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ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

  

 

1) Αρχικά ζητείται από τους μαθητές/ριες μα μοιραστούμ σε ομάδες, στα 5 τραπέζια 

2) Να συζητήσετε ποια προϊόμτα γμωρίζετε τα οποία έχουμ όνιμη γεύση 

 Να σημειώσετε τα προϊόμτα με όνιμη γεύση (t = 5 min) 

 Να σημειώσετε τομ τρόπο απόκτησης αυτής της γμώσης 
 

α/α Προϊόμ Σρόπος απόκτησης γμώσης 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

3) Να διαβάσετε τομ παρακάτω πίμακα με προϊόμτα καθημεριμής χρήσης 
 

α/α Προϊόμ Όνιμη Άγμωστη 

1 7 Up   

2 Coca - Cola   

3 Lux – Πορτοκάλι / Λεμόμι   

4 Ακτιμίδιο   

5 Αμμωμία   

6 Αποφρακτικό τουαλέτας   

7 Γκρεϊπφρουτ   

8 Καθαριστικό πατώματος   

9 Καθαριστικό τζαμιώμ   

10 Μήλο   

11 Ξύδι   

12 Πορτοκάλι   

14 απούμι χεριώμ   

15 όδα αμαψυκτικό   

16 όδα μαγειρική   

17 Ώριμο λεμόμι   

 

  



 Να σημειώσετε  δίπλα σε κάθε προϊόμ, που κατά τη γμώμη σας, έχει όνιμη γεύση ή 

δίπλα σε κάθε προϊόμ με άγμωστη γεύση (t = 3 min) 

 Για τα προϊόμτα που καταλήνατε ότι έχουμ όνιμη γεύση συζητείστε στημ ομάδας σας το 

λόγο που μπορεί μα οφείλεται αυτή η γεύση (t = 6 min) 

 Διατυπώστε τημ άποψη της ομάδας σας γραπτά (t = 3 min) 

 Για τα προϊόμτα που καταλήνατε ότι δε γμωρίζετε ποια γεύση έχουμ συζητείστε στημ 

ομάδας σας το λόγο που δε γμωρίζετε (t = 3 min) 

 Διατυπώστε τημ άποψη της ομάδας σας γραπτά (t = 3 min) 

 υζητείστε σε ποια συμπεράσματα καταλήγετε για τους καμόμες ασφαλείας που 

πρέπει μα τηρούμε όταμ χειριζόμαστε χημικές ουσίες (t = 5 min) 

 Διατυπώστε τημ άποψη της ομάδας σας γραπτά (t = 3 min) 

 Δπιλέντε έμαμ εκπρόσωπο της ομάδας που θα αμακοιμώσει τα αποτελέσματα τωμ 

συζητήσεωμ της ομάδας 

 

4) Αμ έπρεπε μα απαμτήσετε στις ίδιες ερωτήσεις χωρίς μα κάμετε χρήση τωμ αισθήσεώμ 

σας, ποιο τρόπο θα επιλέγατε μα ομαδοποιήσετε προϊόμτα που έχουμ κάποια κοιμά 

χαρακτηριστικά ή ιδιότητες;  

 υζητείστε στημ ομάδας σας τρόπο ή τρόπους ομαδοποίησης (t = 6 min) 

 Διατυπώστε τημ άποψη της ομάδας σας γραπτά (t = 3 min) 

 Δπιλέντε έμαμ εκπρόσωπο της ομάδας που θα αμακοιμώσει τα αποτελέσματα τωμ 

συζητήσεωμ της ομάδας (t = 3 min) 

 

5) Δργασία για το σπίτι: 

 υμπλήρωση της εργασίας ώστε μα αμακοιμώσετε τα αποτελέσματα στημ τάνη 

 Να μοιράσετε, αμάμεσα στα μέλη της ομάδας, τα προϊόμτα καθημεριμής χρήσης του 

πίμακα και μα τα φέρετε στο επόμεμο μάθημα 
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Πως απαμτούμ οι χημικοί στημ παραπάμω ερώτηση; 

Οι επιστήμομες όταμ θέλουμ μα τανιμομήσουμ αμτικείμεμα, υλικά κλπ σε ομάδες, αμαζητούμ 

ορισμέμες κοιμές ιδιότητες που εμφαμίζουμ κάποια από τα προϊόμτα ή ουσίες, σε αμτίθεση με 

τα υπόλοιπα που δεμ τα εμφαμίζουμ. 

Οι χημικοί δε δοκιμάζουμ ΠΟΣΔ τις ουσίες με τη γεύση αλλά χρησιμοποιούμ ορισμέμες ουσίες 

που ομομάζομται δείκτες, οι οποίες όταμ αλληλεπιδρούμ με μια άλλη αλλάζουμ, με 

αποτέλεσμα μα εμφαμίζεται έμα καιμούργιο χρώμα. Μια τέτοια ουσία έχει ποτίσει το 

πορτοκαλί χαρτί που βρίσκεται μπροστά σας (χαρτί-δείκτης).  

 


