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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 Ο επιπολαζμόρ ηηρ πασςζαπκίαρ και η καηάηαξη ηυν Δλληνόποςλυν ζηα πλέον πασύζαπκα παιδιά ηηρ 

Δςπώπηρ, δεν αθήνοςν πεπιθώπια εθηζςσαζμού ζηον εκπαιδεςηικό. Η πποζπάθεια αλλαγήρ ηηρ διαηποθικήρ 

ζςμπεπιθοπάρ ηυν παιδιών και ηυν εθήβυν ππέπει να είναι διαπκήρ, ζςνηονιζμένη, εςπεία και ζηοσεςμένη. Η 

παπούζα επγαζία, ανηλώνηαρ ςλικό από διδακηικέρ ενόηηηερ ηηρ Φςζικήρ και ηηρ Αγυγήρ Υγείαρ, μελεηά και 

πποηείνει ηην εθαπμογή μιαρ διδακηικήρ παπέμβαζηρ, με ολιζηικά σαπακηηπιζηικά: Οι μαθηηέρ/ηπιερ διδάζκο-

νηαι ηην έννοια ηηρ πςκνόηηηαρ και ηον ηπόπο πειπαμαηικού πποζδιοπιζμού ηηρ. Παπάλληλα, μελεηούν και δια-

πιζηώνοςν ηην ςτηλή διαηποθική αξία θπούηυν και θςζικών σςμών, αποκηώνηαρ βιυμαηικέρ γνώζειρ και θεμε-

λιώνονηαρ ηο πλαίζιο εθαπμογήρ μιαρ ιζοπποπημένηρ διαηποθήρ. 

 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: Πειπαμαηικόρ πποζδιοπιζμόρ πςκνόηηηαρ, Αγυγή Υγείαρ, Γιαηποθική Αγυγή 

 

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ  

 Ζ παξνρή πνιιαπιώλ κέζσλ αλαπαξάζηαζεο, ν παηγληώδεο ραξαθηήξαο, ε παξνρή θηλήηξσλ 

ζηνπο καζεηέο, ε θαιιηέξγεηα πλεύκαηνο ζπλεξγαζίαο ζε νκάδα θαη ν ζπζρεηηζκόο ησλ δηδαθηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ησλ πξαθηηθώλ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ όηαλ αμηνπνηνύ-

ληαη, απμάλνπλ ην δηδαθηηθό θαη παηδαγσγηθό όθεινο, κε ηειηθό θαη άθξσο ζεκαληηθό ζθνπό, ηε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπ ζεκεξηλνύ καζεηή θαη απξηαλνύ ελήιηθα πνιίηε. ύκθσλα κε ηελ 

Eι. Καξύδα (2006) «…ζηηο κεηαβηνκεραληθέο θνηλσλίεο παξαηεξνύκε όηη επηρεηξείηαη ν πνιπκεξη-

ζκόο ηεο γλώζεο ζηα πιαίζηα ηεο επηζηεκνληθήο αλαδήηεζεο θαη ηεο αλάγθεο γηα εμεηδίθεπζε. Γε-

κηνπξγείηαη θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν κηα πνιπδηάζπαζε ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ζε πνιινύο επη-

κεξνπο ηνκείο, κε απνηέιεζκα ν δηαρσξηζκόο αλάκεζα ζηηο θπζηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο λα 

είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα». Όκσο, ππνζηεξίδεηαη ζπρλά από εηδηθνύο, ε 

αληίιεςε όηη ε δεκηνπξγία λνεηώλ δηαύισλ κεηαμύ ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ζπκβάιεη ζε κηα 
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πεξηζζόηεξν ρξήζηκε θαη ιεηηνπξγηθή ζεώξεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ιεηηνπξγεί σο απμεκέλνπ 

εηδηθνύ βάξνπο λνεηηθό εθόδην. Ζ άπνςε απηή, αλ θαη θαηλνθαλήο, ππνζηεξίδεηαη αθόκα θαη από 

ηνλ Πιάησλα, ζηελ Πνιηηεία: «Σα καζήκαηα πξέπεη λα δηδάζθνληαη θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα α-

πνηεινύλ αξκνληθή ελόηεηα».  

Γηδαθηηθά αληηθείκελα όπσο ε Φπζηθή, κε ζαθή ζηόρεπζε ζηε δπλαηόηεηα επεμήγεζεο θαη-

λνκέλσλ θαη ζηελ πηνζέηεζε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ αμηνπνηήζηκσλ δηά βίνπ από ηνπο καζεηέο, 

είλαη πξνθαλέο όηη κπνξνύλ θαη πξέπεη λα δηδάζθνληαη δηεπηζηεκνληθά. Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ όηη ε 

πεηξακαηηθή δηδαζθαιία πξνάγεη ηελ βησκαηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε, ζε έλα θιίκα επράξηζην, 

ζπλεξγαηηθό θαη δεκηνπξγηθό, ν καζεηήο θαζίζηαηαη δεθηηθόηεξνο ζηελ απόθηεζε γλώζεσλ, ζηάζε-

σλ θαη δεμηνηήησλ. Ο Piaget ππνζηεξίδεη όηη «νη ςειαθεηνί ρεηξηζκνί ησλ αληηθεηκέλσλ ζην πεξη-

βάιινλ ζρεκαηίδνπλ ηηο ζπνπδαηόηεξεο εληππώζεηο ζην παηδί», ελώ «ε ζύγρξνλε ςπρνινγία εληζρύ-

εη ηελ άπνςε απηή, δηδάζθνληαο όηη γηα ηελ παξαγσγή ηεο γλώζεο είλαη απαξαίηεηε ε αιιειεπίδξα-

ζε κεηαμύ ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο ζθέςεο ηνπ αηόκνπ.» (Κόθθνηαο, Π., 2000) .  ην ζρνιηθό 

εξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, ζα κπνξνύζαλ λα θαιιηεξγεζνύλ δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο κε ηξόπν 

κνλαδηθό, πξσηόηππν θαη επράξηζην. Οη γηγαληνύκελεο δηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνύ θαη νηθνλνκηθνύ 

πξνβιήκαηνο ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο απαηηνύλ ηελ αλαδήηεζε ιύζεο. Ζ πεξηνξηζκέλε θαηαλά-

ισζε θξνύησλ ραξαθηεξίδεηαη «δηαδεδνκέλε θαηαζηξνθηθή παηδηθή ζπλήζεηα» (Γξεγνξάθεο, Γ., 

2013). Πινύζηα ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ηα θξνύηα απνηεινύλ ζεκειηώδεο ηκήκα ηεο δηαηξνθήο ησλ 

παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ. Ζ έληαμή ηνπο ζην θαζεκεξηλό δηαηηνιόγην πξνζηαηεύεη ηελ πγεία ησλ 

παηδηώλ θαη ηε ζσξαθίδεη αθόκα θαη γηα ηελ ελήιηθε δσή ηνπο. Ζ αγσγή πγείαο, εάλ ζηνρεύζεη ζηελ 

θαηά ην δπλαηόλ ζπζηεκαηηθόηεξε ππνζηήξημε ησλ παηδηώλ κέζα ζην ζρνιείν,  ζε θάζε βαζκίδα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη  – όπνπ είλαη εθηθηό – δηεπηζηεκνληθά, ζα κπνξνύζε λα ζπλεηζθέξεη ηζρπξά ζηελ 

δηόξζσζε ησλ δηαηξνθηθώλ ζπκπεξηθνξώλ. 

 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

Οη καζεηέο/ηξηεο, πινπνηνύλ ηελ πνιιαπιά ζεκαληηθή εξγαζηεξηαθή άζθεζε πξνζδηνξηζκνύ 

ηεο ππθλόηεηαο, θαη, ηαπηόρξνλα, νδεγνύληαη αλαθαιππηηθά πξνο ζηνρεπκέλεο δηαηξνθηθέο ζπκπε-

ξηθνξέο. Δπηπιένλ, επαηζζεηνπνηνύληαη ζε ζέκαηα πγείαο, θαη δηακνξθώλνπλ ηε δηθή ηνπο άπνςε 

γηα ηηο επεξγεηηθέο ηδηόηεηεο πνπ έρεη γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό ε θαηαλάισζε θξνύησλ θαη ρπ-

κώλ, ζην πιαίζην κηαο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο. Μέζσ ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο επηρεηξείηαη ε 

ζηνρεπκέλε παξέκβαζε ζηε δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά, κε παξάιιειε εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ 

εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ηεο ηάμεο. 
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Έρνληαο δηαπηζηώζεη όηη ν θαηαθεξκαηηζκόο ηεο γλώζεο ζε δηαθξηηά θη νξηνζεηεκέλα δηδα-

θηηθά αληηθείκελα αθήλεη ζεκαληηθά γλσζηηθά θελά ζηνπο καζεηέο, αιιά θαη όηη ε «δηδαζθαιία» 

ηεο αγσγήο πγείαο σο κεκνλσκέλνπ δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ ζπλήζσο ζηα πξνγξάκκαηα πγείαο 

θαίλεηαη πσο  δελ ζπλεηζθέξεη ζηνλ αλακελόκελν βαζκό ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ αιιαγή ζπ-

κπεξηθνξώλ θαη ζπλεζεηώλ, επηρεηξείηαη κηα ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε, κε έκθαζε ζηνλ βησκαηηθό 

αιιά θαη παηγληώδε ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο. 

 Αθ’ ελόο ε δηδαζθαιία ηεο δηαηξνθηθήο αγσγήο εληάζζεηαη ζην βησκαηηθό ραξαθηήξα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ θπζηθώλ επηζηεκώλ όπνπ ε «hands on» αλαθαιππηηθή δηαδηθαζία θέξλεη ηνπο καζεηέο 

ζε άκεζε επαθή κε ην δηδαζθόκελν αληηθείκελν θαη απνηειεί πιένλ δηθό ηνπο ζέκα πξνο 

δηεξεύλεζε. Αθ’ εηέξνπ ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ κε ηξόθηκα/θξνύηα, κε 

ηξόπν πην ειθπζηηθό θαη θνληηλό ζηα βηώκαηα ησλ γπκλαζηνπαίδσλ, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ άλεηα λα 

εθαξκόζνπλ ηα ίδηα πεηξάκαηα ζηελ θνπδίλα ηνπ ζπηηηνύ ηνπο παίδνληαο, θαη, θπζηθά, κε ηελ 

ζηόρεπζε λα γεπηνύλ ηα αληίζηνηρα θξνύηα. 

 Σα παξαπάλσ ζα κπνξνύζαλ λα είλαη αξρηθά βήκαηα πηνζέηεζεο ζπλεζεηώλ πνπ ζα νδεγήζνπλ 

ζε ζπλεηδεηέο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο. 

