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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 
ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 

 
 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
 
1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου 
Όταν οι βάσεις συνάντησαν τα άλατα 
 
1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές 
Το σενάριο συνδέεται µε τη γνωστική περιοχή των Φυσικών Επιστηµών και των ΤΠΕ. 
 
1.3. Τάξεις στις οποίες µπορεί να απευθύνεται 
Το σενάριο απευθύνεται στους µαθητές της Στ΄ ∆ηµοτικού. 
 
1.4 Συµβατότητα µε το Α.Π.Σ. και το ∆.Ε.Π.Π.Σ. 
Υπάρχει συµβατότητα του εκπαιδευτικού σεναρίου µε το ∆ΕΠΠΣ και το ΑΠΣ του 
µαθήµατος της Φυσικής Στ΄ τάξης. Επίσης, υποστηρίζει τη διδασκαλία των εξής 
διδακτικών ενοτήτων του σχολικού βιβλίου:  

• ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ, ΑΛΑΤΑ σελ112-113 
• Στα ίχνη των οξέων, των βάσεων και των αλάτων σελ114-115 
• Τα οξέα και οι βάσεις στην καθηµερινή ζωή σελ.116-117 

και στο τετράδιο εργασιών: 
• Στα ίχνη των οξέων, των βάσεων και των αλάτων σελ 160-163 
• Τα άλατα σελ. 164-165 
• Τα οξέα και οι βάσεις στην καθηµερινή ζωή σελ.1166-168 

 
 
Ο γενικός στόχος είναι να γνωρίσουν οι µαθητές τις βασικές ιδιότητες των οξέων, των 
βάσεων και των αλάτων και να ευαισθητοποιηθούν µε τους κινδύνους που εγκυµονεί 
η απρόσεκτη χρήση των χηµικών ουσιών. 
 
 
1.5. Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή 
Οι µαθητές χωρίζονται σε έξι οµάδες των δύο και µία οµάδα των τριών ατόµων για 
την υλοποίηση του σεναρίου. 
Η υλικοτεχνική υποδοµή που απαιτείται είναι το εργαστήριο υπολογιστών. 
 
Στο εργαστήριο θα υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης: 

1. µε το διαδίκτυο και µε τη χρήση διαφυλλιστών διαδικτύου, 
2. µε το λογισµικό skoool.gr, «χηµεία» 
3. µε το λογισµικό εννοιολογικής χαρτογράφησης και ανάπτυξης της κριτικής 

σκέψης  (Inspiration), 
4. µε το πρόγραµµα επεξεργασίας  βίντεο και µουσικής (youtube), 
5. µε το λογισµικό επεξεργασίας εικόνων (movie maker), 
6. µε τον κειµενογράφο (word) 
7. µε το σχολικό βιβλίο εργασιών της Φυσικής της Στ΄ τάξης, 
8. µε το φύλλο εργασίας 
 
 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ, ΆΛΑΤΑ 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΤΑΒΑ ΣΕΛΙ∆Α 2 ΑΠΟ 13 

 

Προαπαιτούµενες γνώσεις: 
 
Είναι απαραίτητο οι µαθητές να γνωρίζουν: 
Οι ουσίες που χρησιµοποιούµε καθηµερινά είναι πολλές και διαφορετικές. Τα χηµικά 
φαινόµενα δεν περιορίζονται στα ειδικά εργαστήρια, χηµικές διαδικασίες συµβαίνουν 
διαρκώς γύρω µας. 
 
Σε ότι αφορά τις Τ.Π.Ε. είναι απαραίτητο οι µαθητές να µπορούν να αναζητούν 
πληροφορίες στο διαδίκτυο και να έχουν µια πρώτη επαφή και εξοικείωση  µε τα  
λογισµικά που θα χρησιµοποιηθούν. 

 
 

1.6 ∆ιδακτικοί Στόχοι 
 
Α. Ως προς το γνωστικό αντικείµενο 
Οι στόχοι που τίθενται  µε τις δραστηριότητες είναι οι µαθητές: 

• να παρασκευάσουν δείκτη από κόκκινο λάχανο 
• να διαπιστώσουν αν µια ουσία είναι ή περιέχει οξύ ή βάση 
• να διαπιστώσουν αν µερικές ουσίες που χρησιµοποιούµε καθηµερινά είναι οξύ 

ή βάση 
• να διαπιστώσουν την εξουδετέρωση οξέων από βάσεις και την παραγωγή 

αλάτων 
• να γνωρίσουν τη χρήση οξέων και βάσεων στην καθηµερινή µας ζωή. 

 
 
Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
Οι µαθητές κατανοούν τα πλεονεκτήµατα που έχουν από τη χρήση των υπολογιστών 
τόσο στην κατανόηση των εννοιών της φυσικής όσο και στη δυνατότητα 
εξερεύνησης – εµβάθυνσης µε τη βοήθεια των λογισµικών. 
 

