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Εργαλειοθήκη  Δραστηριοτήτων STEM 

Ονομασία Καλής 

Πρακτικής ή 

Δραστηριότητας 

Για ποιον λόγο κάποιοι βλαστοί λουλουδιών λυγίζουν όταν αυτά ανθίζουν και άλλοι 

όχι;  

 

Περίληψη Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει στην εμπέδωση των τμημάτων του λουλουδιού: τον 

ανθό και τον βλαστό. Να αναλύσουν οι μαθητές την επίδραση τριών παραγόντων: το 

βάρος, το μήκος και τη δομή της σταθερότητας του βλαστού. Να ερευνήσουν και να 

αξιολογήσουν την επίδραση της αντίστασης του γεωμετρικού σχήματος που 

δημιουργεί το βάρος. Τα συμπεράσματα των μαθητών χρησιμοποιούνται για να 

φτιάξουν την ψηλότερη και την πιο ανθεκτική δομή.  

Στόχος 
Μέτρηση μήκους. Μέτρηση βάρους. 

Εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων 

Συλλογή, επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων βάσει των στοιχείων 

στατιστικής. 

Ονομασία των τμημάτων του λουλουδιού. Βάρος. 

Ομάδα- στόχος 
Μαθητές ηλικίας 10-12 ετών  

Περιγραφή 

εφαρμογής της 

Δραστηριότητας 

1ο  Στάδιο: Οι μαθητές δουλεύουν σε ζευγάρια ή σε ομάδες των 4 ατόμων. Μετρούν 

το μήκος  5 βλαστών λουλουδιών και το βάρος τους όταν κοπεί ο ανθός και 

συμπληρώνουν έναν πίνακα με τα στοιχεία που βρίσκουν. Στη συνέχεια, με τις 

μετρήσεις που έκαναν, υπολογίζουν την αναλογία μεταξύ του μήκους του βλαστού 

και του βάρους του ανθού. Έπειτα εκτιμώντας τα δεδομένα που έχουν, οι μαθητές 

αξιολογούν τη φυσική ροπή του βάρους του ανθού, το μήκος και την τρυφερότητα 

του βλαστού καθώς και το αν το λουλούδι είναι ίσιο. Συζητούν τα δεδομένα που 

έχουν και προσπαθούν να βρουν απάντηση στην ερώτηση: «Για ποιο λόγο κάποιοι 

βλαστοί λουλουδιών λυγίζουν όταν αυτά ανθίζουν και άλλοι όχι;». Τα συμπεράσματα 

παρουσιάζονται στην τάξη.  

2ο Στάδιο: Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές εξετάζουν ποιο σχήμα μπορεί να αντέξει το 

περισσότερο βάρος. Για τη δοκιμή χρησιμοποιούνται 3 σχήματα: ο κύλινδρος, ο 

κύβος και το πρίσμα. Αυτά τα σχήματα είναι φτιαγμένα από απλό χαρτί Α4. Στη 

συνέχεια προστίθενται τετράδια ή άλλα βάρη πάνω στα σχήματα μέχρι το χαρτί τους 

να αρχίζει να λυγίζει. Οι μαθητές ελέγχουν το βάρος που αντέχει το σχήμα και 

συμπληρώνουν τον πίνακά τους με τα δεδομένα. Η ομάδα συζητά αν η διαφορά στο 

σχήμα έχει διαφορετικά αποτελέσματα στην πίεση του βάρους. Το συμπέρασμα 

παρουσιάζεται στην τάξη και προτείνεται τουλάχιστον μια υπόθεση που να το εξηγεί. 
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3ο Στάδιο: Δίνουμε 6 φύλλα Α4 χαρτί στους μαθητές, μια στενή ταινία και μια μπάλα 

του τένις, (να παριστάνει τον ανθό του λουλουδιού).  Αρχίζουν να εφαρμόζουν αυτά 

που ξέρουν και σχεδιάζουν 2-3 προσχέδια της κατασκευής που πρόκειται να 

φτιάξουν. Μετά τον σχεδιασμό, οι μαθητές διαλέγουν το καλύτερο σκίτσο και 

δημιουργούν το λουλούδι με τα υλικά που έχουν. 

