
 

 

 

ΣΟ ΚΟΤΣΙ ΣΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΩΝ 1.1 

Υιηθά, νδεγίεο θαη εμεγήζεηο γηα 20 επηζηεκνληθά πεηξάκαηα  

 

 

Μετάφραςθ: Elen Korakaki, Marianna Makrydaki  

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ! 

Σο προϊόν αυτό δεν είναι παιχνίδι. Είναι ζνα διδακτικό αντικείμενο που πρζπει να χρθςιμοποιείται 

μόνο υπό τθν άμεςθ επίβλεψθ ενιλικα. Αν θ πιπζτα ςπάςει , μπορεί να ςχθματίςει αιχμθρζσ ακμζσ 

ι κοφτερά ςθμεία. υνιςτάται για παιδιά άνω των 8 ετϊν . Δεν είναι κατάλλθλο για παιδιά κάτω των 

3 ετϊν . Μικρά κομμάτια μποροφν να καταποκοφν ι να ειςπνευςτοφν και ενζχουν κίνδυνο πνιγμοφ . 
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Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 

Πείξακα Οδεγίεο Δμήγεζε 

   
1. Μπορεί ο αζρασ να ςυγκρατιςει το νερό;  ςελίδα 7  ςελίδα 37 

2. Ζξω από το ζνα δοχείο μζςα ςτο άλλο  ςελίδα 8  ςελίδα 38 

3. Δεξαμνενι νεροφ  ςελίδα 9  ςελίδα 39 

4. ιφόνι  ςελίδεσ 10, 11  ςελίδα 40 

5. κάφανδρο  ςελίδα 12  ςελίδα 41 

 6. Βεντοφηα  ςελίδα 13  ςελίδα 42 

 7. Αζρασ ςτο νερό  ςελίδα 14  ςελίδα 43 

 8. Τδραυλικόσ ανελκυςτιρασ  ςελίδεσ 15, 16  ςελίδα 44 

 9. Εκτόξευςθ μπάλασ  ςελίδα 17  ςελίδα 45 

 10.  Καρτεςιανό πθγάδι  ςελίδεσ 18, 19  ςελίδα 46 

 11.  Κζντρο βάρουσ ςτο καλαμάκι   ςελίδεσ 20, 21  ςελίδα 47 

 12.  υνδετιρασ που επιπλζει  ςελίδεσ 22, 23  ςελίδα 48 

 13.  Καπάκι γεμάτο νερό  ςελίδα 24  ςελίδα 49 

 14.  Παξιμάδι που πζφτει  ςελίδεσ 25, 26  ςελίδα 50 

 15.  Σριβι  ςελίδεσ 27, 28  ςελίδα 51 

 16.  φυρίχτρα  ςελίδεσ 29, 30  ςελίδα 52 

 17.  Μαγικό πϊμα  ςελίδεσ 31, 32  ςελίδα 53 

 18.  Μπουρμπουλικρεσ  ςελίδεσ 33, 34  ςελίδα 54 

 19.  Μεγενκυντικι ςταγόνα νεροφ  ςελίδα 35  ςελίδα 55 

 20.  Ηλεκτρικι δφναμθ  ςελίδα 36  ςελίδα 56 

 

 

Πίεζε CTRL θαη  click ζηνλ ζύλδεζκν! 

 

 

 

 

http://www.sciencebox.eu/gr/
http://www.sciencebox.eu/gr/
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Υιηθά: 

 

  
έλα πιαζηηθό δνρείν (1.0.001) θαπάθη  δνρείνπ(1.0.002) 

  
πιαζηηθόο ζσιήλα (1.0.003) έλα θνκκάηη από πιαζηηθό ζσιήλα 

(1.0.004) 

  
δύν πιαζηηθά πνηήξηα (1.0.005) κηα πηπέηα (1.0.006) 
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κηα πιαζηηθή θηάιε (1.0.007) κηα βεληνύδα κε γάληδν(1.0.008) 

  
έλα θαιακάθη (1.0.009) πιαζηειίλε (1.0.010) 

  
έλα κπαιάθη από θειηδόι (1.0.011) έλα παμηκάδη(1.0.012) 
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κηα κεγάιε ζύξηγγα (1.0.013) κηα κηθξή ζύξηγγα (1.0.014) 

  
έλα παλί (1.0.015) βακβάθη(1.0.016) 

  
θαπάθη (1.0.017) έλα ιάζηηρν (1.0.018) 
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έλα πιαζηηθό πηξνύλη (1.0.019) έλαο ζπλδεηήξαο (1.0.020) 

  
πιαζηηθό θύιιν(1.0.021) λήκα (1.0.022) 
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Πείπαμα 1.0.1 

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΑΕΡΑ ΝΑ ΤΓΚΡΑΣΗΕΙ ΣΟ ΝΕΡΟ; 

Υπειάζονται: πιαζηηθό δνρείν, πιαζηηθό πνηήξη, θύιιν από πιαζηηθό 

 

 
1. Γέκηζε ην πνηήξη κε λεξό ώζηε λα είλαη 
ζρεδόλ κηζνγεκάην. 

