
Εργαλειοθήκη Δραστηριοτήτων STEM 

Όνομα Καλής πρακτικής ή 

Δραστηριότητας 
Επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι ενεργητική, έχει τη λογική του «κάνω / 

δημιουργώ / μαθαίνω», προωθεί την μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων και 

προωθεί την ανάγκη για συνεργασία και ομαδική δουλειά. 

Με τους μαθητές, επιλύσαμε προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά από έντονα 

καιρικά φαινόμενα (νότιοι άνεμοι-μεταφορά σκόνης), στις πόρτες του σχολείου. 

Χρησιμοποιήσαμε απλά εργαλεία και υλικά που τα παιδιά πρότειναν, για να κάνουμε 

τις πόρτες του σχολείου να κλείνουν εύκολα, χωρίς να τρίζουν. Οι μαθητές έμαθαν, 

λύνοντας το πρόβλημα και με πειραματικές δραστηριότητες, κατανόησαν και 

εμπέδωσαν έννοιες φυσικής, μαθηματικών και τεχνολογίας. 

Με την συνεργασία των γονιών τους, έλυσαν παρόμοια προβλήματα στα σπίτια τους 

και γενικά έγιναν ικανοί να συνδέουν τις γνώσεις τους με την καθημερινή ζωή 

Στόχος 

Να κατανοήσουν οι μαθητές τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν. 

Να δίνουν εξηγήσεις στα διάφορα θέματα της καθημερινότητας. 

Να αποκτήσουν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες, ώστε να γίνουν 
ικανοί να μαθαίνουν μόνοι τους και να δίνουν λύσεις σε προβλήματα της 
καθημερινότητας. 

Οι μαθητές να ανακαλύψουν – εμπεδώσουν: 

Τον τρόπο λειτουργίας του μοχλού και τη χρήση του στην καθημερινή ζωή. 

Ότι η δύναμη της τριβής εμποδίζει την κίνηση των σωμάτων. 

Τους παράγοντες που εξαρτάται η τριβή. 

Να επινοήσουν τρόπους αύξησης και ελάττωσης της τριβής. 

Να μετρούν επιφάνειες και μάζες. 

Ομάδα-Στόχος 

Με την δραστηριότητα ωφελούνται οι μαθητές και ο κοινωνικός τους περίγυρος. 

Μπορεί να την εφαρμόσουν εκπαιδευτικοί σε μαθητές αλλά και μαθητές σε μαθητές. 

Η δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10-12 ετών. 

Ανάπτυξη / Περιγραφή 

Υλοποίησης 

Μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που συνέβηκαν στα Χανιά (νότιοι άνεμοι, 

μεταφορά σκόνης, βροχοπτώσεις), οι μαθητές παρατήρησαν ότι η πόρτα της 

σχολικής αίθουσας ανοιγόκλεινε με δυσκολία και έκανε ένα ενοχλητικό θόρυβο, 

γεγονός που δεν συνέβαινε τις προηγούμενες ημέρες. 

Συζήτηση: πώς και γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα; Πρέπει να το λύσουμε, αν δεν 

λυθεί τι κίνδυνος υπάρχει; Προτείνετε λύσεις. 

Οι μαθητές ανακάλυψαν την αιτία του προβλήματος και πρότειναν να λαδώσουν 

τους μεντεσέδες της πόρτας, με βαμβάκι εμποτισμένο με ελαιόλαδο. Το πρόβλημα 

όμως δεν λύθηκε και αποφάσισαν να σηκώσουν λίγο την πόρτα. Πόσο; Τόσο όσο να 

μη φύγει από τη θέση της. Οι μεντεσέδες έχουν περιθώριο δύο εκατοστά, άρα η 

πόρτα πρέπει να σηκωθεί μόνο ένα εκατοστό. Πώς θα σηκώσουμε την πόρτα; 



Τοποθετώντας από κάτω ένα μεγάλο κατσαβίδι ή πιο εύκολα μια σιδερένια ράβδο 

που να έχει γωνία στη μία της άκρη.  

Αντί για ελαιόλαδο χρησιμοποιήσαμε 

λιπαντικό σε σπρέι. 

