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Εργαλειοθήκη - Δραστηριότητες για να αναπτύξετε / προωθήσετε ελκυστικά το STEM 

Όνομα Καλής 

Πρακτικής 
Στάδια του κύκλου του νερού 

Περίληψη  
Δραστηριότητα παρατήρησης και παρακολούθησης των χαρακτηριστικών του νερού στις διάφορες 

φάσεις του κύκλου με εύκολο τρόπο 

Σκοπός 

Να παρατηρήσουν και να βιώσουν τις φάσεις της εξάτμισης, της συμπύκνωσης και της υγροποίησης 

του νερού. 

Να κατανοήσουν τους φυσικούς λόγους για τους οποίους πραγματοποιούνται αυτά τα στάδια 

Να είναι σε θέση να περιγράψουν τη διαδικασία και να την εξηγήσουν σε άλλους μαθητές 

Ομάδα - Στόχος Παιδιά 6 έως 9 ετών 

Ανάπτυξη / 

Περιγραφή 

εφαρμογής 

After a while, the children can see the drops of the evaporated water on the film, and can proceed to 

cause the precipitation by pressing an object against the film so the drops can fall in the glass bowl. 

Μόλις οι μαθητές χωριστούν σε ομάδες των 4, μοιράστε ένα μεταλλικό δοχείο σε κάθε ομάδα. Μέσα 

στο δοχείο, ένα άδειο γυάλινο μπολ όπου θα πέσει το υγροποιημένο νερό. Το μπολ θα καλύπτεται με 

μεμβράνη, προσαρμόζοντάς το στις άκρες του μπολ. 

Το δοχείο εκτίθεται στον ήλιο για δύο ώρες. 

Μετά από λίγο, τα παιδιά μπορούν να δουν τις σταγόνες του εξατμισμένου νερού πάνω στη μεμβράνη 

και μπορούν να προχωρήσουν στην πρόκληση της υγροποίησης πιέζοντας ένα αντικείμενο πάνω στη 

μεμβράνη έτσι ώστε οι σταγόνες να πέσουν στο γυάλινο μπολ. 

Διάρκεια 
30 λεπτά για να εξηγήσετε την διαδικασία και να προετοιμάσετε τα υλικά. 2 ώρες κάτω από τον ήλιο. 

30 λεπτά για να βγάλουν τα συμπεράσματα. 

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή 

 Μεταλλικό δοχείο 

 Χρωματισμένο νερό 

 Γυάλινο μπολ 

 Μεμβράνη 

 Σφραγίσμα ή σχοινί 

Πλαίσιο εφαρμογής 

Η δραστηριότητα μπορεί να διεξαχθεί σε κανονική αίθουσα με μαθητές να κάθονται σε ομάδες των 

4. Μόνο 1 εκπαιδευτής είναι απαραίτητος για την επιτυχή υλοποίηση αλλά ενθαρρύνεται η χρήση 

πρόσθετων εκπαιδευτικών υποστήριξης εάν υπάρχουν διαθέσιμοι. 

Είναι απαραίτητο να βρείτε ένα κατάλληλο μέρος όπου τα μεταλλικά δοχεία μπορούν να εκτεθούν 

στον ήλιο. Όπως επίσης, συνιστάται να κάνετε τη δραστηριότητα σε μια ηλιόλουστη μέρα για να έχετε 

τα καλύτερα αποτελέσματα. 

Αποτελέσματα & 

Συμβουλές 

Είναι σημαντικό τα δοχεία να μετακινούνται πολύ προσεκτικά έτσι ώστε να διατηρούνται αναλλοίωτες 

οι φάσεις του νερού. 

Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν πιέζετε το αντικείμενο πάνω στη μεμβράνη, ώστε οι σταγόνες να 

πέσουν στο γυάλινο μπολ 
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Καινοτομία και 

παράγοντες 

επιτυχίας 

Είναι μια πολύ ενθαρρυντική δραστηριότητα επειδή είναι πολύ περιγραφική και εύκολη στην 
εκτέλεση 

Είναι κατάλληλο για όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως ικανοτήτων, επιπέδου ή ηλικίας. 

Ρίσκα / Προκλήσεις 
Η ομάδα μπορεί να μην είναι αρκετά προσεκτική όταν μεταχειρίζεται το δοχείο ή τη μεμβράνη 

Τα παιδιά μπορεί να έχουν δυσκολία να προσαρμόσουν σωστά την μεμβράνη στα άκρα του μπολ 

Αξιολόγηση 

Ατομική: Ελέγξτε τη γραπτή τους έκθεση 

Ομαδική: Στάσεις των μελών, υποστηριζόμενες συνεισφορές 

Αυτοαξιολόγηση: Κάθε μαθητής θα αξιολογηθεί σύμφωνα με το φύλλο εργασίας και τις 

συνεισφορές της ομάδας. 

Σύνδεσμοι / Πηγές https://www.youtube.com/watch?v=hu_epz9Hgz0 

Λέξεις κλειδιά  Κύκλος νερού, εξάτμιση, συμπύκνωση, υγροποίηση 

 
Περαιτέρω προτάσεις: 
Μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δραστηριότητα χρησιμοποιώντας ένα δεύτερο μεταλλικό δοχείο το οποίο δεν θα εκτεθεί στον 
ήλιο, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να συγκρίνουν και τα δύο δοχεία και να αντλήσουν συμπεράσματα. 

https://www.youtube.com/watch?v=hu_epz9Hgz0

