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«Πήξη του νερού» 
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Φυσική, Γλώσσα, ΤΠΕ 

 
 
ΤΑΞΗ: Ε΄ ∆ηµοτικού                                                ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ∆ιδακτικές ώρες 
 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΠΠΣ ΚΑΙ ΑΠΣ « Ερευνώ το Φυσικό κόσµο» 

 
 Το θέµα είναι απολύτως συµβατό εφόσον αποτελεί θέµα διδακτικής ενότητας 
του αντίστοιχου µαθήµατος και οι στόχοι που τίθενται άπτονται του συγκεκριµένου 
αναλυτικού προγράµµατος. 
Φυσική: Πειραµατική αντιµετώπιση του φαινοµένου της Πήξης και εντοπισµός των 
χαρακτηριστικών της στοιχείων. 
Γλώσσα: Προφορικός λόγος, διαλογικές µορφές επικοινωνίας, διαχείριση 
πληροφοριών. 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗ 
 

 Προτείνεται η οργάνωση των µαθητών σε οµάδες 2-3 ατόµων. Απαιτείται 
εποµένως ο κατάλληλος αριθµός Η/Υ. Η δραστηριότητα θα πρέπει να διεξαχθεί στο 
εργαστήριο πληροφορικής.  
Λογισµικό : ΣΕΠ (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) 
 

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕΠ 
 

          Με το συγκεκριµένο λογισµικό, έχουµε το πλεονέκτηµα ότι τα ίδια τα παιδιά 
επιλέγουν τα υλικά τους, πειραµατίζονται, βγάζουν τα ανάλογα συµπεράσµατα και 
κατακτούν τη γνώση. Επιπλέον, στο εικονικό εργαστήριο του ΣΕΠ τα προτεινόµενα 
πειράµατα για την πήξη γίνονται εύκολα και γρήγορα απ’ όλα τα παιδιά, χωρίς να 
χρειάζεται το ειδικό εργαστήριο µε τα εξειδικευµένα υλικά, τα οποία στις 
περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν στα σχολεία. 
 

ΜΟΝΤΕΛΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Ως µοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται η «συνεργατική καθοδηγούµενη 
ανακάλυψη», γιατί ενεργοποιεί τους µαθητές, τους µαθαίνει να εργάζονται 
συνεργατικά και αναπτύσσει ανώτερες δεξιότητες. 
 

ΣΚΟΠΟΣ 
 

Να µελετήσουν τα παιδιά το φαινόµενο της πήξης των σωµάτων και να 
καλλιεργήσουν ερευνητικό και οµαδικό πνεύµα µέσα από συνεργατικές διαδικασίες. 
 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 



• Να διαπιστώσουν οι µαθητές πειραµατικά ότι το νερό γίνεται πάγος σε 
συγκεκριµένη θερµοκρασία. 

• Να αναφέρουν οι µαθητές ότι την αλλαγή φυσικής κατάστασης από υγρή σε 
στερεή την ονοµάζουµε πήξη. 

• Να διαπιστώσουν οι µαθητές πειραµατικά ότι όση ώρα το νερό στερεοποιείται 
η θερµοκρασία παραµένει σταθερή. 

• να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του λογισµικού ΣΕΠ και 
γενικότερα του Η/Υ 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, καθώς εργάζονται 
µε το συγκεκριµένο λογισµικό ΣΕΠ. 

 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 

Οι µαθητές έχουν αναπτύξει από προηγούµενα µαθήµατα τις βασικές 
δεξιότητες χρήσης του Η/Υ (χρήση ποντικιού, λειτουργία των windows κ.ά.). Οι 
µαθητές επίσης έχουν ξαναδουλέψει µε το λογισµικό ΣΕΠ και γνωρίζουν τα 
διαγράµµατα θερµότητας και θερµοκρασίας τα οποία εµφανίζονται κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής των πειραµάτων. 

 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 
Για τη διδακτική διαπραγµάτευση των παραπάνω χρησιµοποιούµε, όπως 

είπαµε, τη συνεργατική καθοδηγούµενη ανακάλυψη, η οποία περιλαµβάνει τέσσερις 
φάσεις:  

1.Προβληµατισµός των µαθητών 
 2.∆οκιµασία των ιδεών (φύλλα εργασίας)  
3. Συµπεράσµατα  
4. Αξιολόγηση 
Ο ρόλος του δασκάλου είναι συµβουλευτικός και καθοδηγητικός. Εµψυχώνει, 

συµβουλεύει και καθοδηγεί τις οµάδες, προκειµένου να πειραµατιστούν µε το 
λογισµικό, να συζητήσουν και να συνάγουν συµπεράσµατα. 
 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 
Αρχικά ρωτάµε τους µαθητές να µας πουν αν έχουν δει παγωµένο νερό και 

πού. Προφανώς τα παιδιά απαντούν θετικά και αναφέρουν πού έχουν δει παγωµένο 
νερό. Μετά από συζήτηση πάνω σ’ αυτό οι µαθητές αναφέρουν πού έχουν δει 
παγωµένο νερό και προβληµατίζονται πώς παγώνει το νερό και κάτω από ποιες 
συνθήκες. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ανοίξτε το λογισµικό ΣΕΠ. 
Γεµίστε ένα δοχείο µε νερό και αφήστε το πάνω στον πάγκο εργασίας. Βάλτε 

µέσα το θερµόµετρο. 
Τι θερµοκρασία έχει το νερό; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Ανοίξτε το ψυγείο και ρυθµίστε τη θερµοκρασία του στον 1ο C. Βάλτε µέσα 

το δοχείο µε το νερό. Βγάλτε το δοχείο και τοποθετήστε µέσα του το θερµόµετρο. 
Τι θερµοκρασία έχει τώρα το νερό; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Βάλτε τώρα το δοχείο µε το νερό µέσα στο ψυγείο ρυθµίζοντας τη 
θερµοκρασία στους 0ο C.  

Τι παθαίνει τώρα το νερό; Τι µορφή έχει; 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Βάλτε ξανά το δοχείο µε το νερό µέσα στο ψυγείο και ρυθµίστε τη 

θερµοκρασία στους -20ο C. 
Τι µορφή έχει τώρα το νερό; 
 
 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 
 
 



 
 
 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 
 

Οι οµάδες των παιδιών ανακοινώνουν τα αποτελέσµατα του φύλλου εργασίας 
τους στην τάξη. Προκαλούµε συζήτηση, βοηθώντας τους µαθητές να διατυπώσουν το 
συµπέρασµα ότι το νερό παγώνει στους 0ο C. Εισάγουµε και εξηγούµε στους µαθητές 
τον όρο «πήξη».  
 
 

 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
 ∆ίνουµε στους µαθητές τρεις φωτογραφίες που η µία δείχνει µια παραλία το 
καλοκαίρι. Η ένδειξη στο θερµόµετρο που υπάρχει δίπλα της είναι 29ο C. Η δεύτερη 
δείχνει τους πρόποδες ενός βουνού. Η ένδειξη στο θερµόµετρο είναι 3ο C. Η τρίτη 
φωτογραφία δείχνει την χιονισµένη κορυφή ενός βουνού. Το θερµόµετρο εδώ έχει 
ένδειξη – 6ο C. Ζητάµε από τους µαθητές να σηµειώσουν σε ποια από τις τρεις 
φωτογραφίες είναι παγωµένο το νερό. 
 
  

 