 

Συζήτηση και δράση τελείωσαν σε μία 

ώρα και το πρόβλημα λύθηκε, η πόρτα 

ανοιγόκλεινε εύκολα, χωρίς θόρυβο. 

Από όλους τους μαθητές της τάξης 

αποφασίστηκε να εφαρμόσουμε τη 

δράση για όλες τις πόρτες του 

σχολείου, εξηγώντας στα άλλα παιδιά, 

αφού πρώτα κάνουμε κάποιες 

δραστηριότητες που είναι σχετικές με 

τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά 

και την τεχνολογία. 

Δραστηριότητα: 1 

 

«Δος μοι πα στω και τα γαν κινάσω» 

«Δώσε μου τόπο να σταθώ και θα κινήσω τη Γη», Αρχιμήδης. 

Προσπάθησε να σηκώσεις την έδρα με τους μαθητές που βρίσκονται πάνω της, 

χρησιμοποιώντας μόνο τη δύναμή σου. 

Είναι αδύνατον να σηκώσω την έδρα με τους μαθητές γιατί έχουν πολύ μεγάλο βάρος 

– μάζα. 

Προσπάθησε πάλι να σηκώσεις την έδρα και τους μαθητές που βρίσκονται πάνω της, 

χρησιμοποιώντας όχι μόνο τη δύναμή σου, αλλά και τα δύο ξύλα (το μεγάλο και το 

μικρό), τοποθετώντας κατάλληλα. 



 

Σηκώνω το ίδιο βάρος – μάζα (έδρα και μαθητές), ασκώντας πολύ λίγη δύναμη. 

Παρατηρήσεις μαθητών:  

Όσο πιο κοντά στο σώμα που θέλουμε να μετακινήσουμε ή να ανασηκώσουμε 

βρίσκεται το υπομόχλιο και όσο πιο μεγάλο μήκος έχει ο μοχλός, τόσο λιγότερη 

δύναμη χρειάζεται να ασκήσουμε. Με τη χρήση του μοχλού μπορούμε να 

μετακινήσουμε ή να ανασηκώσουμε σώματα, ασκώντας πολύ λίγη δύναμη. 

Πληροφορίες που οι μαθητές συγκέντρωσαν: 

Μηχανές γενικά, λέγονται συστήματα σωμάτων μέσω των οποίων ενέργεια μιας 

μορφής μετασχηματίζεται σε ενέργεια άλλης μορφής.  

Απλές μηχανές λέγονται τα συστήματα σωμάτων στα οποία τόσο η προσφερόμενη 

ενέργεια όσο και η ενέργεια που αποδίδουν βρίσκονται με τη μορφή μηχανικού 

έργου. 

Οι απλές μηχανές χρησιμοποιούνται για να μεταβάλλουν τη διεύθυνση μιας δύναμης 

(απλή τροχαλία) ή για να μεταβάλλουν το μέτρο των δυνάμεων (μοχλός). 

Η πιο απλή μηχανή είναι ο μοχλός.  

Το προσφερόμενο έργο είναι ίσο με το παραγόμενο έργο μόνο που η δύναμη που 

εφαρμόζεται (ασκείται), είναι πολύ μικρότερη από τη δύναμη που απαιτείται για να 

παραχθεί  ίδιο έργο χωρίς τη χρήση του μοχλού. 

 

Ο καρυοθραύστης, οι διάφορες λαβίδες, η τανάλια, το ψαλίδι κλπ. Είναι μερικοί από 

τους μοχλούς που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. 

 

Δραστηριότητα: 2 



 

Βρείτε κάποια ομοιότητα στις φωτογραφίες. 

Πιάσε το μολύβι, με τη γόμα προς τα κάτω και κίνησέ το πάνω στο θρανίο, πάνω στο 

χαρτί και πάνω στο γυαλόχαρτο, ασκώντας όσο μπορείς ίδια δύναμη. 

 

Δυσκολευόμαστε λίγο να κινήσουμε τη γόμα πάνω στο θρανίο. 

Δυσκολευόμαστε πιο πολύ να κινήσουμε τη γόμα πάνω στο χαρτί. 

Δυσκολευόμαστε ακόμα περισσότερο να κινήσουμε τη γόμα πάνω στο γυαλόχαρτο. 

