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Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για την Ενότητα «Nερό για την Κοινότητα»
Στόχοι και Δέικτες Επιτυχίας

Περίληψη του μαθήματος

Α. Θεματική Ενότητα: Mηχανισμοί
Β. Στόχοι Κλίμακας 1, 2, 3
Οι μαθητές πρέπει:
1. Να αναγνωρίζουν εφαρμογές μηχανισμών μέσα από παραδείγματα κατασκευών.
2. Να επεξηγούν το ρόλο των μηχανισμών μέσα από διάφορα παραδείγματα.
3. Να προσομοιώνουν και μοντελοποιούν συστήματα μηχανισμών.
4. Να εφαρμόζουν παραδείγματα μηχανισμών σε δικές τους κατασκευές.
Γ. Δείκτες Επιτυχίας Κλίμακας 2 & 3
Με το πέρας της διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι σε θέση:
1. Να εξηγούν την αρχή λειτουργίας των μηχανισμών (είσοδος – επεξεργασία –
έξοδος) στην περίπτωση της αντλίας του νερού (παλινδρομική με έμβολο).
2. Να περιγράφουν την αρχή λειτουργίας της αντλίας νερού ως μηχανισμού που
χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ρευστών (π.χ. υγρών, αερίων).
3. Να εντοπίζουν πρακτικά προβλήματα των οποίων η επίλυση να βασίζεται στη
χρήση της αντλίας νερού.
4. Να σχεδιάζουν κατασκευές, για την επίλυση προβλήματος, χρησιμοποιώντας την
αντλία νερού.
5. Να εφαρμόζουν όλα τα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού για την επίλυση
πρακτικών προβλημάτων.



Δραστηριότητα 1: ιδεοθύελλα για τους τρόπους
μεταφοράς του νερού, το πρόβλημα της πρόσβασης σε
νερό σε φτωχές κοινότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες.



Δραστηριότητα 2: παρουσιάζεται το πρόβλημα, οι
προδιαγραφές της λύσης και τα διαθέσιμα υλικά.



Δραστηριότητα 3: βασικές πληροφορίες για την Αντλία
(ορισμός,
είδη,
ιστορική
αναδρομή).



Δραστηριότητα 4: διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας της
αντλίας με παλινδρόμηση εμβόλου. Οι μαθητές
κατασκευάζουν
μια
πρόχειρη
αντλία.



Δραστηριότητα 5: παρουσιάζονται 2 παρόμοιοι τρόποι
κατασκευής
αντλίας
νερού
με
2
σύριγγες.



Δραστηριότητα 6α & 6β: οι μαθητές σχεδιάζουν τις ιδέες
τους για λύση του προβλήματος και προχωρούν με το
κατασκευαστικό
μέρος
της
λύσης.

 Δραστηριότητα 7: οι μαθητές συμπληρώνουν το Φύλλο
Αξιολόγησης
για
τους
συμμαθητές
τους.
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Διάγραμμα Δραστηριοτήτων για την Ενότητα «Nερό για την Κοινότητα»
Μάθημα

10΄

ο

1
(45΄)

Δραστηριότητα

Χρόνος

1

Δίνεται στους μαθητές μια δραστηριότητα αφόρμησης και
ιδεοθύελλας για τους τρόπους μεταφοράς του νερού. Γίνεται
αναφορά στις φτωχές κοινότητες αναπτυσσόμενων χωρών,
όπου
δεν
υπάρχει
σύστημα
ύδρευσης.
Οι μαθητές παρακολουθούν 1 βίντεο για τα προβλήματα
σχετικά με το νερό σε φτωχές κοινότητες.

10΄

2

Οι μαθητές διαβάζουν την κατάσταση και το πρόβλημα:
«Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο απλού συστήματος
μεταφοράς νερού στην κοινότητα από μία κοντινή λίμνη με
τη χρήση αντλίας νερού.»
Παρουσιάζονται οι προδιαγραφές και τα βασικά υλικά της
λύσης.

5΄

3

Οι μαθητές μελετούν βασικές πληροφορίες για την αντλία.
Να τονιστεί ότι η αντλία είναι ένας μηχανισμός που μας
βοηθά στη μετακίνηση υγρών και αερίων.

