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Εργαλειοθήκη Δραστηριοτήτων STEM  

Ονομασία Καλής 

Πρακτικής ή 

Δραστηριότητας  

Αερόστατο θερμού αέρα 

Περίληψη  

Σε αυτή την δραστηριότητα οι μαθητές συζητούν για τις ιδιότητες των υλικών, τον 

αέρα, την κατεύθυνση του ανέμου ή της ζέστης. Κατά τη διάρκεια της φτιάχνουν ένα 

αερόστατο θερμού αέρα.  

Στόχος  

Ο κύριος σκοπός της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να καταλάβουν ότι ο θερμός 

αέρας πηγαίνει προς τα πάνω επειδή είναι πιο ελαφρύς από τον κρύο.   

-Μαθαίνουν για τις δυνάμεις που επηρεάζουν την πτήση.  

-Μαθαίνουν για το μηχανολογικό σχέδιο, για τον τρόπο ελέγχου και την 

αντιμετώπιση προβλημάτων.  

-Μαθαίνουν για τον τρόπο που μπορεί η Μηχανολογία να λύσει τις προκλήσεις στην 
σημερινή κοινωνία. 
 
- Συνεργάζονται ομαδικά και επιλύουν προβλήματα. 

Ομάδα- στόχος  
Μαθητές ηλικίας 10-12 ετών 

Περιγραφή 

εφαρμογής της 

Δραστηριότητας  

Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Κάθε ομάδα παίρνει 6 κομμάτια 

φιλμ διαστάσεων 130x50 εκ. και το σχέδιο. Οι μαθητές κόβουν το φιλμ όπως δείχνει 

το σχέδιο με ακρίβεια και φτιάχνουν 6 πλαστικά αντίγραφα. Συγκολλούν τα κομμάτια 

όπως δείχνει στο σχέδιο. Μόλις φτιαχτεί το αερόστατο οι μαθητές το δένουν με 

μακριές λωρίδες έτσι ώστε να μην ανυψωθεί. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για τα 

παιδιά να εκτόξευαν το αερόστατο στον ουρανό αλλά, πριν από αυτό, ο 

εκπαιδευτικός είναι καλό να τους μιλήσει για την σπουδαιότητα της οικολογίας.  

Οι μαθητές γεμίζουν το αερόστατο με θερμό αέρα και το παρατηρούν να 

ανυψώνεται.  

Διάρκεια  
1  1/2 ώρα 

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή  

Φιλμ 4x5μέτρων (όσο πιο λεπτό γίνεται, εμείς χρησιμοποιήσαμε φιλμ 0.007μμ. 

πάχους), μονωτική ταινία, ψαλίδι, χάρακας, μαρκαδόρος, βαρίδια, πιστολάκι 

μαλλιών, πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, καλώδιο προέκτασης. 

Πλαίσιο Εφαρμογής  
Αυτή η δραστηριότητα είναι κατάλληλη για την εμπέδωση των διδακτικών 

κεφαλαίων που αφορούν στη μέτρηση και δείχνει τον τρόπο που οι μετρήσεις 

χρησιμοποιούνται στην κατασκευή. Επίσης προωθεί τη βιωματική μάθηση. Οι 
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μαθητές μαθαίνουν για τις ιδιότητες των υλικών: ο θερμός αέρας είναι πιο ελαφρύς 

από το κρύο. Απαιτείται ομαδοσυνεργατική.  

Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα και 

Συμβουλές 

Στο τέλος της δραστηριότητας οι μαθητές έχουν ένα αερόστατο θερμού αέρα που 

πετάει. 

Να εξασφαλίσετε την συναίνεση των μαθητών πριν αρχίσετε την κατασκευή του 

αερόστατου. Αν δουλεύετε σε ομάδες μεγαλύτερες των 3-4 ατόμων, θα χρειαστεί 

περισσότερος χρόνος για να γίνει αυτό.  

Επίσης, σιγουρευτείτε ότι τηρείτε όλους τους κανόνες ασφάλειας για τη χρήση του 

ηλεκτρικού ρεύματος πριν αρχίσετε την κατασκευή. 

Ενώ δουλεύετε προσέξτε να μην πατήστε το φιλμ επειδή σκίζεται εύκολα.  

Επισημαίνουμε ότι το συγκεκριμένο φιλμ διατίθεται σε ποικιλία πάχους. Επιλέξτε το 

λεπτότερο. Εμείς χρησιμοποιήσαμε το 0.007χιλ πάχους και το θεωρούμε ιδανικό για 

το αερόστατο. Είναι τόσο λεπτό και ελαφρύ που με τον θερμό αέρα το αερόστατο 

ανυψώνεται εύκολα. 

Τα πλαστικά αντίγραφα χρειάζεται να είναι ακριβώς σύμφωνα με το σχέδιο. 

Παράγοντες 

Καινοτομίας και 

Επιτυχίας 

Ένα και μοναδικό κριτήριο επιτυχίας στη δραστηριότητα υπάρχει: το αερόστατο 
πρέπει να ανυψωθεί. 
 
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 

 
Δώστε προσοχή στη συγκόλληση καθώς τα κομμάτια μπορούν να κολληθούν μόνο 
μια φορά. Αν επιχειρήσετε να ξεκολλήσετε την ταινία, θα υπάρξει τρύπα στο φιλμ. 

Προσαρμοστικότητα 

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

προσαρμοστεί ανάλογα.  

 

Σύνδεσμοι/ Πηγές  

1. 2.  3.  

Λέξεις-Κλειδιά  Μέτρηση , αερόστατο, θερμός αέρας, Μηχανολογία  

 