Ζ παξνύζα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε δνκήζεθε βάζεη ζπλεξγαηηθώλ θαη βησκαηηθώλ ηερληθώλ, 

κέζσ ηεο εξγαζηεξηαθήο/πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Δθαξκόδεηαη ην κνληέιν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (project). Ζ θύξηα ζηξαηεγηθή είλαη ε 

δηεξεπλεηηθή-αλαθαιππηηθή, κε ζηνηρεία επνηθνδνκηζκνύ. ηεξίδεηαη ζε πξνζρεδηαζκέλεο δξαζηε-

ξηόηεηεο γηα ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηεξεύλεζε εξσηεκάησλ, ηε ζπδήηεζε θαη ηνλ αλαζηνραζκό 

θαη απνζθνπεί ζηελ σξίκαλζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ, αιιά θαη ηε δηα-

πξαγκάηεπζε ηεο γλώζεο ζε ζρέζε κε θνηλσληνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Υξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή 

ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο (WebQuest) από ηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. 

 http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/index.php?wq=977  

 «Οη ηζηνεμεξεπλήζεηο απνηεινύλ έλα ζελάξην δηδαζθαιίαο, ζην νπνίν, νη πεξηζζόηεξεο ή 

όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη νη καζεηέο πξνέξρνληαη από θαηεπζπλόκελε αλαδήηεζε ζην 

Γηαδίθηπν, ζε δηθηπαθνύο ηόπνπο επηιεγκέλνπο από ηνλ εθπαηδεπηηθό (Dodge, 1997). H πξνζέγγηζε 

πινπνηείηαη κε ηε δεκηνπξγία απζεληηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δηεξεύλεζε αλνηθηώλ εξσηεκά-

ησλ, ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αλαζηνραζκνύ θαη ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο από ηνπο καζεηέο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλσληθή δηαπξαγκάηεπζε ηεο γλώζεο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 

(Μηθξόπνπινο, Σ., Μπέιινπ, Η.,2010). 

Ο ξόινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ ζα πξέπεη λα είλαη ελζαξξπληηθόο, ζπκβνπιεπηηθόο, νξγαλσ-

ηηθόο θαη, κε θζίλνληα ξπζκό, θαζνδεγεηηθόο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο, εληζρύεη θη επηβξαβεύεη ηηο πξν-

http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/index.php?wq=977
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ζπάζεηεο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ καζεηώλ, κεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ νκάδσλ, ηόζν σο 

πξνο ηε ζύλζεζή ηνπο, όζν θαη σο πξνο ηηο εξγαζίεο πνπ αλαιακβάλνπλ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

Οη ζηόρνη, δεδνκέλνπ ηνπ δηηηνύ ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ, κπνξνύλ λα ηαμη-

λνκεζνύλ ζε δύν θαηεγνξίεο: 

Α. Ωο πξνο ην εξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ: 

Οη καζεηέο κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα κπνξνύλ 

1. Να ππνινγίδνπλ ηελ ππθλόηεηα ελόο πιηθνύ κε ηε κέηξεζε ηεο κάδαο θαη ηνπ όγθνπ ηνπ. 

2. Να ζπγθξίλνπλ ηελ ππθλόηεηα δύν πιηθώλ. 

3. Να ηαμηλνκνύλ πιηθά ζε ζεηξά π.ρ. απμαλόκελεο ππθλόηεηαο. 

Β. Ωο πξνο ηελ Αγσγή Τγείαο: 

Οη καζεηέο κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα κπνξνύλ 

1. Να ππνζηεξίμνπλ ηε δηαηξνθηθή αμία νξηζκέλσλ θξνύησλ θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο έληα-

μήο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δηαηξνθή. 

2. Να πηνζεηήζνπλ λέεο δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

3. Να αξρίζνπλ λα ελεξγνύλ κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο δηαηξνθήο ηνπο γηα ηελ πξνάζπηζε 

ηεο ζσκαηηθήο θαη ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο. 

4. Να ζπκβάινπλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηξνθηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ηνπ άκεζνπ πεξηβάι-

ινληόο ηνπο. 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΒΑΘΜΗΓΑ – ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΧΔΗ 

 Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζρεδηάζηεθε γηα καζεηέο ηεο Β’ ηάμεο Γπκλαζίνπ, 13-14 εηώλ, βάζεη 

ηνπ ζρεηηθνύ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο. Με θαηάιιειε πξνζαξκνγή ζα κπνξνύζε λα πινπνηεζεί 

θαη από καζεηέο ησλ αλώηεξσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, 11-12 εηώλ. 

 Οη καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ δηδαρζεί ηηο έλλνηεο ηεο κάδαο, ηνπ όγθνπ θαη ηεο ππθλόηεηαο σο 

ηδηνηήησλ ησλ ζσκάησλ. Πξέπεη επίζεο λα έρνπλ βαζηθέο γλώζεηο γηα ηελ ρξήζε ηνπ Παγθόζκηνπ 

Ηζηνύ. Σν πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη ε εμνηθείσζε κε ηελ αλαθαιππηηθή - επνηθνδνκεηηθή κάζεζε, 

ελζαξξύλνληαη θαη θαιιηεξγνύληαη ζηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη. 

 

ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 

 Απαηηνύληαη θαη’ ειάρηζην 5 ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ηνπο νπνίνπο ζα ρεηξηζηνύλ νη καζεηέο 

νξγαλσκέλνη ζε νκάδεο. Καιό είλαη λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο ππνινγηζηέο (2 ή 3) αλά 

νκάδα νπόηε δηεπθνιύλεηαη θαη επηηαρύλεηαη ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ από ηηο 

δηεπζύλζεηο πνπ δίλνληαη ζηελ πιαηθόξκα ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο. Ζ ύπαξμε βηληενπξνβνιέα είλαη 
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επίζεο απαξαίηεηε. Σν εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ρξήζηκν λα αμηνπνηεζεί θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο δηδαθηηθήο ώξαο. 