4

Οι μαθητές κατασκευάζουν μια πρόχειρη αντλία νερού για
να παρατηρήσουν τον τρόπο λειτουργίας της.
Συζητούν (α) την παλινδρομική κίνηση του εμβόλου και την
κίνηση του νερού και (β) τη σημασία των βαλβίδων.

5

Οι μαθητές μελετούν το υλικό για τους 2 προτεινόμενους
τρόπους κατασκευής της αντλίας, παρακολουθούν σχετικά
βίντεο και επιλέγουν στις ομάδες τους τον τρόπο που θα
ακολουθήσουν για να κατασκευάσουν την αντλία τους.

6

Οι μαθητές σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τη λύση του
προβλήματος (μοντέλο συστήματος μεταφοράς νερού).

20΄

10΄
2ο -4ο
(3Χ45΄)
110΄

This publication has been produced with the assistance of the European Commission. The
contents of this publication are the sole responsibility of CARDET and its project partners and can
in no way be taken to reflect the views of the European Union.
“Technology challenging poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265]

Διδακτικό Υλικό

Σχόλια

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 1 «Νερό στις

Στα ερώτήματα (1, 2, 3) οι μαθητές
εκφράζουν τις απόψεις τους. Δεν
χρειάζεται να γίνει ιδιαίτερος
σχολιασμός ή ανάλυση των ιδεών.
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες.

-

αναπτυσσόμενες χώρες – προβλήματα
& προκλήσεις»
Βίντεο διάρκειας 2 λεπτών

- Φυλλάδιο
Δραστηριότητα
κατάσταση και το πρόβλημα»

2

«Η

- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 3 «Η αντλία»
- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 4 «Πώς
λειτουργεί η αντλία;»
- Βίντεο «Πρόχειρη_Κατασκευή_Αντλίας»
(2΄)
- Υλικά για την κατασκευή της αντλίας
- Φυλλάδιο
Δραστηριότητα
5
«Κατασκευή αντλίας»
- Βίντεο
«Α_Τρόπος_Κατασκευής_Αντλίας» (2΄)
- Βίντεο
«Β_Τρόπος_Κατασκευής_Αντλίας» (2΄)
- Φυλλάδιο Δραστηριότητα 6α & 6β

Η λύση δεν αφορά μόνο στην
αντλία, αλλά και στη μεταφορά και
στην αποθήκευση του νερού.
Οι
μαθητές
να
καταβάλουν
προσπάθεια για προσομοίωση του
φυσικού περιβάλλοντος (λίμνη,
χωριό, κ.ο.κ.).
Οι πληροφορίες είναι γενικές και
δεν χρειάζεται εμβάθυνση στο θέμα
των αντλιών.
Η κατασκευή της αντλίας μπορεί να
γίνει (α) από τους μαθητές σε
ομάδες ή (β) ως δραστηριότητα
επίδειξης από τον εκπαιδευτικό.

Ομαδική εργασία.
Οι 2 τρόποι κατασκευής της αντλίας
είναι παρόμοιοι.
Η λύση δεν αφορά μόνο στην
κατασκευή αντλίας, αλλά όλου του
συστήματος (άντληση, μεταφορά,
αποθήκευση του νερού).
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Παρουσίαση εργασιών - αξιολόγηση - αναστοχασμός

- Φυλλάδιο
«Αξιολόγηση»