 
2. Κάιπςε ην πνηήξη κε ην πιαζηηθό 
θύιιν. 

 
3. Πάξε ην πνηήξη, πνπ είλαη θαιπκκέλν 
κε ην πιαζηηθό θύιιν θαη θξάηεζέ ην 
πάλσ από ην δνρείν. 

 
4. Κξάηεζε ην πιαζηηθό θύιιν θαη 
αλαπνδνγύξηζε ην πνηήξη, ώζηε ην 
θύιιν λα βξεζεί θάησ από ην πνηήξη. 
Γελ ρξεηάδεηαη λα θξαηάο ηελ θύιιν πηα. 
Βιέπεηο όηη ην λεξό δελ θεύγεη έμσ από 
ην πνηήξη. Μελ πηέδεηο ην θύπειν! 
 
 

Η εμήγεζε >>  
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Πείπαμα 1.0.2  

ΕΞΩ ΑΠΟ ΣΟ ΕΝΑ ΔΟΥΕΙΟ ΜΕΑ ΣΟ ΑΛΛΟ 

Υπειάζονται: δύν πιαζηηθά πνηήξηα, έλα θαιακάθη 

 

 
1. Γέκηζε ην έλα πνηήξη κε λεξό. 
Τνπνζέηεζε ην άδεην πνηήξη δίπια ζε 
απηό. 

 
2. Πίεζε ην θαιακάθη θάησ κέζα ζην 
λεξό.

 
3. Τνπνζέηεζε ην δάθηπιό ζνπ πάλσ 
από ηελ θνξπθή από ην θαιακάθη. 

 
4. Σήθσζε ην θαιακάθη έμσ από ην λεξό 
ελώ θξαηάο ην δάθηπιό ζνπ πάλσ από 
ηελ θνξπθή ηνπ. Βάιην πάλσ από ην 
άδεην δνρείν.  

 
5. Απνκάθξπλε ην δάθηπιό ζνπ. Τν λεξό 
ηξέρεη ζην δεύηεξν δνρείν. Δπαλάιαβε 
ηελ δηαδηθαζία αξθεηέο θνξέο.  
 
 

Η εμήγεζε >> 
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Πείπαμα 1.0.3 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΤ 

Υπειάζονται: έλα πιαζηηθό δνρείν, κηα πιαζηηθή θηάιε 

 

 
1. Γέκηζε έλα πιαζηηθό δνρείν κε λεξό 
ώζηε λα είλαη κηζνγεκάην.  

 
2. Γέκηζε ηε θηάιε κε λεξό.  

 
3. Αλαπνδνγύξηζε ηε θηάιε κε ην λεξό 
θαη βύζηζε ην ιαηκό ηεο ζην πιαζηηθό 
δνρείν, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 
Παξαηήξεζε όηη ην λεξό δελ ξέεη έμσ 
από ηελ θηάιε.  
 
 

Η εμήγεζε >> 
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Πείπαμα 1.0.4 

ΙΦΟΝΙ 

Υπειάζονται: πιαζηηθό δνρείν, πιαζηηθή θηάιε, πιαζηηθόο ζσιήλαο, κεγάιε 

ζύξηγγα, έλα πιαζηηθό πνηήξη  

 

 
1. Γύξηζε ην πιαζηηθό δνρείν αλάπνδα 
θαη ηνπνζέηεζε ην πιαζηηθό πνηήξη 
δίπια ηνπ.  

 
2. Γέκηζε ηελ πιαζηηθή θηάιε κε λεξό θαη 
βάιε ηελ πάλσ ζην δνρείν.  
 

 
3. Τνπνζέηεζε ην έλα άθξν ηνπ 
πιαζηηθνύ ζσιήλα ζην ζηόκην ηεο 
κεγάιεο ζύξηγγαο.  

