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Εργαλειοθήκη Δραστηριοτήτων STEM 

Ονομασία Καλής 

Πρακτικής ή 

Δραστηριότητας 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΠΟ ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

Περίληψη 

Αρχικά, γίνεται μια γενική συζήτηση στην τάξη για κτήρια. Αναφερόμαστε στην 

διαμόρφωση της πόλης και την κατασκευή των γεφυρών της.  

Οι μαθητές θα κτίσουν μία γέφυρα, με υλικά που δεν είναι  ανθεκτικά, ώστε να 

εστιάσουν σε λύσεις μηχανολογίας που θα βοηθήσουν να μην καταρρεύσει η 

γέφυρα. 

Στόχος 
Ο κύριος σκοπός της δραστηριότητας είναι τα παιδιά με τη χρήση ζυμαρικών και 

κόλλας να βρουν δομικά κατασκευαστικά στοιχεία  που να δίνουν στη γέφυρα μια 

σταθερή βάση.  

Ομάδα- στόχος 
Μαθητές ηλικίας 10 -12 ετών  

Περιγραφή 

εφαρμογής της 

Δραστηριότητας 

Αγοράζουμε φτηνά ζυμαρικά και φροντίζουμε να υπάρχει θερμοκόλλα στην 

αίθουσα. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 3-4. Ο δάσκαλος έχει ετοιμάσει μια 

ιστορία για τις ιδιότητες των υλικών – σε αυτή την περίπτωση, μιλά για την 

ευαισθησία, την ακαμψία, τη συγχώνευση, την απώλεια βάρους τους κλπ. Στην 

συνέχεια συζητάμε για την όψη και το σχήμα των γεφυρών που γνωρίζουμε. Εφόσον 

έχουν συζητηθεί τα παραπάνω, ξεκινάμε να κατασκευάζουμε την γέφυρα από 

ζυμαρικά. Στήνουμε 2 στοίβες βιβλίων, έπειτα βάζουμε ζυμαρικά πάνω τους και τα 

κολλάμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να κρατήσουν όσο μεγαλύτερο βάρος 

γίνεται. Όταν η γέφυρα είναι έτοιμη, βάζουμε βαρίδια πάνω της και σημειώνουμε το 

μέγιστο βάρος που μπορεί να κρατήσει.  

Διάρκεια 
1 1/2 ώρα 

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή 
Ζυμαρικά, θερμοκόλλα, βαρίδια, βιβλία ή όποιο άλλο αντικείμενο για στήριξη  

Πλαίσιο Εφαρμογής 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους: 

συζητώντας για μονάδες μέτρησης, ή για τις πόλεις και για τα κτίρια. Αν θέλουμε να 

αναπτύξουμε κλίμα συνεργασίας μέσω δραστηριοτήτων με τους γονείς, οι δράσεις 

μπορούν να λάβουν χώρα εκτός σχολικού ωραρίου.    

Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα και 

Συμβουλές 

Το πιο πιθανό είναι τα παιδιά να εφαρμόσουν τη δραστηριότητα αλλά ίσως να 

υπάρξουν μερικά προβλήματα. Αρχικά, φροντίστε οι μαθητές να είναι σύμφωνοι (για 

τον τρόπο που θα δουλέψουν). Αν αυτοί δουλέψουν σε ομάδες μεγαλύτερες των 3-
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4 ατόμων, η συνεννόηση μεταξύ τους θα είναι πιο χρονοβόρα. Σε μια μεγαλύτερη 

ομάδα ίσως να υπάρξουν προβλήματα στο μοίρασμα των αρμοδιοτήτων. Δώστε τους 

μαθητές οδηγίες ασφαλείας για τη χρήση της θερμοκόλλας. Επίσης, κατά τη διάρκεια 

της δραστηριότητας προσπαθήστε να μη βάλετε τόσο βάρος ώστε να καταρρεύσει η 

γέφυρα.  

Παράγοντες 

Καινοτομίας και 

Επιτυχίας 

Αυτή η δραστηριότητα θα έχει πλήρη επιτυχία αν η συζήτηση γίνει πριν την 

κατασκευή της γέφυρας. Μην εμποδίζετε τα παιδιά να κατασκευάσουν μια γέφυρα 

την οποία θεωρούν ιδανική. Μην συμβιβαστείτε με ήδη υπάρχουσες γέφυρες επειδή 

οι γέφυρες των μαθητών μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές. 

 
Η δραστηριότητα: 

☒ Προάγει την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες μάθησης του 21ου  αιώνα 

☒ Προάγει την έμπρακτη, πειραματική και βασισμένη στην επίλυση προβλημάτων 
μάθηση 

☒ Προάγει τη συνεργατικότητα και τη διαθεματικότητα των επιστημονικών πεδίων    

☒ Βασίζεται στη μαθητοκεντρική προσέγγιση 
  

☐ Βασίζεται σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ενεργοποιούν τους μαθητές όπως 
τη μάθηση μέσω αναζήτησης πληροφοριών 
   

☐ Εστιάζει στις προσεγγίσεις της κοινωνικής μάθησης 

☐ Ενεργεί σαν διδακτικό εργαλείο 

☐ Προωθεί την διαθεματικότητα ανάμεσα στα μαθήματα STEM 

☐ Απαιτεί τη συνεργασία και την ενεργή και δημιουργική συμμετοχή των δασκάλων, 
των μαθητών και των γονέων 
 
 

Προκλήσεις 

Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι το μοίρασμα των αρμοδιοτήτων και επομένως είναι 
σημαντικό οι ομάδες να είναι μέχρι 3-4 ατόμων. Σιγουρευτείτε ότι όλοι στην ομάδα 
μοιράζονται τα ανάλογα εργαλεία/υλικά και τις αρμοδιότητες.  

Αξιολόγηση 

Καθορίστε εξαρχής τα κριτήρια επιτυχίας της δραστηριότητας στους μαθητές.  

1. Η γέφυρα πρέπει να είναι σταθερή.  

2. Ο σκοπός της κάθε ομάδας είναι να κατασκευάσει μία γέφυρα που να αντέχει το 

μεγαλύτερο δυνατό βάρος.  

3. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο σχήμα και τη δομή της γεφύρας.  

4. Καθορίστε το ελάχιστο βάρος που πρέπει να αντέξει η γέφυρα (αυτό θα εξαρτάται 

και από την ηλικία των μαθητών, την εμπειρία τους σε ανάλογες δραστηριότητες 

κλπ.). 
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Προσαρμοστικότητα 

σε άλλο χώρο 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλους χώρους και να 

προσαρμοστεί ανάλογα.  

Σύνδεσμοι/ Πηγές  

Λέξεις-Κλειδιά  
Γέφυρα, ζυμαρικά, μηχανολογία, κιλό, γραμμάριο. 
 

 