Ζ ζύλδεζε κε ην δηαδίθηπν θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο σο 

δηδαθηηθνύ εξγαιείνπ. Ζ δηεύζπλζε ηεο ζρεηηθήο ηζηνεμεξεύλεζεο είλαη: 

http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/index.php?wq=977  

 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

Απαηηνύληαη ηξεηο δηδαθηηθέο ώξεο: 

- κία δηδαθηηθή ώξα (45΄) γηα ηελ εηζαγσγή, ηελ αξρηθή ζπδήηεζε ην ζρεδηαζκό θαη ηελ νξηνζέηε-

ζε ηνπ ζέκαηνο, γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο, 

- κία δηδαθηηθή ώξα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ θαη  

- κία δηδαθηηθή ώξα γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ, ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εγρεη-

ξήκαηνο θαη ηνλ αλαζηνραζκό. ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηεο ώξαο απηήο, δηεμάγεηαη ζπδήηεζε κε ηελ 

ηερληθή ηνπ debate, όπνπ νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ππέξκαρνπο ηεο πγηεηλήο θαη ηζνξξνπεκέλεο δηα-

ηξνθήο κε έκθαζε ζηελ θαηαλάισζε θξνύησλ θαη ιαραληθώλ, θαη ζε «αληηδξαζηηθνύο», νη νπνίνη 

αλαδεηνύλ επηρεηξήκαηα ππέξ ησλ δηαηξνθηθώλ θαηαρξήζεσλ θαη ηεο αλεμέιεγθηεο θαηαλάισζεο 

αλζπγηεηλώλ (πιελ όκσο λόζηηκσλ) ηξνθώλ. 

Δάλ ηα ρξνληθά δεδνκέλα ην απαηηνύλ, ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα ζπκπηπρζεί ζε δύν 

δηδαθηηθέο ώξεο, κε ζπληόκεπζε ησλ παξνπζηάζεσλ θαη ηεο αληαιιαγήο απόςεσλ θαη πιεξνθνξηώλ 

ζηελ νινκειεηα. 

Σελ 1ε δηδαθηηθή ώξα, ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ, νη καζεηέο νξγαλώλν-

ληαη ζε νκάδεο ησλ 4- 5, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ παηδηώλ ηεο ηάμεο. Κάζε νκάδα εξγάδεηαη ζε 

δηαθνξεηηθό ππνινγηζηή. Αλά νκάδα κπνξεί λα δηαηεζεί – εάλ ππάξρεη –  θαη δεύηεξνο ή θαη ηξίηνο 

ππνινγηζηήο. 

Σε 2ε δηδαθηηθή ώξα, νη ίδηεο καζεηηθέο νκάδεο, ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηε-

κώλ, εθηεινύλ ηελ εξγαζηεξηαθή άζθεζε, ιακβάλνπλ κεηξήζεηο ηηο νπνίεο επεμεξγάδνληαη, ζπδε-

ηνύλ θαη θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα βάζεη ηνπ θύιινπ εξγαζίαο ηνπο .  

Σν θόζηνο ηεο θαζεκεξηλήο θαηαλάισζεο θξνύησλ π.ρ. ζην ζρνιείν, ζπδεηείηαη ζε ζρέζε κε 

απηό ηεο θαηαλάισζεο εηδώλ γξήγνξεο θαη πξόρεηξεο πξνεηνηκαζίαο από ηαρπθαγεία ή θαη ην ζρν-

ιηθό θπιηθείν. 

 

 

 

http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/index.php?wq=977
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Αξρηθά, νη καζεηέο/ηξηεο ιακβάλνπλ ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη νξγαλώλνληαη ζε πεληακειείο –

θαηά πξνηίκεζε- νκάδεο , σο εμήο:  

Οκάδα Α – Πξάζηλα Φξνύηα – Αριάδη                   /      Οκάδα Β – Κόθθηλα Φξνύηα – Μήιν 

Οκάδα Γ – Πνξηνθαιί Φξνύηα – Πνξηνθάιη          /   Οκάδα Γ – Μνβ Φξνύηα – Γακάζθελν 

                                 Οκάδα Δ – Κίηξηλα Φξνύηα - Μπαλάλα 

Σα κέιε θάζε νκάδαο αλαιακβάλνπλ ξόινπο: Σξεηο εηδηθνί επηζηήκνλεο, έλαο καζεηήο ππέξ-

καρνο ηεο ηζνξξνπεκέλεο θαη πγηεηλήο δηαηξνθήο θη έλαο καζεηήο από αδηάθνξνο έσο ελάληηνο πξνο 

ηηο πγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Σελ «επηζηεκνληθή επηηξνπή» θάζε νκάδαο απνηεινύλ ν Φπζη-

θόο, ν Υεκηθόο θαη ν Γηαηξνθνιόγνο. ηε ζπλέρεηα κειεηνύλ ην ζέκα θαη ελεκεξώλνληαη γηα ηνλ 

ζηόρν ηεο νκάδαο. Σίζεληαη ζηελ νινκέιεηα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα δηαπξαγκαηεπζνύλ νη 

νκάδεο. Γίλεηαη ε ζρεηηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ από ην δηαδίθηπν, κε πινήγεζε ζε πξνεπηιεγκέ-

λεο από ηνλ δηδάζθνληα δηεπζύλζεηο ηζηνζειίδσλ ζρεηηθώλ κε ην ζέκα, ζηελ πιαηθόξκα ηεο ηζηνε-

μεξεύλεζεο (http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/index.php?wq=977) . 