 
4. Βάιε ην δεύηεξν άθξν ηνπ πιαζηηθνύ 
ζσιήλα ζηελ θηάιε θάησ πξνο ηνλ 
ππζκέλα ηεο θηάιεο. Γέκηζε ηνλ 
πιαζηηθό ζσιήλα κε λεξό ηξαβώληαο ην 
έκβνιν. Ο ζσιήλαο πξέπεη λα είλαη 
εληειώο γεκάηνο κε λεξό. 
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5. Κξάηεζε ηελ ζύξηγγα κε ηνλ ζσιήλα 
από ην αθξνθύζην αθξηβώο πάλσ από ην 
πιαζηηθό πνηήξη.  

 
6. Απνκάθξπλε ηνλ πιαζηηθό ζσιήλα 
από ην αθξνθύζην θαη ηνπνζέηεζέ ηνλ 
γξήγνξα ζην πιαζηηθό πνηήξη. Μελ 
αλαζεθώζεηο ηνλ πιαζηηθό ζσιήλα.  

 
7. Μπνξείο λα δεηο ην λεξό λα ξέεη από 
ην πιαζηηθό δνρείν ζην πνηήξη. Απηή ε 
ζπζθεπή νλνκάδεηαη ζηθόλη.  
 
 

Η εμήγεζε >> 
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Πείπαμα 1.0.5 

ΚΑΦΑΝΔΡΟ  

Υπειάζονται: πιαζηηθό δνρείν, πιαζηηθό πνηήξη, κπαιάθη από θειηδόι  

 

 
1. Γέκηζε ην πιαζηηθό δνρείν κε λεξό θαη 
βάιε ην κπαιάθη κέζα ηνπ.  

 
2. Κάιπςε ην κπαιάθη κε ην πιαζηηθό 
πνηήξη. 

 
3. Πίεζε ην πνηήξη ζηνλ ππζκέλα ηνπ 
δνρείνπ αξγά θαη πξνζεθηηθά. Θα 
δηαπηζηώζεηο όηη ην λεξό δελ κπαίλεη 
κέζα ζην πνηήξη γηαηί ην κπαιάθη κέλεη 
ζηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ. 
 
 

Η εμήγεζε >>  
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Εξήγηση 1.0.1 

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΑΕΡΑ ΝΑ ΤΓΚΡΑΣΗΕΙ ΣΟ ΝΕΡΟ; 

Εξήγηση 1: 

Τν ζηξώκα ηνπ αέξα από πάλσ καο είλαη πεξίπνπ 100 ρηιηόκεηξα. Τν λεξό πξέπεη 

λα εθηνπίζεη 100 ρηιηόκεηξα αέξα από πάλσ ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα δηαθύγεη από ην 

πνηήξη. Ο αέξαο κπνξεί λα θαίλεηαη ειαθξύο, αιιά ε αλύςσζε κηαο θνιώλαο αέξα  

ύςνπο 100 ρηιηόκεηξσλ πάλσ από ην πνηήξη είλαη αξθεηά δύζθνιε. Τν λεξό ζην 

δνρείν δελ κπνξεί λα ην θάλεη απηό. 

 

Εξήγηση 2: 

Αο παξαηεξήζνπκε ην πιαζηηθό θύιιν ώζηε λα εμεγήζνπκε ην πείξακα. Γύν 

δπλάκεηο δξνπλ πάλσ ηνπ κε δηεύζπλζε πξνο ηα θάησ: ε δύλακε ηνπ λεξνύ, πνπ 

είλαη ίζε κε ην βάξνο ηνπ λεξνύ, θαη ην βάξνο ηνπ πιαζηηθνύ θύιινπ. Αλ κόλν απηέο 

νη δύν δπλάκεηο δξνπλ ζην θύιιν, ζα έπξεπε  λα πέθηεη πξνο ηα θάησ θαη ην ίδην λα 

θάλεη θαη ην λεξό. Αθνύ απηό δελ ζπκβαίλεη, ζπκπεξαίλνπκε όηη ππάξρεη κηα αθόκα 

δύλακε πνπ δξα ζην θύιιν κε θνξά πξνο ηα πάλσ. Απηή ε δύλακε δξα ζην θύιιν, 

γηαηί ν αέξαο από πάλσ έρεη ην δηθό ηνπ βάξνο. Γλσξίδνπκε όηη ην ζηξώκα ηνπ αέξα 

έρεη πάρνο 100 km ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο θαη ζπξώρλεη ελάληηα ζε θάζε έλα ζώκα 

πάλσ ζηε γε. Σπξώρλεη πξνο θάζε θαηεύζπλζε. Καηά ζπλέπεηα, ν αέξαο ζπξώρλεη 

ην θύιιν θάησ από ην πνηήξη,  Απηή ε δύλακε νθείιεηαη ζηελ πίεζε ηνπ αέξα.   

