
 

 

                Λιβαδειά 01/04/2020 

 

Γραφείο Υπουργού Παιδείας         ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

 

Θέμα: Ώρα για πειράματα 

Αγαπητοί πράκτορες, 

Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για τη χθεσινή σας προσπάθεια! Με 

συγκινείτε για ακόμα μια φορά! 

Σήμερα αποφάσισα να κάνετε κάτι πιο ευχάριστο! Ώρα για πειράματα! 

Με απλά υλικά, θα κάνετε κάποια πειράματα στο σπίτι! Συγκεντρώστε τα 

υλικά και ακολουθήστε τα βήματα και τις οδηγίες για να κάνετε τα πειράματα. 

Έπειτα σκεφτείτε τι γίνεται στο πείραμα και συζητήστε το με τους γονείς σας. 

Καλή επιτυχία! 

 

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 Νίκη Κεραμέως 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

1ο Πείραμα 

Υλικά: 

1 σφουγγάρι ή χαρτοπετσέτα, ένα ποτήρι, μία κατσαρόλα ή μπολ με νερό 

Οδηγίες: 

1. Τοποθετούμε ένα στεγνό σφουγγάρι ή τις χαρτοπετσέτες στον πάτο 
του ποτηριού, ώστε να στριμωχτούν και να μη πέφτουν όταν γυρίσουμε  
το ποτήρι ανάποδα. 
 

2. Γεμίζουμε το μπολ ή την κατσαρόλα με νερό. Βυθίζουμε το ποτήρι 
κατακόρυφα, με το χείλος του προς τα κάτω, μέσα στο μπολ ή την  
κατσαρόλα με το νερό. Το νερό να σκεπάσει τον πάτο του ποτηριού. 
 

3. Το αποσύρουμε και πάλι κατακόρυφα και ελέγχουμε το σφουγγάρι ή 
τις χαρτοπετσέτες. 
 
Τι παρατηρούμε; 

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

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

Γιατί έγινε αυτό; 

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

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

 

 

 



 

2ο Πείραμα 

Υλικά: 

1 ποτήρι με νερό, ένα μικρό χαρτόνι ή ένα κομμάτι χαρτί Α4 

Οδηγίες: 

1. Ρίχνουμε όσο νερό θέλουμε σε ένα ποτήρι. 
 
2. Σκεπάζουμε το στόμιο του ποτηριού με ένα μικρό χαρτόνι και το 
γυρίζουμε ανάποδα κρατώντας το χαρτόνι ή το χαρτί με το άλλο χέρι, 
ώστε αυτό να μη φύγει από τη θέση του. 
 
3. Τραβάμε το χέρι μας από το χαρτόνι ή το χαρτί. 
 
Τι παρατηρούμε; 
………………………………………………………………………………………………………………

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

Γιατί έγινε αυτό; 

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

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

 

 

 



 

 

3ο Πείραμα 

Υλικά: 

2 ρολά από χαρτί υγείας, 1 καλαμάκι 

Οδηγίες: 

1)Τοποθετούμε δύο χαρτονένια ρολά από χαρτί υγείας  δίπλα – δίπλα, 
σε απόσταση περίπου 1 εκ. και παράλληλα μεταξύ τους. 
 
2. Πλησιάζουμε το καλαμάκι πολύ κοντά τους, παράλληλα με αυτά και 
φυσάμε ανάμεσά τους. 
 
Τι παρατηρούμε; 

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

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

Γιατί έγινε αυτό; 

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

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

 

 

 



 

4ο Πείραμα (Το πνεύμα του μπουκαλιού) 

Υλικά: 
Μπουκάλι γυάλινο, ένα κέρμα των 2 ή του 1 Ευρώ ή των 50 λεπτών,  

(όποιο ταιριάζει καλύτερα στο στόμιο), ένα ποτήρι με νερό 

Οδηγίες: 

1. Βάζουμε άδειο το μπουκάλι στην κατάψυξη για 30 λεπτά, μέχρι να 
παγώσει 
 
2. Βγάζουμε το μπουκάλι από την κατάψυξη. 
 
3) Βουτάμε το κέρμα στο ποτήρι με νερό για να βραχεί και το 
τοποθετούμε αμέσως στο στόμιο του μπουκαλιού. 
 
4) Κρατάμε και με τα δυο μας χέρια το μπουκάλι. 
 

Τι παρατηρούμε; 

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

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

Γιατί έγινε αυτό; 

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

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

 

 

 

 



 

5ο Πείραμα 

Υλικά: 

Ξύδι, σόδα φαγητού, 1 κουταλάκι, 1 άδειο μπουκάλι, 1 μπαλόνι  

Οδηγίες: 

1. Ρίχνουμε στο μπουκάλι μικρή ποσότητα ξυδιού. 
 
2. Βάζουμε με το κουταλάκι σόδα φαγητού μέσα στο μπαλόνι. 
 
3. Εφαρμόζουμε το στόμιο του μπαλονιού στο αντίστοιχο του 
μπουκαλιού και ανασηκώνουμε το μπαλόνι ώστε να χυθεί η σόδα μέσα 
στο μπουκάλι. 
 
Τι παρατηρούμε; 

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

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

Γιατί έγινε αυτό; 

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

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

 

 

 



 

 

 