 
Γ. Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία 
Οι µαθητές θα πρέπει: 

• Να εξοικειωθούν µε το υπολογιστικό περιβάλλον προσοµοίωσης ώστε να 
οπτικοποιήσουν τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις οξέων και βάσεων 

• να χειρίζονται αφηρηµένες έννοιες όπως «όξινο» και «βασικό» και να τις 
συνδέουν µε µεταγνωστικές δεξιότητες όπως «πώς χρησιµοποιούµε τις βάσεις 
στη καθηµερινή ζωή» 

• να διατυπώνουν υποθέσεις, να κάνουν πειραµατικό έλεγχο και να βγάζουν 
συµπεράσµατα 

• να συνεργάζονται για τη διεκπεραίωση µιας οµαδικής εργασίας και τη 
διεξαγωγή συµπερασµάτων 

 
1.7 Εκτιµώµενη διάρκεια 
Το σενάριο αναµένεται να υλοποιηθεί σε τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. 
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2. ∆ιδακτική προσέγγιση 
Μεθοδολογική προσέγγιση 
 
Το παρόν σενάριο διέπεται από τις γνωστικές θεωρίες του κονστρουκτιβισµού 
(εποικοδοµητισµός, ανακαλυπτική µάθηση) όπου η µάθηση είναι µια διαδικασία 
προσωπικής κατασκευής της γνώσης και οι µαθητές αποκτούν τη γνώση µέσα από 
ανακαλυπτικές µεθόδους. 
 
∆ιέπεται επίσης και από τις κοινωνικοπολιτισµικές θεωρήσεις της µάθησης, 
ενθαρρύνοντας τη συνεργατικότητα µεταξύ των µαθητών και την κοινωνική 
αλληλεπίδραση. 
 
Πιο συγκεκριµένα, το σενάριο υποστηρίζει την ενεργό συµµετοχή των µαθητών στο 
µάθηµα, την ανακάλυψη της γνώσης µέσω συγκεκριµένων εργασιών – 
δραστηριοτήτων και την ολοκλήρωσή της µε τη συµµετοχή των µαθητών σε οµάδες 
εργασίας.  
 
Τέλος, χρησιµοποιούνται ασκήσεις  κλειστού τύπου από το λογισµικό skoool.gr που 
στηρίζεται στη συµπεριφοριστική θεώρησης της µάθησης. 
 
 
2.1 ∆ιδακτική προσέγγιση µε ΤΠΕ 
 
Η χρήση του διαφυλλιστή θα βοηθήσει τους µαθητές να ανακαλύψουν από τις 
εκπαιδευτικές πηγές του διαδικτύου πληροφορίες και η χρήση της µηχανής 
αναζήτησης θα τους βοηθήσει να βρουν τις κατάλληλες για το σενάριο εικόνες, 
ούτως ώστε να υλοποιήσουν την εργασία τους. 
 
Το ανοιχτό λογισµικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (INSPIRATION) δίνει τη 
δυνατότητα στους µαθητές να αναπαραστήσουν έννοιες και τις σχέσεις των εννοιών 
µεταξύ τους και τις αιτίες που προκαλούν ένα γεγονός. Χαρτογραφούν τις σχέσεις 
των οξέων ή των βάσεων µε τη χρήση τους στην καθηµερινή ζωή. 
 
Το λογισµικό skoool.gr δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να οπτικοποιήσουν τις 
γνώσεις που κατείχαν ή που απέκτησαν. Υπάρχει η δυνατότητα ανατροφοδότησης 
των ασκήσεων. 
 
Το λογισµικό πολυµέσων (youtube), δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές  να δουν 
βίντεο σχετικό µε το υπό εξέταση σενάριο. Στόχο έχει την  απόκτηση και την 
επεξεργασία της πληροφορίας που παρέχει και ακολουθεί γραµµική πορεία. 
 
Το πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνων και παραγωγής ταινίας (movie maker), δίνει 
τη δυνατότητα στους µαθητές να αναπαράγουν µια βιντεοσκοπηµένη δραστηριότητά 
τους και να βγάζουν συµπεράσµατα. 
 
Ο επεξεργαστής κειµένου (word) δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να γράψουν τα 
συµπεράσµατά τους και να τα χρησιµοποιήσουν όποτε τα χρειαστούν. 
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2.2 Το προτεινόµενο σενάριο 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 

Α. 1η διδακτική ώρα 
Κάνουµε εισαγωγή στο νέο κεφάλαιο µιλώντας για τις τρεις σηµαντικές κατηγορίες 
χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας ζωή. Οξέα περιέχουν τα 
περισσότερα φρούτα , το ξίδι και το λεµόνι. Οι µαθητές λένε για τις ιδιότητές αυτών 
των ουσιών από προσωπικές εµπειρίες. Βάσεις περιέχουν οι οδοντόπαστες, τα 
καθαριστικά και η αµµωνία. Οι µαθητές λένε ό,τι γνωρίζουν από τις προσωπικές τους 
εµπειρίες. Γίνεται µια πρώτη ταξινόµηση στο παρακάτω φύλλο εργασίας: 
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 
 