 

Πίζσ ζην πείξακα >> 
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Εξήγηση 1.0.2 

ΕΞΩ ΑΠΟ ΣΟ ΕΝΑ ΔΟΥΕΙΟ ΜΕΑ ΣΟ ΑΛΛΟ  

 

Εξήγηση 1: 

Τν ζηξώκα ηνπ αέξα από πάλσ καο είλαη πεξίπνπ 100 Κm παρύ. Τν λεξό πξέπεη λα 

εθηνπίζεη 100 Κm  αέξα από πάλσ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ξέεη έμσ από ην θαιακάθη. Ο 

αέξαο κπνξεί λα θαίλεηαη ειαθξύο, αιιά ε αλύςσζε κηα ζηήιεο αέξα 100 Κm είλαη 

αξθεηά δύζθνιε. Τν λεξό ζην θαιακάθη δελ κπνξεί λα ην θάλεη απηό, εθηόο αλ ν 

αέξαο ζην πάλσ ηκήκα ηνπ θαιακαθηνύ βνεζά. Απηό ζπκβαίλεη όηαλ ην δάθηπιν 

απνκαθξύλεηαη από ην πάλσ κέξνο ηνπ θαιακαθηνύ.  

 

Εξήγηση 2: 

Αο παξαηεξήζνπκε ην λεξό ζην θαιακάθη γηα λα εμεγήζνπκε ην πείξακα. Τν βάξνο 

ηνπ λεξνύ δξα ζην λεξό κέζα ζην θαιακάθη κε θαηεύζπλζε πξνο ηα θάησ. Αλ δξνύζε 

κόλν απηή ε δύλακε ζην λεξό κέζα ζην θαιακάθη, ην λεξό ζα έξεε πξνο ηα θάησ.  

Υπνζέηνπκε όηη ππάξρεη αθόκε κηα δύλακε πνπ δξα ζην λεξό κε θαηεύζπλζε πξνο 

ηα πάλσ. Απηή είλαη ε δύλακε ηνπ αέξα πνπ πξνθύπηεη από ην βάξνο ηνπ αέξα. Τν 

ζηξώκα ηνπ αέξα από πάλσ καο είλαη 100Κm παρύ θαη πηέδεη θάζε αληηθείκελν ζηε 

γε. Πηέδεη πξνο θάζε θαηεύζπλζε. Ωο απνηέιεζκα ν αέξαο πηέδεη πξνο ηα πάλσ ην 

λεξό ζην θαιακάθη. Απηή ε δύλακε θαιείηαη δύλακε ιόγσ πίεζεο αέξα. Όηαλ 

απνκαθξύλνπκε ην δάθηπιό καο, ε δύλακε απηή αξρίδεη λα δξα ζην λεξό από ηελ 

θνξπθή ηνπ θαιακαθηνύ κε θαηεύζπλζε πξνο ηα θάησ.  Απηέο νη δύν δπλάκεηο δξνπλ 

ζην λεξό κε θαηεπζύλζεηο πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηα θάησ εμνπδεηεξώλνληαο  ε κηα 

ηελ άιιε. Καηά ζπλέπεηα ε κόλε δύλακε πνπ δξα ζην λεξό κέζα ζην θαιακάθη είλαη 

ηώξα ην βάξνο ηνπ λεξνύ πνπ δξα πξνο ηα θάησ.   

 

Πίζσ ζην πείξακα >> 
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Εξήγηση 1.0.3 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΤ 

 

Εξήγηση 1: 

Τν ζηξώκα ηνπ αέξα από πάλσ καο είλαη πεξίπνπ 100 Κm παρύ. Τν λεξό πξέπεη λα 

εθηνπίζεη 100 Κm αέξα από πάλσ ηνπ  πξνθεηκέλνπ λα ξέεη έμσ από ηε θηάιε. Ο 

αέξαο κπνξεί λα θαίλεηαη ειαθξύο, αιιά ε αλύςσζε κηα ζηήιεο αέξα 100 Κm είλαη 

αξθεηά δύζθνιε. Τν λεξό ζηε θηάιε δελ κπνξεί λα ην θάλεη απηό, εθηόο αλ ν αέξαο  

ζην πάλσ ηκήκα ηεο θηάιεο  βνεζά όηαλ εηζέξρεηαη ζηελ θνξπθή ηεο θηάιεο κε ηελ 

κνξθή θπζαιίδσλ. Απηό ζπκβαίλεη όηαλ αλαζεθώζνπκε ηελ θηάιε ειαθξώο έμσ από 

ην λεξό.  