Σε δεύηεξε δηδαθηηθή ώξα, πινπνηείηαη ε εξγαζηεξηαθή  άζθεζε  ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην 

Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. Οη καζεηέο/ηξηεο  θάζε νκάδαο  εθηεινύλ ηελ εξγαζηεξηαθή άζθεζε ηνπ 

πξνζδηνξηζκνύ ηεο ππθλόηεηαο, αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηνπ αληίζηνηρνπ θύιινπ εξγαζίαο. Υξε-

ζηκνπνηνύλ  ηα θαηάιιεια πιηθά (ην θξνύην πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νκάδα ηνπο θαη θπζηθό ρπκό ηνπ 

θξνύηνπ απηνύ), ζθεύε θαη όξγαλα (δπγό, νγθνκεηξηθό θύιηλδξν, πνηήξη δέζεσο). Καηαγξάθνπλ ηηο 

κεηξήζεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζην θύιιν εξγαζίαο (βι. Παξάξηεκα). Τπνινγίδνπλ ηελ ππ-

θλόηεηα ηνπ θπζηθνύ ρπκνύ πνπ ηνπο δίλεηαη θαη ηελ ππθλόηεηα ηνπ θξνύηνπ ηεο νκάδαο ηνπο θαη 

θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα. Δπηηξέπεηαη λα γεπηνύλ ηα θξνύηα ηεο νκάδαο ηνπο θαη λα απνιαύ-

ζνπλ κέξνο ησλ ρπκώλ. 

Σελ Σξίηε δηδαθηηθή ώξα, νη καζεηέο ζπλαπνθαζίδνπλ ηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ηνπο 

ζηελ νινκέιεηα, δηακνξθώλνπλ ηα ζρεηηθά θείκελα θαη ζρεδηάδνπλ ηνπο ηξόπνπο παξνπζίαζεο. 

Μπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ αξρείν παξνπζίαζεο power point ή λα δώζνπλ έληππν πιηθό, ρεηξό-

γξαθν ή ειεθηξνληθό, αθίζα, θνιιάδ, ή ν,ηηδήπνηε άιιν ζεσξνύλ θαηάιιειν.  

Μεηά ηηο παξνπζηάζεηο, νη πέληε νκάδεο αλαζπγθξνηνύληαη ζε δύν, κε ζηόρν ηελ εθαξκνγή 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο ηεο αληηπαξάζεζεο επηρεηξεκάησλ (debate): Τπέξκαρνη ηεο πγηεηλήο δηα-

ηξνθήο θαη ηδηαίηεξα ηεο θαηαλάισζεο θξνύησλ θαη, ελάληηνη, ππέξκαρνη ηεο πξόρεηξεο θαη ζπλή-

ζσο αλζπγηεηλήο δηαηξνθήο. Οη πξώηνη ζα πξνζπαζήζνπλ λα πείζνπλ γηα ηα νθέιε ηεο θαηαλάισζεο 

θξνύησλ ηνπο δεύηεξνπο, ελώ νη ηειεπηαίνη ζα επηρεηξήζνπλ λα αληηζηαζνύλ, πξνηάζζνληαο δηθά 

ηνπο επηρεηξήκαηα π.ρ. ππέξ ηεο θαηαλάισζεο γιπθώλ. Θα ζπδεηήζνπλ επίζεο γηα ην θόζηνο ηεο 

δηαηξνθήο ζε θάζε πεξίπησζε. 

http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/index.php?wq=977
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Μεηά ηηο παξνπζηάζεηο ζηελ νινκέιεηα θαη ηελ αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ, αθνινπζεί ζπδή-

ηεζε, αλαζηνραζκόο θη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ 

Καηά ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ γίλεηαη θαη ε νκαδηθή αμηνιόγεζε. Ζ αηνκηθή αμηνιό-

γεζε γίλεηαη από ην δηδάζθνληα, κε θαηάιιεια γηα ηνλ ζθνπό απηό θξηηήξηα. ην αληίζηνηρν πεδίν 

ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο, δίλνληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ν ηξόπνο επηκεξηζκνύ ησλ βαζκνινγηθώλ 

κνλάδσλ θαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο. 

 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

 Ζ παξνύζα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε επηρεηξεί λα ζπλθεξάζεη θαη λα ζπλδπάζεη δηδαθηηθά αληη-

θείκελα, εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαη δηδαθηηθνύο ζηόρνπο. Ωο ζεκεία ηα νπνία ρξήδνπλ επηπιένλ ε-

ζηίαζεο ηεο πξνζνρήο θαη αλαζηνραζκνύ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο, ζα κπν-

ξνύζαλ λα αλαθεξζνύλ: 

- ε αμηνπνίεζε ησλ πνιπεπίπεδσλ δπλαηνηήησλ ηνπ web 2.0, θαη ησλ πνιπκέζσλ ηνπ (παξαθνινύ-

ζεζε videν, πινήγεζε ζε επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο, δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ησλ κα-

ζεηώλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ην δηδάζθνληα γηα δηακόξθσζε θαη αληαιιαγή πιηθνύ εξγαζηώλ) 

- ε πηνζέηεζε ησλ πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηε κάζεζε κε ηε ζπλεξγηθή ρξήζε ηνπ δηαδη-

θηύνπ, ησλ πεηξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο δεκηνπξγηθήο παξνπζίαζεο ησλ ζπκπεξαζάησλ 

- ε παξνρή πνιιαπιώλ εθθξαζηηθώλ δπλαηνηήησλ, κε ηελ θάζε νκάδα λα παξνπζηάδεη ηελ εξγαζία 

ηεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο κε ηξόπν δηθήο ηεο επηινγήο 

- ε ζέζπηζε επάζινπ από ηελ νινκέιεηα γηα ηελ θαιύηεξε  νκάδα  (π.ρ. επηπιένλ θξνύηα), ζηελ θα-

ηεύζπλζε ηεο παξνρήο θηλήηξσλ, αιιά θαη γηα ηελ ηζρπξή ζεκεηνινγηθή ππνζηήξημε ηεο ζηνρνζεζί-

αο ηνπ εγρεηξήκαηνο 

- ε έληαμε ηνπ παηγληώδνπο ραξαθηήξα ζηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία, κε ηε κέηξεζε ηεο ππθλόηεηαο ζε 

