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Εργαλειοθήκη - Δραστηριότητες για να αναπτύξετε / προωθήσετε ελκυστικά το STEM 

Όνομα Καλής 

Πρακτικής ή 

Δραστηριότητας 

Ηλεκτρικό Κύκλωμα 

Περίληψη  
Τα παιδιά θα δημιουργήσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με μια μπαταρία, έναν λαμπτήρα, μια βάση 

λαμπτήρα, καλώδια (όσα χρειάζονται) και έναν διακόπτη κυκλώματος. 

Σκοπός 

Να τονωθεί η περιέργεια για τα πράγματα που χρησιμοποιούν στην καθημερινή ζωή και δεν ξέρουν 

πώς λειτουργούν. 

Να γνωρίζουν τι είναι ένα κύκλωμα, ποια είναι τα στοιχεία του και πώς λειτουργεί. 

Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια και την τεχνολογία και τις εφαρμογές στο 

κοντινό τους περιβάλλον. 

Ομάδα - Στόχος Μαθητές 10-12 ετών 

Ανάπτυξη / 

Περιγραφή 

εφαρμογής 

Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες ή ζεύγη. Κάθε μια από αυτές θα κάνει ένα κύκλωμα. 

1. Πάρτε 5 κομμάτια σύρματος. Αφαιρέστε τα άκρα του σύρματος με τη βοήθεια ενός 

ψαλιδιού. 

2. Περιστρέψτε τα άκρα των καλωδίων σε κάθε ένα από τα στοιχεία των κυκλωμάτων για να τα 

συνδέσετε όλα μαζί: - μπαταρία - καλώδιο - λάμπα - καλώδιο - διακόπτης - καλώδιο - 

μπαταρία ξανά για να κλείσετε τον κύκλο. 

3. Διασκεδάστε ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας το και να προσπαθήσετε να 

καταλάβετε τον τρόπο με τον οποίο περνά η ενέργεια από όλο το κύκλωμα. 

4. Μπορείτε να προσθέσετε και άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα όπως συναγερμοί, κουδούνια κλπ. 

Διάρκεια 

2 συνεδρίες 1 ώρας 

1η συνεδρία: Οι μαθητές θα μάθουν για τα χαρακτηριστικά των υλικών που αποτελούν το κύκλωμα 

και τη λειτουργία τους. Οι μαθητές μπορούν να έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν με τα διάφορα 

υλικά και να τα περιεργαστούν. 

2η συνεδρία: Οι μαθητές συγκεντρώνουν τα στοιχεία του κυκλώματος και πειραματίζονται με αυτό, 

ενεργοποιώντας και σβήνοντας, ελέγχοντας εάν όλα τα στοιχεία κάνουν καλή επαφή. 

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή 

 Ξύλινη βάση (οποιοδήποτε μέγεθος) 

 Βάση Λαμπτήρα 

 Ηλεκτρικό καλώδιο (κατάλληλο μήκος για το μέγεθος της βάσης) 

 1 μπαταρία (9V) 

 Ένας ηλεκτρικός διακόπτης 

 Ένας λαμπτήρας (15-25V) 

 Μονωτική ταινία 

Πλαίσιο εφαρμογής 
Να εφαρμοστεί στην κανονική αίθουσα ή στο εργαστήριο. Τα παιδιά θα χωριστούν σε μικρές ομάδες 

όπως σε συνεταιριστικές εργασίες. 
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Αποτελέσματα & 

Συμβουλές 

Συνιστάται η χρήση μονωτικής ταινίας για ασφαλή χειρισμό του κυκλώματος. 

Ο δάσκαλος πρέπει να ενημερώσει τους μαθητές για τον εύκολο τρόπο να κάνουν οι ίδιοι τα 

κυκλώματα για τον λόγο ότι εργάζονται μόνο με πολύ χαμηλή τάση. Στο σπίτι, η τάση είναι πολύ 

μεγαλύτερη και δεν επιτρέπεται να χειριστούν οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. 

Καινοτομία και 

παράγοντες 

επιτυχίας 

Η απόκτηση γνώσεων μέσω χειρισμού καθημερινών αντικειμένων, είναι η πιο κινητήρια στρατηγική 
στη διδασκαλία, καθώς γνωρίζουν ότι τα προϊόντα τους έχουν μια πραγματική εφαρμογή. 

Ρίσκα / Προκλήσεις 

Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε στους μαθητές ότι η εργασία με ηλεκτρισμό απαιτεί ιδιαίτερη 
προσοχή και πλήρη σεβασμό. 

Το κύκλωμα δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με το νερό σε καμία περίπτωση. 

Αξιολόγηση 

Η ομάδα θα συνεργαστεί στο φύλλο αξιολόγησης: 

1. Ποια είναι τα στοιχεία του ηλεκτρικού κυκλώματος; 

2. Σε τι είναι χρήσιμο αυτό το κύκλωμα; Δυνατότητες. 

3. Πατάτε το διακόπτη αλλά το φως δεν ανάβει. Γιατί; 

4. Γιατί οι λαμπτήρες που συνδέονται παράλληλα φωτίζονται πιο φωτεινά από ό, τι όταν 

συνδέονται σε σειρά; 

Σύνδεσμοι / Πηγές https://www.youtube.com/watch?v=IhaVIHtx58g  

Λέξεις κλειδιά  Ηλεκτρονικό κύκλωμα, λαμπτήρας, καλώδιο, βάση λαμπτήρα, μπαταρία, διακόπτης 

 
Περαιτέρω προτάσεις: 
Ο δάσκαλος θα προτείνει στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν αυτό το ηλεκτρονικό κύκλωμα για να το προσαρτήσουν σε 
κάποιο είδος παιχνιδιού ή κατασκευής όπως "Lego", "Puzzles", "Scalextric" κλπ., έτσι ώστε το παιχνίδι να φωτίσει, να 
περιστραφεί, να γυρίσει άξονας περιστροφής. 

https://www.youtube.com/watch?v=IhaVIHtx58g