Εξήγηση 2: 

Αο παξαηεξήζνπκε ην λεξό ζηε θηάιε γηα λα εξκελεύζνπκε ην πείξακα. Γύν 

δπλάκεηο δξνπλ ζην λεξό ζηε θηάιε- ην βάξνο ηνπ λεξνύ θαη ε δύλακε ιόγσ ηεο 

πίεζεο ηνπ αέξα . Όηαλ έλα κέξνο ηνπ λεξνύ ξέεη έμσ από ηελ θηάιε, ε πίεζε ηνπ 

αέξα κέζα ζηελ θηάιε κεηώλεηαη ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηεο δύλακεο ηεο πίεζεο ηνπ 

αέξα έμσ από ηελ θηάιε. Η δύλακε ιόγσ ηεο πίεζεο ηνπ αέξα απ΄ έμσ εκπνδίδεη ην 

λεξό ζηε θηάιε λα ξέεη πξνο ηα έμσ.  Οη κειηζζνθόκνη ρξεζηκνπνηνύλ απηή ηε 

κέζνδν ζηηο  θπςέιεο όηαλ ηαΐδνπλ ηηο κέιηζζεο κε ζηξόπη δάραξεο ηνπο κήλεο ηνπ 

ρεηκώλα.  

 

Πίζσ ζην πείξακα >> 
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Εξήγηση 1.0.4 

ΙΦΟΝΙ  

 

Εξήγηση 1: 

Πηζαλόλ δελ μαθληάδεζαη πνπ ην λεξό ηξέρεη πξνο ηα θάησ ζηνλ πιαζηηθό ζσιήλα. 

Απηό ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηνπ βάξνπο ηνπ λεξνύ. Πάλησο, ζα μαθληαζηείο αλ κάζεηο όηη  

ην λεξό από ηελ θηάιε κπνξεί λα πάεη θαη πξνο ηα πάλσ ζηνλ ζσιήλα. Απηό 

ζπκβαίλεη γηαηί ην λεξό ξένληαο  κέζα ζηνλ πιαζηηθό ζσιήλα παξαζύξεη ην λεξό 

από ηελ θηάιε. Σπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε παξόκνην ηξόπν  θαινύληαη ζηθόληα.  

 

Εξήγηση 2: 

Τν λεξό ζηελ πιαζηηθή ζσιήλσζε έιθεηε πξνο ηα θάησ από ηελ δύλακε ηεο 

βαξύηεηαο θαη ξέεη κέζα ζην πνηήξη. Ωο απνηέιεζκα, ε πίεζε ζην πιαζηηθό ζσιήλα 

κεηώλεηαη θαη πξνθαιεί “αλαξξόθεζε λεξνύ” έμσ από ην δνρείν. Σπζθεπέο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ κε παξόκνην ηξόπν  θαινύληαη ζηθόληα.  

 

Πίζσ ζην πείξακα >> 



17  

Εξήγηση 1.0.5 

ΚΑΦΑΝΔΡΟ 

 

Εξήγηση 1: 

Ο αέξαο κέζα ζην πνηήξη εκπνδίδεη ην λεξό λα κπεη . Ο αέξαο ζπκπηέδεη κόλν ιίγν 

όηαλ πηέδνπκε ην θύπειν. ΄Δλα ζθάθαλδξν είλαη έλαο ζάιακνο, όκνηνο κε έλα 

ηεξάζηην πνηήξη βπζηζκέλν ζε λεξό. Οη άλζξσπνη κπνξνύλ λα δνπιέςνπλ θάησ από 

ην λεξό δεδνκέλνπ όηη ππάξρεη αέξαο ζην ζάιακν.  

 

Εξήγηση 2: 

Τν λεξό ζα εηζεξρόηαλ ζην πνηήξη κόλν αλ έζπξσρλε πξώηα όιν ηνλ αέξα έμσ από 

ην θύπειν. Απηό δελ ζπκβαίλεη γηαηί ν αέξαο δελ έρεη πνπ λα πάεη. Ο αέξαο έρεη 

παγηδεπηεί ζην θύπειν θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ. ΄Δλα ζθάθαλδξν είλαη 

έλαο ζάιακνο, όκνηνο κε έλα ηεξάζηην πνηήξη βπζηζκέλν ζε λεξό. Οη άλζξσπνη 

κπνξνύλ λα δνπιέςνπλ θάησ από ην λεξό δεδνκέλνπ όηη ππάξρεη αέξαο ζην ζάιακν.  
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