θξνύηα αληί ησλ «παξαδνζηαθώλ» εξγαζηεξηαθώλ ζσκάησλ από μύιν, κέηαιιν θιπ, κε ηε 

δπλαηόηεηα ησλ καζεηώλ λα γεπηνύλ θαη λα απνιαύζνπλ ηα πεηξακαηηθά πιηθά, αιιά θαη κε ηελ ά-

κηια θαηηελ πξνζπάζεηα γηα δηάθξηζε ηεο θάζε νκάδαο 

- ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ πνπ αδηακθηζβήηεηα θαιιηεξγεί ε πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία, κε ηαπηόρξνλε θαιιηέξγεηα ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο  

- ε ππνζηήξημε ηνπ πλεύκαηνο ζπλεξγαζίαο, κε ηε ζπγθξόηεζε ησλ νκάδσλ θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο 

κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα από πέληε ζε δύν.  Ζ ηζηνεμεξεύλεζε γηα ηηο πέληε νκάδεο θαη ε ηερληθή 
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ηνπ debate γηα ηηο δύν νκάδεο, απνηππώλνπλ ην ζρεδηάγξακκα ησλ εθαξκνδόκελσλ ζπλεξγαηηθώλ 

δνκώλ 

- ε ελζσκάησζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ γηα ην θνηλσληθό δήηεκα ηεο παρπζαξθίαο ζηε ζρνιηθή πξαγ-

καηηθόηεηα θαη ε έκκεζε ή άκεζε αλάδεημε ηεο πνιπηηκόηεηαο ηεο πγείαο γηα ην παξόλ θαη ην κέι-

ινλ θαζελόο 

- ε ελεξγόο ζπκκεηνρή  ησλ καζεηώλ ζηε δηαδηθαζία αλεύξεζεο ησλ πιηθώλ (θξνύησλ θαη ρπκώλ) 

γηα ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλάισζή ηνπο 

- ε δπλαηόηεηα ελδν- θαη δηα- ζρνιηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηε δπλαηόηεηα πνπ παξέρνπλ δνκέο 

δηθηύσζεο ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ (ηζηνεμεξεπλήζεηο, wiki, ηζηνιόγηα, ηζηνζειίδεο θ.ά.) 
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ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΓΡΑΦΗΑ 

http://www.diatrofikoiodigoi.gr/ Δζληθνί Γηαηξνθηθνί Οδεγνί. Οδεγόο γηα παηδηά θαη εθήβνπο 

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGYM-B Γηδαθηηθό παθέην Υεκείαο Β΄ 

Γπκλαζίνπ 

http://bit.ly/1CKPKzx E.K.Φ.Δ. Λαθσλίαο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Υεκείαο Β΄ Γπκλαζίνπ 

http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/Home.aspx Πξόγξακκα ΔΤΕΖΝ 

http://startupproject.eu/sites/default/files/StartUP_Newsletter%231_EN.pdf ODS – “Smootchie” 

https://www.youtube.com/watch?v=kFsFEZJF3Sw (καζαίλσ γηα ηελ ππθλόηεηα-cartoon) 

https://www.youtube.com/watch?v=TfbruqgYBfo (κηιάκε γηα ηελ ππθλόηεηα-δηδαζθαιία) 

https://www.youtube.com/watch?v=kz3m6aVgF6o (ππθλόηεηα &πνξηνθάιη) 

https://www.youtube.com/watch?v=rpubQJzdEVY ππθλόηεηα & πνξηνθάιη 

https://www.youtube.com/watch?v=gjObBcOGYfA (ππθλόηεηα θξνύησλ) 

https://www.youtube.com/watch?v=8tx8YmZDHyk (θξνύηα πεξηεθηηθόηεηα % W/W) 

https://www.youtube.com/watch?v=hE1ElgU8GZc (πεηξάκαηα κε αλαςπθηηθό ηύπνπ Cola) 

https://www.youtube.com/watch?v=9IcWwUH-Wj4&spfreload=1 (πύξγνο πγξώλ δηαθνξεηηθήο 

ππθλόηεηαο) 

http://bit.ly/1wzGNlD (πνξηνθάιη δηαηξνθηθή αμία) 

http://bit.ly/1DeOVwU ( πνξηνθάιη πγεία) 

http://www.iatronet.gr/diatrofi/trofima-rofimata/article/13841/portokali-polla-parapanw-apo-pigi-vita 

minis-c.html (πνξηνθάιη πνιιά παξαπάλσ από βηηακίλε C ) 

http://www.iatronet.gr/diatrofi/trofima-rofimata/article/6229/milo-pollapla-ofeli-gia-tin-ygeia.html 

(κήιν & πγεία) 

http://www.foodbites.eu/j15/diatrofi/zoume-ygieina/me-apla-logia/1205--8- (κήια & νθέιε) 

http://www.iatronet.gr/diatrofi/trofima-rofimata/article/7319/i-threptiki-axia-toy-mantarinioy.html 

(καληαξίλη & πγεία) 

http://www.clickatlife.gr/diatrofi/story/1456 (καληαξίλη "κηθξόο ζεζαπξόο") 

http://www.clickatlife.gr/diatrofi/story/15223 (αριάδη ην "δώξν ησλ ζεώλ") 

http://www.missbloom.gr/health-and-wellness/diatrofi/14647/articles/ta-7-ofeli-toy-axladioy-

/article.aspx (αριάδη-νθέιε γηα ηελ πγεία). 

http://www.diaitologia.gr/banana/ (κπαλάλα & νθέιε γηα ηελ πγεία) 

http://www.iatronet.gr/diatrofi/trofima-rofimata/article/27969/mpanana-wfelei-tin-ygeia-kai-tin-

omorfia.html (κπαλάλα, πγεία & νκνξθηά) 
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                      ΥΟΛΔΗΟ ……………..…………………………  ΣΑΞΖ…..   ΣΜΖΜΑ….. 