Διάρκεια 
2-3 ώρες 

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή  

1ο  Στάδιο: Τουλάχιστον 5 είδη λουλουδιών με δακτύλιους: τουλίπα, πικραλίδα, 

τριφύλλι, λουλούδι τύπου φανάρι, τριαντάφυλλο, ψαλίδια, χάρακες, ηλεκτρονικές 

ζυγαριές, φύλλο εργασίας για την καταγραφή των δεδομένων. 

2ο  Στάδιο: 3 φύλλα χαρτί Α4,  βιβλία και τετράδια που χρησιμοποιούνται ως βάρος, 

φύλλο εργασίας. 

3ο  Στάδιο: μπάλα του τένις, ψαλίδια, στενή ταινία, χάρακας 1μ., 6 φύλλα χαρτί Α4. 

Πλαίσιο Εφαρμογής 
Εσωτερικός χορός  

Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα και 

Συμβουλές  

Οι μαθητές αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν από τις 

μετρήσεις και τα πειράματα ώστε να σχεδιάσουν έναν αυθεντικό βλαστό 

λουλουδιού.  

Παράγοντες 

Καινοτομίας και 

Επιτυχίας  

Αυτή η δραστηριότητα είναι διερευνητική και απαιτεί δεξιότητες συνεργασίας.  
Επίσης συνδυάζει τρία διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα: τα Μαθηματικά, τη 
Φυσική και την Τεχνολογία.  Ενθαρρύνει τους μαθητές να σκεφτούν τις πληροφορίες 
που έχουν, τους νόμους της φύσης, το πώς αναγνωρίζονται και προσαρμόζονται στη 
δημιουργία του δικού τους λουλουδιού. 
  
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. 
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Προκλήσεις Οι μαθητές δεν μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα από τις πληροφορίες που 
συγκέντρωσαν. Να τους ενθαρρύνετε να συζητήσουν και να θέσουν ερωτήματα.  

Αξιολόγηση 
Κατηγορίες κριτήριων αξιολόγησης:   

• Να έχουν συμπληρωθεί οι πίνακες σωστά: με την κατάλληλη μονάδα μέτρησης και 
με ορθή μέτρηση. 

• Να έχουν κάνει εξάγει λογικά συμπεράσματα βάσει των δεδομένων. 

• Να απεικονίζεται η γνώση που απέκτησαν στο σκίτσο.  

• Να φτιάξουν έναν βλαστό λουλουδιού που να συγκρατεί έναν ανθό.  

 
Εναλλακτική Τα είδη των λουλουδιών μπορεί να αλλάξουν.  

Σύνδεσμοι/ Πηγές   

Λέξεις-Κλειδιά  Βάρος, μήκος, αντίσταση/αντοχή,  λουλούδι, τρισδιάστατα σχήματα, κατασκευή.  

 
  



 
 
 
 

 

(2017-1-PT01-KA201-035981) 

 

 

 

 
1ο  Στάδιο: 
 

Λουλούδι 
Μήκος 

βλαστού  
Όγκος 

δακτύλιου 

 
Σκληρότητα 

βλαστού 
(5:σκληρός,0:μαλακός) 

 

Ευθύτητα/καμπυλότητα 
βλαστού 

5: ευθυτενής 
0: καμπύλη αμβλείας γωνίας 

Τουλίπα      

Τύπου φανάρι     

Τριφύλλι     

 Πικραλίδα     

Τριαντάφυλλο     

 
 
Σημειώσεις: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Συμπεράσματα: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  



 
 
 
 

 

(2017-1-PT01-KA201-035981) 

 

 

 

2ο στάδιο: 
 
 

Σχήμα  Όγκος  

Κύλινδρος  

Κύβος  

Πρίσμα   

 
Συμπεράσματα: 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

  



 
 
 
 

 

(2017-1-PT01-KA201-035981) 

 

 

 

3ο Στάδιο:  
Σκίτσο #1 
 

 
 
 
Σκίτσο #2 
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Σκίτσο #3 

 
 


