
Το φεγγάρι!



Έλα να το συζητήσουμε…

To φεγγάρι

Γιατί βλέπουμε το φεγγάρι την νύχτα?

Γιατί φαίνεται διαφορετικά το φεγγάρι σε διάφορες φάσεις?

Μπορούμε να δούμε το φεγγάρι την ημέρα?



Το φεγγάρι μας δεν είναι πλανήτης αλλά ένας 
δορυφόρος που περιστρέφεται γύρω από τη Γη. 
Είναι στρογγυλό και στο ¼ του μεγέθους της 

Γης με διάμετρο 3,476 χλμ.

Tι είναι το φεγγάρι?

Το φεγγάρι καλύπτεται από ένα παχύ 
στρώμα σκληρού πετρώματος και σκεπάζεται 

από σκόνη-την γνωστή φεγγαρόσκονη!

Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν πως σχηματίστηκε, 
αν και υπάρχει μια θεωρία ότι 4.5 δισεκατομμύρια 

χρόνια πριν, ένα σώμα στο μέγεθος του Άρη 
συγκρούστηκε με την γη. Τα συντρίμμια από την 

πρόσκρουση σχημάτισαν το Φεγγάρι.

https://youtu.be/gTmJniyVRKoΔορυφόρος-είναι
ένα ουράνιο σώμα
που περιστρέφεται
γύρω από έναν
πλανήτη!

https://youtu.be/gTmJniyVRKo


Το φεγγάρι κάνει μία 
περιστροφή γύρω από την γη 
κάθε 27, 3 μέρες…έναν μήνα 

περίπου.

Η τροχιά του φεγγαριού 
γύρω από την γη είναι 

οβάλ-ένα  μια τροχιά που 
ονομάζεται εκλειπτική.

Γι’ αυτό άλλες φορές είναι 
πιο κοντά και άλλες φορές 
πιο μακριά από την γη…

364,397 χλμ.
406,731 χλμ.

Οι κινήσεις του φεγγαριού – η Τροχιά

https://youtu.be/m4RtLA8MlKo

https://youtu.be/m4RtLA8MlKo


Το φεγγάρι χρειάζεται 28 μέρες για 
να γυρίσει μια φορά γύρω από τον 

εαυτό του!

Επειδή όμως γυρίζει γύρω από τον 
εαυτό του και γύρω από την Γη 

ταυτόχρονα, από την Γη μοιάζει σαν 
σταματημένο… κι εμείς βλέπουμε μόνο 

την μία του πλευρά!

Όπως η Γη έτσι και το φεγγάρι 
περιστρέφεται και γύρω από τον άξονά 
του…περιστρέφεται αντίθετα από την 

φορά του ρολογιού.

Οι κινήσεις του φεγγαριού – η Τροχιά



Η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού

Όπως είπαμε λοιπόν το φεγγάρι περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό 
του στην ίδια ώρα που γυρίζει και γύρω από την Γη.Αυτό ονομάζεται 
συγχρονισμός. Γι’ αυτό κι εμείς από την Γη μπορούμε να δούμε μόνο 

την μία του πλευρά. 

Κάνε ζευγαράκι με την μαμά-
μπαμπά: O ένας θα είναι η Γη και 
ο άλλος το φεγγάρι!
Κοιτάμε ο ένας τον άλλον. 
Η Γη γυρίζει σιγά σιγά
Το φεγγάρι περπατά γύρω από την 
Γη στον ίδιο χρόνο.
Προσέχουμε να κοιτάζουμε 
συνέχεια ο ένας τον άλλο.



Η πλευρά του Φεγγαριού που βλέπουμε ονομάζεται η κοντινή πλευρά 
του φεγγαριού ή φωτεινή πλευρά του φεγγαριού
Η άλλη πλευρά που δεν βλέπουμε ονομάζεται η μακρινή πλευρά του 
φεγγαριού ή η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού.
Δεν είναι στα αλήθεια σκοτεινή, αφού καθώς περιστρέφεται το 
φεγγάρι γύρω από τον εαυτό και γύρω από την Γη το φωτίζει ο ήλιος 
σε διάφορα σημεία…
Το 1959, το ρωσικό σκάφος Luna 3 πήρε τις πρώτες φωτογραφίες 
της σκοτεινής πλευράς του φεγγαριού. Μέχρι τότε κανείς δεν ήξερε 
πως είναι!

Η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού είναι γεμάτη 
κρατήρες από μετεωρίτες που προσέκρουσαν στην 

επιφάνεια.

Η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού



Η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού



ήλιος

Το σχήμα του φεγγαριού δείχνει διαφορετικό σε διάφορες φάσεις.
Αυτό συμβαίνει γιατί καθώς το φεγγάρι περιστρέφεται γύρω από την 

Γη ο ήλιος φωτίζει διαφορετικά σημεία!

To σχήμα του φεγγαριού



Οι φάσεις του φεγγαριού

ήλιος

Νέα σελήνη (όταν δεν φαίνεται καθόλου το φεγγάρι από την γη), 
Μισοφέγγαρο και Πανσέληνος.



Έλα να παίξουμε

https://youtu.be/ztMjpv7OEfk

https://wordwall.net/resource/1782140/%CE%B7-%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B7
https://wordwall.net/resource/1782140/%CE%B7-%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B7
https://youtu.be/ztMjpv7OEfk


Φεγγάρι…η ταινία!

https://youtu.be/vbuq7w3ZDUQ

https://youtu.be/vbuq7w3ZDUQ
https://youtu.be/vbuq7w3ZDUQ
https://youtu.be/vbuq7w3ZDUQ


Έλα να φτιάξουμε το δικό μας
φεγγάρι

https://youtu.be/ztMjpv7OEfk

https://youtu.be/ztMjpv7OEfk
https://youtu.be/ztMjpv7OEfk
https://youtu.be/ztMjpv7OEfk