ΥΖΜΔΗΑ  Β΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

                              ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΗ ΣΔΡΔΩΝ 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ – ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ   

 ΣΟΥΟΗ 

Μεηά από απηή ηελ εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζα κπνξείηε: 

1. Να ππνινγίδεηε ηελ ππθλόηεηα ελόο πιηθνύ κε ηε κέηξεζε ηεο κάδαο θαη ηνπ όγθνπ ηνπ.  

2. Να ζπγθξίλεηε ηελ ππθλόηεηα δύν πιηθώλ. 

3. Να ηαμηλνκείηε κεξηθά πιηθά ζε ζεηξά απμαλόκελεο ππθλόηεηαο.  

4. Να γλσξίζεηε πέληε από ηα θξνύηα πνπ κπνξεί λα ζαο ραξίζνπλ πγεία ζσξαθίδνληαο ηνλ νξγαλη-

ζκό ζαο απέλαληη ζε αζζέλεηεο. 

5. Να ππνζηεξίμεηε κε ζζελαξά επηρεηξήκαηα όηη ε θαηαλάισζε “ελόο θξνύηνπ ηελ εκέξα” απνηε-

ιεί ζεκαληηθό παξάγνληα γηα ηελ πγεία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνύ ζαο. 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ – ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΧΔΗ 

Ππθλόηεηα (ξ) νλνκάδεαη ην πειίθν ηεο κάδαο (m) ελόο πιηθνύ πξνο ηνλ όγθν ηνπ 

(V).   H ππθλόηεηα ππνινγίδεηαη ζπλήζσο ζε g/cm
3
  ή  g/mL.            

Όπγανα – κεύη Τλικά 

Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο 100 mL (Φπζηθoί) Υπκνί θξνύησλ 

Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο 250 mL Μήιν Αριάδη 

Ύαινο σξνινγίνπ Επγόο  Πνξηνθάιη Γακάζθελν 

Λεπηό άθακπην ζύξκα Τδξνβνιέαο Μπαλάλα Νεξό 

 

Α. ΔΚΤΔΛΔΣΗ ΤΗΣ ΔΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

1
η
 διαδικαζία: Τπολογιζμόρ ηηρ πςκνόηηηαρ ςγπών  

1. Επγίδνπκε έλαλ θαζαξό θαη ζηεγλό νγθνκεηξηθό θύιηλδξν ησλ 100 mL. εκεηώλνπκε ηε κάδα 

ηνπ ζηνλ Πίλαθα 1. 

2. Βάδνπκε ζηνλ νγθνκεηξηθό θύιηλδξν κε πξνζνρή κία πνζόηεηα λεξνύ πεξίπνπ 80 mL. Επγίδνπκε 

ηνλ θύιηλδξν κε ην λεξό θαη ζεκεηώλνπκε ηε κάδα ηνπ ζηνλ Πίλαθα 1. 
3.  Τπνινγίδνπκε ηε κάδα ηνπ λεξνύ, από ηε δηαθνξά:  mλεξνύ = mθπιίλδξνπ+λεξνύ - mθπιίλδξνπ     θαη ζπ-

κπιεξώλνπκε ην αληίζηνηρν θειί ζηνλ Πίλαθα 1 

4. εκεηώλνπκε ηνλ όγθν ηνπ λεξνύ ζηνλ Πίλαθα 1. 

5. Τπνινγίδνπκε ηελ ππθλόηεηα, από ηε ζρέζε:   
 

 
  

 
 Πίνακαρ 1 – Πςκνόηηηα νεπού 

1. mκςλίνδπος g Τπολογιζμόρ  Πςκνόηηηαρ 
 

       
      

      
 

 

         

2. mκςλίνδπος+νεπού g 

3. mνεπού = mκςλίνδπος+νεπού - mκςλίνδπος g 

4. Vνεπού  mL  

𝜌  
𝐦

𝐕
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6. Δθηεινύκε ηα βήκαηα 1-5 ρξεζηκνπνηώληαο αληί γηα λεξό, ηνλ ρπκό ηνπ θξνύηνπ ηεο νκάδαο καο. 

πκπιεξώλνπκε  ηα αληίζηνηρα θειηά ηνπ Πίλαθα 2. 

 
 Πίνακαρ 2 – Πςκνόηηηα σςμού   

1. mκςλίνδπος g Τπολογιζμόρ  Πςκνόηηηαρ 
 

       
      

      
 

 

         

2. mκςλίνδπος+σςμού g 

3. mσςμού = mκςλίνδπος+σςμού - mκςλίνδπος g 

4. Vσςμού = mL  

 

2η διαδικαζία: Τπολογιζμόρ ηηρ πςκνόηηηαρ ηων θπούηων. 

 

1. Επγίδνπκε έλα θνκκάηη -ρσξίο θνπθνύηζη θαη ρσξίο θιύδα-.από ην θξνύην ηεο νκάδαο καο .  

Γηα ηε δύγηζε, πξώηα ηνπνζεηνύκε ηελ ύαιν σξνινγίνπ ζηνλ δπγό θαη κεδελίδνπκε ηελ έλδεημε πα-

ηώληαο «Σ». ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύκε ην θνκκάηη ηνπ θξνύηνπ ζηελ ύαιν σξνινγίνπ θαη θαηα-

γξάθνπκε ηελ ηηκή ηεο κάδαο ηνπ θνκκαηηνύ ζηνλ Πίλαθα 3. 