Σε πιο από τα τρία σώματα προκαλείται μεγαλύτερη φθορά στη γόμα και γιατί; 

Μεγαλύτερη φθορά προκαλείται, όταν η γόμα κινείται στο γυαλόχαρτο γιατί η 

επιφάνειά του είναι τραχιά. 

Μπορείς να επαναλάβεις το ίδιο, κινώντας αυτή τη φορά μια κιμωλία. 

 

Μεγαλύτερη φθορά προκαλείται, όταν η κιμωλία κινείται πάνω στο γυαλόχαρτο γιατί 

η επιφάνειά του είναι τραχιά. 

Τρίψτε δυνατά τη μια παλάμη σας με την άλλη. Τι παρατηρείτε; 

Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και οι παλάμες μου ζεσταίνονται. 

Σημείωσε τη θερμοκρασία που δείχνει το θερμόμετρο, τρίψε το στο χέρι σου, όπως 

την εικόνα και σημείωσε πάλι τη θερμοκρασία. Τι παρατηρείς; 



 

Η θερμοκρασία πριν το τρίψιμο ήταν 17ο C και μετά το 

τρίψιμο 21ο C. 

Συμπεράσματα που καταλήξαμε: 

Η τριβή είναι μια δύναμη που δυσκολεύει την κίνηση 

των σωμάτων. 

Τα αποτελέσματα της τριβής είναι η παραγωγή 

θερμότητας και ήχου καθώς και η φθορά των αντικειμένων. 

Πληροφορίες που οι μαθητές συγκέντρωσαν: 

Προσπαθώντας να κινήσουμε ένα σώμα που βρίσκεται σε επαφή με ένα άλλο, 

παρατηρούμε ότι προκαλείται μια δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση. Τη δύναμη 

αυτή την ονομάζουμε τριβή. 

Αν προσπαθήσουμε να κινήσουμε ένα σώμα προς τα αριστερά ασκώντας δύναμη 

προς αυτή τη κατεύθυνση, θα διαπιστώσουμε ότι η τριβή αντιστέκεται στην κίνησή 

του και έχει κατεύθυνση προς τα δεξιά. 

Δραστηριότητα: 3 

  

Σχολιάστε τη φωτογραφία 

Βιδώνουμε το ίδιο καλά τα πώματα στα μπουκάλια. Στο ένα μπουκάλι γράψαμε τον 

αριθμό 1 και στο άλλο τον αριθμό 2. Στο πώμα του 2ου μπουκαλιού, εξωτερικά, 

βάζουμε υγρό σαπούνι ή λάδι. Δίνουμε τα μπουκάλια σε ένα μαθητή και τον 

προτρέπουμε να τα ξεβιδώσει. 

Το 1ο μπουκάλι ξεβίδωσε εύκολα. 

Το 2ο δεν ξεβιδώνει γιατί γλιστρά στο χέρι μου. 

 

Εξηγήσεις μαθητών: 



Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή ή που τρίβονται είναι το πώμα του μπουκαλιού 

και τα δάκτυλα του χεριού μας. 

Το πώμα του 1ου μπουκαλιού ξεβίδωσε εύκολα γιατί η επιφάνειά του είναι τραχιά 

με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη τριβή. 

Το πώμα του 2ου μπουκαλιού δεν ξεβίδωσε γιατί η επιφάνειά του αν και είναι τραχιά, 

έχει πάνω της υγρό σαπούνι ή λάδι με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μικρή τριβή. 

Στο 1ο μπουκάλι η τριβή είναι επιθυμητή. 

Στο 2ο μπουκάλι το υγρό σαπούνι ή το λάδι είναι ανεπιθύμητο. 

Βρείτε ένα τρόπο να ξεβιδώσετε το πώμα του 2ου μπουκαλιού. 

 

Εξηγήσεις μαθητών: 

Χρησιμοποιώντας το χαρτί κουζίνας αυξάνουμε την τριβή με αποτέλεσμα το πώμα να 

ξεβιδώσει εύκολα. 

Πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν: 

Άλλες φορές η τριβή είναι επιθυμητή και άλλες ανεπιθύμητη. 

