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Εργαλειοθήκη - Δραστηριότητες για να αναπτύξετε / προωθήσετε ελκυστικά το STEM 

Όνομα 

δραστηριότητας 
Πυκνότητα νερού – βουλιάζει ή επιπλέει 

Περίληψη  
Ένα απλό πείραμα σχετικά με την πυκνότητα του νερού, χρησιμοποιώντας κάποια ξεφλουδισμένα και 

μη ξεφλουδισμένα φρούτα για να ελέγξετε αν αυτά επιπλέουν ή βυθίζονται. 

Σκοπός 

Να μάθουν σχετικά με την πυκνότητα του νερού. 

Να κατανοήσουν πώς διαφορετικά αντικείμενα συμπεριφέρονται διαφορετικά όταν τα εισάγουμε στο 

νερό. 

Ομάδα - Στόχος 
Παιδία 6-9 ετών 

Ομαδική εργασία  

Ανάπτυξη / 

Περιγραφή 

εφαρμογής 

Ο δάσκαλος παρέχει κάποια φρούτα (π.χ.: μπανάνες και μανταρίνια) σε κάθε ομάδα (4 μαθητές), ένα 

μπολ με νερό και ένα φύλλο εργασίας με τον πίνακα παρατήρησης. Δημιουργείται μια υπόθεση και 

οι μαθητές τη γράφουν στον πίνακα. Στη συνέχεια, ελέγχουν τις προβλέψεις τους όταν βυθίζονται τα 

φρούτα (ξεφλουδισμένα και μη). Ο δάσκαλος ολοκληρώνει τη δραστηριότητα εξηγώντας ότι αν και τα 

ξεφλουδισμένα φρούτα έχουν λιγότερη μάζα και συνεπώς ζυγίζουν λιγότερο από τα μη 

ξεφλουδισμένα, το μανταρίνι με τη φλούδα επιπλέει επειδή η φλούδα είναι πορώδης και γεμάτος με 

μικρούς θύλακες αέρα. Αυτοί οι θύλακες αέρα καθιστούν το πορτοκάλι λιγότερο πυκνό από το νερό 

και το κάνει να επιπλέει. 

Διάρκεια Μια συνεδρία των 45 λεπτών – 1 ώρας 

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή 

 Ένα μεγάλο μπολ, διαφανές αν είναι δυνατόν 

 Ορισμένα φρούτα (μπανάνες και μανταρίνια) 

 Νερό 

 Δίσκοι για να βάλουν τα φρούτα 

 Φύλλο παρατήρησης 

Πλαίσιο εφαρμογής 
Αυτό το πείραμα μπορεί να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα με τους μαθητές να βρίσκονται σε ομάδες 

των τεσσάρων. Απαιτείται ένας δάσκαλος για να το εκτελέσει. 

Αποτελέσματα & 

Συμβουλές 

Οι μαθητές είναι έκπληκτοι και ενθουσιασμένοι όταν βλέπουν κάποια φρούτα να επιπλέουν και άλλα 

να βυθίζονται και θέλουν να μάθουν γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι κίνητρο. Πρόκειται για ένα απλό 

πείραμα χωρίς κανένα κίνδυνο. 

Καινοτομία και 

παράγοντες 

επιτυχίας 

Είναι κίνητρο καθώς απολαμβάνουν τη χρήση πραγματικών υλικών με τα χέρια. 

Ρίσκα / Προκλήσεις 
Κανένας κίνδυνος. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να είναι η αρχή μιας σειράς πειραμάτων για την 
επέκταση της γνώσης καθώς η περιέργεια διευθετείται. 

Αξιολόγηση Ατομική: Έλεγχος του φύλλου παρατήρησής τους. 
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Ομαδική: Παρακολούθηση της συμπεριφοράς των μαθητών και τη θετική στάση απέναντι στην 

εργασία. 

Αυτοαξιολόγηση: Κάθε μαθητής αξιολογεί τις συνεισφορές του. 

Σύνδεσμοι / Πηγές 
https://www.youtube.com/watch?v=eHecjZvrCT8  

Για να μάθουν για την πυκνότητα διαφορετικών υγρών. 

Λέξεις κλειδιά  Μάζα, όγκος, πυκνότητα, βύθιση, επιπλέω, βυθίζω,  πείραμα, φρούτα. 

 
Περαιτέρω προτάσεις: 
Μετά την υλοποίηση της δραστηριότητας και τη συζήτηση των αποτελεσμάτων, οι μαθητές μπορούν να το κάνουν ξανά στο 
σπίτι με τη βοήθεια της οικογένειάς τους και να εξηγήσουν τι έχουν μάθει σαν πραγματικοί επιστήμονες. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eHecjZvrCT8

