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Εργαλειοθήκη - Δραστηριότητες για να αναπτύξετε / προωθήσετε ελκυστικά το STEM 

Όνομα Καλής 

Πρακτικής ή 

Δραστηριότητας 

Οικιακό βροχόμετρο 

Περίληψη  Τα παιδιά θα κάνουν ένα σπιτικό βροχόμετρο με ένα μπουκάλι νερού ως κύριο στοιχείο. 

Σκοπός 
Να μετρήσουν την ποσότητα νερού βροχής που συλλέγεται σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία για μία 

ημέρα. 

Ομάδα - Στόχος Μαθητές 10-12 ετών 

Ανάπτυξη / 

Περιγραφή 

εφαρμογής 

Μόλις οι μαθητές χωριστούν σε ομάδες των 4, διανέμετε μια πλαστική φιάλη νερού σε κάθε ομάδα. 

1. Κόψτε τη φιάλη στα δύο, στα 2/3 από τη βάση της. 

2. Βάλτε λίγες πέτρες στο εσωτερικό για να αποφύγετε να παρασυρθεί το βροχόμετρο από έναν 

δυνατό αέρα. 

3. Γυρίστε το πάνω μισό του μπουκαλιού ανάποδα (όπως μια χοάνη) και τοποθετήστε το στη 

βάση. Η χοάνη θα συμβάλει στη μείωση της συσσώρευσης νερού που προκαλείται από την 

εξάτμιση. 

4. Προσθέστε λίγο νερό στο μετρητή βροχής μέχρι να καλύψει τις πέτρες. 

5. Δημιουργήστε μια βαθμονομημένη κλίμακα όπου η στάθμη του νερού είναι η αρχή της 

κλίμακας (σημειώστε την με έναν ανεξίτηλο μαρκαδόρο και γράψτε τον αριθμό 0). 

6. Χρησιμοποιώντας ένα δοχείο μέτρησης, προσθέστε 20 ml νερού και γράψτε τον αριθμό 1 της 

κλίμακας στη νέα στάθμη νερού, προσθέστε άλλα 20 ml και γράψτε τον αριθμό 2 της 

κλίμακας στη νέα στάθμη νερού και ούτω καθεξής. Τελικά φτάστε τα 300ml στην κλίμακα 

μας. 

7. Μόλις έχουμε την κλίμακα μας, αδειάζουμε το βροχόμετρο στο επίπεδο 0 (σημάδι) 

8. Τοποθετήστε το βροχόμετρο σε κατάλληλη θέση, μακριά από κτίρια ή δέντρα. 

9. Μετρήστε τη διάμετρο του ανοίγματος του βροχόμετρου. 

10. Για να υπολογίσουμε τη σωστή βροχόπτωση χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο τύπο: 

βροχόπτωση = ml νερού βρόχινου / όγκος κυλίνδρου. 

11. Μετά από μια βροχερή μέρα, συλλέξτε το νερό και κάντε τις μετρήσεις. 

12. Συμπληρώστε ένα γράφημα με τα δεδομένα που συλλέξατε. 

Διάρκεια 1 συνεδρία 1 ½ ώρας. 

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή 

 Πλαστικό μπουκάλι νερού 

 Ψαλίδι 

 Ενας χάρακας 

 Ανεξίτηλος μαρκαδόρος 

 Μικρές πέτρες 

 Νερό 

 Βαθμονομημένο δοχείο, σύριγγα, μπιμπερό κ.λπ. 
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Πλαίσιο εφαρμογής 

Να εφαρμοστεί στην κανονική αίθουσα ή στο εργαστήριο. Απαιτείται μόνο 1 εκπαιδευτής για την 

επιτυχή υλοποίηση, αλλά ενθαρρύνεται η χρήση πρόσθετων εκπαιδευτικών υποστήριξης, εφόσον 

υπάρχουν. Τα παιδιά θα χωριστούν σε μικρές ομάδες όπως σε συνεταιριστικές εργασίες. 

Αποτελέσματα & 

Συμβουλές 

Συνιστάται να βοηθήσετε τα παιδιά να κόψουν τη φιάλη στη σωστή θέση (2/3 από τη βάση της 

φιάλης). 

Καινοτομία και 

παράγοντες 

επιτυχίας 

Οι μαθητές απολαμβάνουν τη δραστηριότητα και αισθάνονται σαν μετεωρολόγοι που λένε την 
πρόγνωση του καιρού. 

Μαθαίνουν με πρακτικό αλλά διασκεδαστικό τρόπο πώς να λαμβάνουν μετρήσεις και να γνωρίζουν 
την ακριβή ορολογία και να κάνουν δηλώσεις όπως "διακυμάνσεις των βροχοπτώσεων", να 
παρακολουθούν τις βροχοπτώσεις και να γνωρίζουν τον μέσο όρο των βροχοπτώσεων στην πόλη 
μας. 

Ρίσκα / Προκλήσεις 

Να γίνει λάθος κοπή στη φιάλη 

Να γίνουν λάθος μετρήσεις κατά την κατασκευή της κλίμακας 

Ο τύπος εφαρμόζεται σωστά 

Αξιολόγηση 

Ατομική: Έλεγχος του φύλλου παρατήρησης και της γραπτής έκθεσης των παρατηρήσεών τους. 

Ομαδική: Στάσεις των μελών, υποστηριζόμενες συνεισφορές. 

Αυτοαξιολόγηση: Κάθε μαθητής θα αξιολογηθεί σύμφωνα με το φύλλο εργασίας και τις 

συνεισφορές της ομάδας 

Σύνδεσμοι / Πηγές https://educaconbigbang.com/2016/01/fabrica-pluviometro-casero-una-botella-plastico/  

Λέξεις κλειδιά  Νεροποντή, σπιτικό βροχόμετρο, βροχόπτωση 

 
Περαιτέρω προτάσεις: 
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνει με μαθητές ηλικίας 10 ετών. Μόλις ολοκληρωθεί, κάθε ομάδα μπορεί να μεταβεί σε 
αίθουσες μικρότερων μαθητών (ηλικίας 6 ή 7 ετών) για να εξηγήσει πώς λειτουργεί το βροχόμετρο και τα ευρήματα σαν να 
ήταν δάσκαλοι: αυτό είναι πολύ ενισχυτικό και ενδιαφέρον . 
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