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                Λιβαδειά 08/04/2020 

 

Γραφείο Υπουργού Παιδείας         ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

 

Θέμα: H20 

Αγαπητοί μυστικοί πράκτορες, 

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, κος Παναγιώτης Χρήστου έμεινε άναυδος με τα 

παιχνίδια που προτείνατε! Έδωσε εντολή να καθαρογραφτούν και να 

μοιραστούν σε όλους τους αθλητικούς συλλόγους της χώρας!    

Ακούστε τι περίεργο συνέβη σήμερα το πρωί! Έφτασε πάλι μια επιστολή από 

τον ίδιο αθλητικό σύλλογο, που ζητούσε για ακόμα μια φορά βοήθεια! Οι 

αθλητές του έκαναν όλα όσα προτείνατε, έτρεξαν δηλαδή στο σαλόνι, πήδηξαν 

εμπόδια, έκαναν τούμπες στον καναπέ, ευστόχησαν σε καλάθια και άλλα 

πολλά. Μετά άρχισαν να φωνάζουν και να απαιτούν ότι θέλουν  H20. 

Μας ρώτησαν τι σημαίνει H20. Ένας υπάλληλος είπε ότι διαβάζεται υδρογόνο 

δύο, οξυγόνο ένα. Δεν θυμάται όμως τι είναι!!! Μια άλλη υπάλληλος είπε ότι 

όλες οι ουσίες έχουν μια ονομασία, με βάση τα χημικά στοιχεία που 

αποτελούνται! Αχ με μπέρδεψαν!  

Ένας άλλος υπάλληλος  θυμόταν ότι το H20 είναι το μοναδικό στοιχείο που 

υπάρχει στη φύση ταυτόχρονα σε τρεις μορφές! Υγρή, αέρια και στερεή. Είχε 

κάνει κάτι πειράματα στο παρελθόν με αυτήν την ουσία, αλλά δεν θυμόταν ποια 

ήταν! Μου περιέγραψε όμως τα πειράματα.  

Η Υπουργός Παιδείας μας είπε ότι την προηγούμενη εβδομάδα κάνατε κάτι 

πειράματα για λογαριασμό της. Άντε βρε παιδιά, κάντε άλλα τρία. Μπας και 

καταλάβουμε τι είναι αυτό το H20. Σας στέλνω οδηγίες!  Αν τα καταφέρετε, σας 

έχω δώρο και ένα τέταρτο! 

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 Λία Μενδώνη 
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1ο πείραμα                                                                  (βαθμός δυσκολίας: εύκολο)     

Παίρνουμε ένα μικρό πλαστικό μπολ και το γεμίζουμε μέχρι τη μέση με νερό. 

Βάζουμε το μπολ στην κατάψυξη και το αφήνουμε. Το βλέπουμε μετά από 2 με 

3 ώρες. Τι έχει συμβεί; 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ποια μορφή έχει το νερό; …………………………………. (στερεή, υγρή, αέρια) 

 

2ο πείραμα              Βοήθεια γονιών απαραίτητη                      (βαθμός δυσκολίας: μέτριο)     

Βγάζουμε από το μπολ τον πάγο και τον τοποθετούμε σε ένα κατσαρολάκι. 

Ταυτόχρονα, βάζουμε στην κατάψυξη ένα καπάκι από μια κατσαρόλα (είναι για 

το επόμενο πείραμα). Βάζουμε το κατσαρολάκι στο μάτι της κουζίνας και 

προσθέτουμε ελάχιστο νερό. Το ανάβουμε και παρατηρούμε τον πάγο. Τι 

συμβαίνει; 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ποια μορφή έχει το νερό; …………………………………. (στερεή, υγρή, αέρια) 

 

3ο πείραμα              Βοήθεια γονιών απαραίτητη                      (βαθμός δυσκολίας: μέτριο)     

Καθώς ο πάγος έχει λιώσει, αν χρειάζεται προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό και 

περιμένουμε να βράσει το νερό στο κατσαρολάκι μας. Όταν αρχίσει ο 

βρασμός, τι παρατηρείται να βγαίνει; 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ποια μορφή έχει το νερό; …………………………………. (στερεή, υγρή, αέρια) 

Βγάλτε το καπάκι από την κατάψυξη και όπως είναι παγωμένο, κρατήστε το 

πάνω από το κατσαρολάκι σε μια απόσταση 30 εκατοστών. Τι σχηματίζεται 

στην επιφάνεια του καπακιού; Ξέρετε τι είναι; 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Παιδιά τελικά καταλάβατε ποια ουσία βρίσκεται και στις τρεις μορφές 
(στερεή, υγρή, αέρια) στην επιφάνεια της Γης; 
 
Άρα H20 είναι το ……………………………………………………………… 
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4ο πείραμα              Βοήθεια γονιών απαραίτητη                      (βαθμός δυσκολίας: μέτριο)     

Όταν είμαστε άρρωστοι, οι γονείς μας μάς βάζουν θερμόμετρο. Θέλουν να 
δουν τη θερμοκρασία μας, αν έχουμε δηλαδή πυρετό. Άλλες φορές 
ακουμπάνε το χέρι τους  στο μέτωπό μας και μας λένε «αααα… είσαι ζεστός». 
Η δεύτερη μέθοδος όμως δεν είναι σωστή! Έλα να ανακαλύψουμε παρέα το 
γιατί! 
 
Απαραίτητα υλικά: 3 μικρά ποτήρια, παγάκια 
 
1ο βήμα: γέμισε το ένα ποτήρι με παγωμένο νερό, το δεύτερο με χλιαρό και το 
τρίτο με ζεστό νερό (ΟΧΙ ΚΑΥΤΟ). 
 
2ο βήμα: Βύθισε τον δείκτη από τα δάχτυλά σου στο παγωμένο νερό και μέτρα 
μέχρι το 5 ή 6. Βγάλε τον δείκτη και βύθισέ τον στο χλιαρό νερό. Τι 
παρατηρείς; 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
3ο βήμα: Βύθισε τον δείκτη από το άλλο χέρι στο ποτήρι με το ζεστό νερό (ΟΧΙ 
ΚΑΥΤΟ) και μέτρα μέχρι το 5 ή 6. Βγάλε τον δείκτη και βύθισέ τον στο χλιαρό 
νερό. Τι παρατηρείς; 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….   
 
Είναι καλή ιδέα οι γονείς μας, να υπολογίζουν τη θερμοκρασία του σώματός 
μας, απλά ακουμπώντας το χέρι τους στο μέτωπό μας; 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


