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Μπουμ! – Δοκιμασία αντοχής αυτοκινήτου (crash test) 

Περίληψη 

 Το αυτοκίνητο ενσωματώνει πολλούς κλάδους της  επιστήμης και 

για την κατασκευή του χρειάζεται να συνεργαστούν  άνθρωποι από 

διάφορα επαγγέλματα ( σχεδιαστές, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι 

αυτοκινήτων, προγραμματιστές κ.α.). Ένα αυτοκίνητο του 1910, δεν 

έχει καμία σχέση με ένα αυτοκίνητο του 2018!  

 

Ας κατασκευάσουμε λοιπόν ένα αυτοκίνητο από απλά υλικά και ας 
βάλουμε ένα (βρασμένο) αυγό στη θέση του οδηγού. Ποια 
απαραίτητα μέτρα θα πρέπει να λάβουμε στην κατασκευή του, 
ώστε σε περίπτωση σύγκρουσης, το αβγό να παραμείνει στη θέση 
του και να μην σπάσει; 

Στόχος 

Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι ένα αυτοκίνητο καθώς κινείται είναι 

φορέας ενέργειας όταν κινείται και όχι μόνο. Σε μια σύγκρουση 

αυτή η ενέργεια θα πρέπει να εκτονωθεί, όχι στους επιβάτες, αλλά 

σε διάφορα μέρη του αυτοκινήτου.  

Επιπλέον η δραστηριότητα αυτή στοχεύει να τους 

ευαισθητοποιήσει στα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να 

λαμβάνονται κατά την οδήγηση, π.χ. την χρήση ζωνών ασφάλειας, 

την ύπαρξη αερόσακων, την κατάσταση του αυτοκινήτου κλπ. 

Ομάδα-Στόχος Όλες οι ηλικίες 

Ανάπτυξη / 
Περιγραφή 
Υλοποίησης 

Δουλεύοντας σε ομάδες, οι μαθητές κατασκευάζουν ένα 
αυτοκίνητο από απλά υλικά (όπως παρακάτω) και τοποθετούν ένα 
βρασμένο αβγό στην θέση του οδηγού. Θα πρέπει να πάρουν όλα 
τα μέτρα που θεωρούν αναγκαία ώστε η κατασκευή τους να αντέξει 



στη σύγκρουση και το αβγό – οδηγός να μην μετατοπισθεί ούτε να 
ραγίσει.  

 Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή, κάθε ομάδα μαθητών μπορεί να 
ελέγξει το επίπεδο ασφάλειας του αυτοκινήτου της με το ακόλουθο 
πείραμα: 

Χρησιμοποιούμε δύο ίδιες ράμπες τις οποίες τις τοποθετούμε 
απέναντι σε μικρή απόσταση. Από την κορυφή της κάθε ράμπας 
αφήνουμε να κυλήσει ένα αυτοκίνητο ώστε να συγκρουστεί με το 
απέναντί του.  Μετά την σύγκρουση δίνουμε σε κάθε ομάδα ένα 
«φύλλο καταγραφής ζημιών» στο οποίο η ομάδα πρέπει να 
καταγράψει τα μέρη που έχουν υποστεί ζημιά. Και το αβγό; Μήπως 
μετατοπίσθηκε ή ράγισε; 

 

Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες 

Υλικά που 

απαιτούνται για 

την υλοποίηση 

-γλωσσοπίεστρο 

-κόλλα και ταινία ή/και  πιστολάκι σιλικόνης 

-καλαμάκια 

-ξυλάκια (για σουβλάκι) 

-χαρτί κουζίνας 

-καπάκια πλαστικών μπουκαλιών (για ρόδες) 

-μπαλόνια (για αερόσακους) 

-Βρασμένο αβγό 

-Χαρτόνια 

-λαστιχάκια  

Πλαίσιο 

Υλοποίησης 

Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται ευκολότερα σε μικρές 
ομάδες μαθητών. Ο έλεγχος της ασφάλειας μπορεί να γίνει είτε 
μέσα στην τάξη είτε στο προαύλιο.  

Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα 

και Συμβουλές 

-Χρησιμοποιείστε την φαντασία σας για να βρείτε τρόπους ώστε το 

αυγό-οδηγός να παραμείνει ασφαλής σε κάθε σύγκρουση. Π.χ. 



βάλτε ένα μπαλόνι μπροστά στο αυγό που να έχει το ρόλο 

αερόσακου και ελέγξτε το αποτέλεσμα. 

-Συζητήστε με τους μαθητές σας ποιες ζημιές πρέπει να μπουν στο 
«φύλλο καταγραφής ζημιών». Δημιουργήστε το από κοινού με 
τους μαθητές σας. Αποφασίστε μαζί τους πόσοι βαθμοί θα 
αντιστοιχούν σε κάθε ζημιά 

Παράγοντες 
Επιτυχίας και 
Καινοτομίας 

Εκτός από τους προφανείς μαθησιακούς στόχους η δραστηριότητα 
αυτή προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να 
ευαισθητοποιηθούν στα μέτρα ασφάλειας κατά την οδήγηση και να 
τα συζητήσουνε με τις οικογένειές τους   

Πιθανές 

Δυσκολίες 
 

Αξιολόγηση Με το πείραμα που περιγράψαμε 

Σύνδεσμοι / 

Πηγές 

https://www.youtube.com/watch?v=GyzXLlq07I8 

https://www.youtube.com/watch?v=SlfpZmCCZ_U 

Λέξεις Κλειδιά Απελευθέρωση ενέργειας σε μια σύγκρουση, μέτρα ασφάλειας στα 
σύγχρονα αυτοκίνητα, Ενεργητική/παθητική ασφάλεια, Κοινωνική 
μάθηση. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GyzXLlq07I8
https://www.youtube.com/watch?v=SlfpZmCCZ_U