2. Γεκίδνπκε ηνλ νγθνκεηξηθό θύιηλδξν ησλ 250 ml κε λεξό πεξίπνπ κέρξη ηε κέζε θαη ζεκεηώλνπ-

κε ηνλ αξρηθό όγθν ηνπ λεξνύ ζηνλ Πίλαθα 3 

3. Βάδνπκε ην θνκκάηη ηνπ θξνύηνπ κέζα ζηνλ νγθνκεηξηθό θύιηλδξν. Αλ ην θξνύην δελ βπζίδεηαη, 

ην βπζίδνπκε πηέδνληαο κε ην ιεπηό ζύξκα. εκεηώλνπκε ζηνλ Πίλαθα 3 ηε λέα έλδεημε ηεο ζηάζκεο 

ηνπ λεξνύ. 

4. Τπνινγίδνπκε ηνλ όγθν ηνπ θξνύηνπ από ηε δηαθνξά: Vθπούηος = V ηελικόρ (νεπού)  - V απσικόρ (νεπού)    

 
Πίνακαρ 3 – Πςκνόηηηα θπούηος …………   

1. mθπούηος g Τπολογιζμόρ  Πςκνόηηηαρ 

 

         
        

        
 

 

           

2. V απσικόρ (νεπού) mL 

3. V ηελικόρ (νεπού) mL 

4. Vθπούηος = V ηελικόρ (νεπού) - V απσικόρ (νεπού) mL  

 

5.  πγθξίλνπκε ηηο ηηκέο πνπ βξήθακε κε ηηο ηηκέο ησλ άιισλ νκάδσλ θαη ζπκπιεξώλνπκε ηνλ Πί-

λαθα 4, θαηαηάζζνληαο ηα θξνύηα όισλ ησλ νκάδσλ σο πξνο ηελ ππθλόηεηά ηνπο: 

 

Πίνακαρ 4 – Αύξοςζα ζειπά καηάηαξηρ θπούηων ωρ ππορ ηην πςκνόηηηά ηοςρ 

ΔΗΡΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ 1 2 3 4 5 

ΟΝΟΜΑ ΦΡΟΤΣΟΤ      

ΣΗΜΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ 

(g/mL) 
     

ΣΟ ΦΡΟΤΣΟ 
ΒΤΘΗΕΔΣΑΗ / ΔΠΗΠΛΔΔΗ 

     
 

Παξαηεξώληαο ηνλ ζπκπιεξσκέλν Πίλαθα 4 θαη ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ όηη ε ππθλόηεηα 

ηνπ λεξνύ είλαη 1 g/mL, λα δηαηππώζεηο έλα ζπκπέξαζκα γηα ην πόηε βπζίδεηαη έλα ζώκα 

ζην λεξό: ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Β.ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΣΤΗ ΓΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ – ΔΡΔΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΓΑΣΙΑ 

 

Μεηά ηε κειέηε ησλ εξγαζηεξηαθώλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεγώλ,  απαληάκε ζηηο ε-

ξσηήζεηο, αλάινγα κε ηα θξνύηα ηεο νκάδαο καο: 

 

1. Γηαηί ζα έηξσγεο  έλα πνξηνθάιη /έλα κήιν / έλα αριάδη / έλα δακάζθελν / κηα κπαλάλα; 

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

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

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

 

2. Με πνην επηρείξεκα πηζηεύεηο όηη κπνξείο λα πείζεηο ηνλ θίιν ζνπ ή ηε θίιε ζνπ λα θάεη έλα 

θξνύην; 

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

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

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

 

 

3. Πώο ζα πξνκεζεπηείο 1 Kg πνξηνθάιηα / 1 Kg κήια / 1 Kg αριάδηα / 1 Kg δακάζθελα / 1 Kg 

κπαλάλεο; 

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

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

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

 

 

4. Πόζν θνζηίδεη 1 Kg πνξηνθάιηα / 1 Kg κήια / 1 Kg αριάδηα / 1 Kg δακάζθελα / 1 Kg κπαλάλεο; 

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

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

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

 

 

5.Πόζν θνζηίδεη έλα πνξηνθάιη / έλα κήιν / έλα αριάδη / έλα δακάζθελν / κηα κπαλάλα; 

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

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

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

 

 

6.Γξάςε έλα ζύληνκν δηαθεκηζηηθό κήλπκα γηα λα απμεζεί ε θαηαλάισζε θξνύησλ θαη λα ζπκβά-

ιεηο  ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο. 

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

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

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

 

 

7.Γξάςε έλα αίληγκα, έλαλ γξίθν ή έλα πξόβιεκα κε θξνύην/α, πνπ ζα πξνζπαζήζνπλ νη άιιεο νκά-

δεο λα ιύζνπλ 

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

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

……………………………………………………………….………………………………………… 
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8.Μειέηεζε ηηο ζειίδεο 49-55 ηνπ Δζληθνύ Γηαηξνθηθνύ Οδεγνύ γηα Βξέθε, Παηδηά θαη Δθήβνπο 

http://www.diatrofikoiodigoi.gr/files/PDF/KIDS.pdf θαη ζπκπιήξσζε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

 

Φπούηο Υπώμα 
Καηανάλωζη 
(κεξίδεο/εκέξα) 

Οπιζμόρ με-

πίδαρ  

ζε γξακκάξηα 

(g) 

Οπιζμόρ 

μεπίδαρ 

ζε πνζό-

ηεηα 

θξνύησλ 

Δποσή 

καηανάλωζηρ 

Θπεπηικά 

ζςζηαηικά 
(Γύν γηα 

θάζε θξνύ-

ην) 

Ασλάδι 
      

 

Μήλο 
      

 

Γαμάζκηνο 
      

 

Ποπηοκάλι 
      

 

Μπανάνα 

      

 

 

 

http://www.diatrofikoiodigoi.gr/files/PDF/KIDS.pdf