Όταν η τριβή είναι επιθυμητή, επιλέγουμε για την κατασκευή των σωμάτων που 

βρίσκονται σε επαφή (που τρίβονται) υλικά με τραχιά επιφάνεια. 

Όταν η τριβή είναι ανεπιθύμητη και θέλουμε να την ελαττώσουμε, επιλέγουμε για 

την κατασκευή των σωμάτων που βρίσκονται σε επαφή (που τρίβονται) υλικά με λεία 

επιφάνεια. Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούμε λιπαντικά υλικά. 

Μπορείτε να διορθώσετε ή να προτείνετε λύσεις σε προβλήματα που συναντάτε στη 

καθημερινή σας ζωή και έχουν σχέση με τριβές; 

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η τριβή είναι ανεπιθύμητη, θα επιδιώξουμε να την 

μειώσουμε γιατί μπορεί οι μεντεσέδες να κοπούν. 



 

Φρένα ποδηλάτου – ακόνισμα μαχαιριού: τριβή επιθυμητή 

 

Λιπαντικό στη αλυσίδα του ποδηλάτου και στη πόρτα του αυτοκινήτου: τριβή 

ανεπιθύμητη.   

   

Η τριβή προκαλεί φθορά του ξύλου αλλά το ξύλο γίνεται λείο. 

Διάρκεια 
3-4 ημέρες ή 10-12 διδακτικές ώρες. 

Υλικά που απαιτούνται για 

την υλοποίηση 

Μεταλλική ή ξύλινη ράβδο μεγάλη σε μήκος, τούβλο ή ξύλο για υπομόχλιο. 

Ψαλίδι, χαρτόνι σχετικά χοντρό, καρυοθραύστης, λαβίδες, τανάλια. 

Μολύβι με γόμα, κιμωλία χρωματιστή, ένα φύλλο χαρτί Α4, ένα φύλλο γυαλόχαρτο, 

λεία επιφάνεια π.χ. θρανίο, θερμόμετρο.  

Δύο μπουκάλια πλαστικά ή γυάλινα, με βιδωτό πώμα, μαρκαδόρος, υγρό σαπούνι ή 

λάδι, χαρτί κουζίνας. 

Σταγονομετρικό μπουκάλι με λάδι ή λιπαντικό σε σπρέι. 

Πλαίσιο Υλοποίησης Η εργασία έχει πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών, και  συνεχίζεται 

να πραγματοποιείται 3-4 φορές τη σχολική χρονιά. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Αποτελέσματα και Συμβουλές 

Οι μαθητές αναφέρουν:  

Κάναμε με τους γονείς μας ακριβώς τα ίδια στα σπίτια μας. 

Το ποδήλατό μου τρέχει περισσότερο, μετά που λάδωσα την αλυσίδα. 

Ο πατέρας μου είπε ότι και στα αυτοκίνητα βάζουμε λάδι στη μηχανή για να 

μειώνονται οι τριβές. 

Αλλάξαμε το λάστιχο του αυτοκινήτου, χρησιμοποιώντας τον γρύλλο, που είναι ένα 

είδος μοχλού. 

Η εργασία διαμορφώνεται και εμπλουτίζεται συνέχεια. 

Παράγοντες Επιτυχίας και 

Πρωτοτυπίας  

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι ενεργητική, έχει τη λογική του «κάνω / 
δημιουργώ / μαθαίνω / εμπεδώνω στη πράξη», προωθεί την μάθηση μέσω 
επίλυσης προβλημάτων και προωθεί την ανάγκη για συνεργασία και ομαδική 
δουλειά μεταξύ μαθητών και γονιών. 

Ρίσκα/ Προκλήσεις Δεν υπάρχουν δυσκολίες, τα υλικά που χρησιμοποιούνται υπάρχουν σε κάθε σπίτι. 

Αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση έγινε και γίνεται με την επανάληψη της δράσης στις άλλες τάξεις του 

σχολικού κτιρίου και κατά την εφαρμογή της στην καθημερινότητα. 

Σύνδεσμοι / Πηγές https://ekfechanion.eu  

Λέξεις Κλειδιά Ομάδα, συνεργασία, μοχλός, τριβή. 

https://ekfechanion.eu/

