 
ώρα των μαθηματικών σε ώρα για σνακ με τα νόστιμα Μπισκοτέ-
νια Κλάσματα. Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας με καλλιτεχνικές δρα-
στηριότητες, όπως το Μαρμάρινο Χαρτί ή τα Ζουζουνοτερα τάκια. 
Θα βρείτε δραστηριότητες για κάθε εποχή, όπως τον καλοκαιρινό 
Στίβο με Μακαρόνια Κολύμβησης και τις φθινοπωρινές Εκρηκτι-
κές Κολοκύθες.

Αποκτήστε τις πρώτες γνώσεις στη χημεία, τη φυσική, τον προ-
γραμματισμό, την ανάμειξη χρωμάτων και πολλά ακόμα, και 
αναπτύξτε δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και συνεργασίας. 
Γεμάτο δραστηριότητες που χρησιμοποιούν απλά, καθημερινά 
αντικείμενα και απαιτούν λίγη επίβλεψη, το βιβλίο 100 απλές 
δραστηριότητες STEAM είναι ο απόλυτος οδηγός για χαρούμενες 
και δημιουργικές ημέρες! 

Η ΑΝΤΡΕΑ ΣΚΑΛΤΖΟ−ΓΙ είναι η δημιουργός του δημοφιλούς ιστό-
τοπου Raising Dragons (raisingdragons.com) που σκοπό έχει την ενθάρ-
ρυνση της μάθησης μέσω του παιχνιδιού. Ζει σε προάστιο στη Φιλαδέλ-
φεια με τον σύζυγό της και τους τέσσερις ζωηρούς γιους τους.

H Άντρεα κάνει τη μάθηση παιχνίδι. 
Οι φανταστικές αυτές δραστηριότητες 
κινητοποιούν τα χέρια και το μυαλό,  
με ελάχιστη προετοιμασία!

KIMBERLY MCLEOD  
thebestideasforkids.com

ISBN:978-618-03-2541-6

ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. MHX/ΣΗΣ 82541

Στο βιβλίο θα βρείτε:

• Δραστηριότητες  
για τις φυσικές επιστήμες,
την τεχνολογία,
τη μηχανική,
τις τέχνες,
τα μαθηματικά 

• Δραστηριότητες  
για κάθε εποχή 

• Ιδέες για αισθητηριακό παιχνίδι 
(sensory play)

• Πρόσθετες δραστηριότητες  
για παιδιά 1-3 ετών
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