Βάζουµε x στην κατηγορία που ανήκει η ουσία κάθε φωτογραφίας: 
 

 ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 
 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ, ΆΛΑΤΑ 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΤΑΒΑ ΣΕΛΙ∆Α 5 ΑΠΟ 13 

 

Συζητάµε για την αναγκαιότητα του δείκτη στη χηµεία και για τη διάκριση των 
ουσιών που εξετάζουµε. Βγάζουµε συµπεράσµατα όχι µε την εµπειρία µας µόνο και 
τις αισθήσεις µας αλλά και µε τις χηµικές αντιδράσεις που δηµιουργούνται όταν 
ενώνονται ο δέικτης µε τις βάσεις ή ο δείκτης µε τις βάσεις. 
∆ηµιουργούµε δείκτη µε λάχανο σύµφωνα µε τις οδηγίες του βιβλίου µας σελ. 160 
161.  
Κάνουµε το πείραµα της σελίδας 162 
Βιντεοσκοπούµε τη διαδικασία και την ψηφιοποιούµε (moviemaker) ώστε να τη 
βλέπουµε στον υπολογιστή µας. Κρατάµε τα ποτηράκια µας στη βιβλιοθήκη για το 
επόµενο µάθηµα 
 
 
2η διδακτική ώρα 
 
Στο εργαστήριο υπολογιστών οι µαθητές παρακολουθούν από το λογισµικό 
προσοµοίωσης skoool.gr «Οξέα, βάσεις και δείκτες» τη θεωρία: 
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Έπειτα λύνουν τις ασκήσεις που τους προτείνει το λογισµικό όπου υπάρχει 
δυνατότητα αυτοδιόρθωσης: 
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Έπειτα µιλάµε για την κλίµακα pH και οι µαθητές παρακολουθούν την προσοµοίωση 
στο skoool.gr: 
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Οι µαθητές εξασκούνται λύνοντας τις ασκήσεις του λογισµικού: 
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Τέλος, συγκρίνουµε τις  χηµικές ενώσεις µε τον δικό µας δείκτη (µοβ λάχανο) και τις 
ενώσεις που είδαµε στο λογισµικό µε τη χρήση του παγκόσµιου δείκτη pH. 
Βγάζουµε συµπεράσµατα και τα γράφουµε σε ένα αρχείο (word). 
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3η διδακτική ώρα 
Συζητάµε τα συµπεράσµατα που βγάλαµε από τα προηγούµενα µαθήµατα και γιατί 
βάζουµε αµµωνία στο τσίµπηµα της µέλισσας ή ξίδι στο τσίµπηµα της σφήκας. 
Έπειτα κάνουµε το πείραµα της σελίδας 164 και συζητάµε για τις αντιδράσεις 
εξουδετέρωσης. Το βιντεοσκοπούµε, ώστε να το προσθέσουµε µε τη χρήση του 
(moviemaker) στην προηγούµενη ταινία µας. 
 
Παρακολουθούν το βίντεο στο you tube «κάνε το κρασί νερό και το νερό κρασί!» 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JbfoLMfFStw&feature=BF&list=PLE92094E7FAD4
8026&index=3 
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Εξασκούνται λύνοντας τις ασκήσεις του λογισµικού skoool.gr: 
 

 
 
Συζητάµε για τα άλατα και επισηµαίνουµε το γεγονός ότι αλάτι δεν είναι µόνο αυτό 
που τρώµε. Παρακολουθούµε το σχετικό βίντεο από το you tube για 3 λεπτά 
http://www.youtube.com/watch?v=ba9U2iYeT2k 
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Βγάζουµε συµπεράσµατα και τα γράφουµε στο αρχείο (word) που είχαµε 
δηµιουργήσει  γι’ αυτό το λόγο.  
 
4η διδακτική ώρα: 
Φέρνουµε στην τάξη τα απαραίτητα υλικά και πραγµατοποιούµε το πείραµα της 
σελίδας 166 . Βλέπουµε ότι τα οξέα διαλύουν τα άλατα και οι βάσεις τα λίπη. 
Οι µαθητές λένε τη γνώµη τους για τη χρησιµότητά τους στην καθηµερινή ζωή και 
για το πόσο επικίνδυνα µπορούν να γίνουν. 
Χωρίζονται σε οµάδες  και στο λογισµικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Inspiration) 
φτιάχνουν χάρτες µε τη χρησιµότητα και την επικινδυνότητα των οξέων και των 
βάσεων. Οι χάρτες τους εµπλουτίζονται µε φωτογραφικό υλικό που βρίσκουν στη 
µηχανή αναζήτησης. 
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Παρουσιάζουν τους χάρτες τους, συµπληρώνουν όπου είναι απαραίτητο. 
 
Βγάζουµε συµπεράσµατα για το τι πρέπει να κάνουµε, όπως να διαβάζουµε 
προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης και να τις ακολουθούµε µε συνέπεια. 