Δραστηριότητα

7

Ανακεφαλαίωση
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Νερό στις αναπτυσσόμενες χώρες – προβλήματα και προκλήσεις
Ο δεκατριών χρονών Αντρέας μαζί με την οκτάχρονη αδελφή του και τους γονείς του έχουν πάει
για κατασκήνωση στα βουνά για μια εβδομάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ο χώρος δεν
διαθέτει οποιεσδήποτε υπηρεσίες και βρίσκεται πέντε ώρες
απόσταση με τα πόδια από το κοντινότερο χωριό. Σε απόσταση
1 χιλιομέτρου υπάρχει ένα ποτάμι. Οι γονείς του Αντρέα έχουν
επιλέξει να κατασκηνώσουν σε αυτή τη θέση, γιατί η θέα είναι
εκπληκτική και γιατί κοντά υπάρχουν πολλά μονοπάτια της
φύσης για να επισκεφτούν.
Μελετήστε τα πιο κάτω ερωτήματα και γράψτε τις ιδέες σας:
1. Σε τι θα χρειαστεί το νερό για την εβδομάδα που θα βρίσκεται στην κατασκήνωση η
οικογένεια του Αντρέα; Αναφέρετε 3-4 περιπτώσεις.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Με ποιους τρόπους μπορούν να εξασφαλίσουν το νερό που θα χρειαστούν;
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Στην περίπτωση που η οικογένεια του Αντρέα επιλέξει να εφοδιαστεί με νερό από το
ποτάμι, πόσο νερό νομίζετε ότι θα μπορούσαν να κουβαλήσουν όλοι μαζί σε μία διαδρομή;
Μέγιστη ποσότητα νερού: ___________________________

1L

2L

5L

10 L

20 L

Βίντεο
Παρακολουθήστε το βίντεο «Νερό: Προβλήματα, Προκλήσεις»
και συζητήστε στην ομάδα σας για τα προβλήματα και τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι που ζουν σε φτωχές κοινότητες
σε αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας και της Αφρικής.
Τι μπορεί να είναι το σύστημα ύδρευσης; Εσείς έχετε τέτοιο σύστημα;

Διαβάστε και σχολιάστε τα πιο κάτω γεγονότα σχετικά με τις αναπτυσσόμενες χώρες:
Οι γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια περνούν έως και 5 ώρες την ημέρα μεταφέροντας νερό.
Οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση μόνο σε 20 λίτρα νερού την ημέρα!
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Η κατάσταση και το πρόβλημα

Η κατάσταση
Το χωριό Chepang Gaun είναι ένα φτωχό χωριό στο αναπτυσσόμενο
Νεπάλ. Οι άνθρωποι εδώ δεν έχουν πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό.
Για να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό, οι γυναίκες και τα παιδιά
αναγκάζονται να ξοδεύουν πολλές ώρες κουβαλώντας καθημερινά
νερό σε δοχεία από κοντινά ποτάμια και λίμνες. Αυτή η επίπονη
εργασία γίνεται εις βάρος του χρόνου των παιδιών και των γυναικών. Επιπρόσθετα, η
ποσότητα νερού που μεταφέρουν με τον τρόπο αυτό είναι περιορισμένη και δεν καλύπτει
επαρκώς τις ανάγκες των ανθρώπων. Εσείς, ως μέλη μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης έχετε
αναλάβει να βοηθήσετε τους κατοίκους του χωριού.
Το πρόβλημα
Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο απλού συστήματος άντλησης-μεταφοράς-αποθήκευσης
νερού με χρήση αντλίας νερού.

Καθώς σχεδιάζετε την κατασκευή σας να θυμάστε τις ακόλουθες προδιαγραφές:





Η κατασκευή σας πρέπει να κατασκευαστεί από υλικά που θα σας δώσει ο καθηγητής σας.
Η λύση να καλύπτει τις εξής πτυχές:
(α) την άντληση του νερού από τη λίμνη με τη χρήση
κάποιου μηχανισμού.
(β) την ασφαλή μεταφορά του σε άλλο σημείο (π.χ. με
σωλήνες) σε απόσταση περίπου 30 εκ.
(γ) την αποθήκευσή του (π.χ. ντεπόζιτο νερού, πηγάδι)
σε κάποιο σημείο του χωριού.
Η λύση για την άντληση του νερού σας θα βασίζεται στη
λειτουργία της αντλίας νερού (χειροκίνητη) που θα
κατασκευάσετε εσείς, με τη χρήση 2 συρίγγων.

Κριτήρια αξιολόγησης
Στο τέλος της ενότητας η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την πορεία εργασίας της και την κατασκευή
της στις υπόλοιπες ομάδες της τάξης. Η κάθε ομάδα θα βαθμολογηθεί από τις άλλες ομάδες στην
κλίμακα 1-10 στη βάση των 5 πιο κάτω σημείων:
1.
2.
3.
4.
5.

Πόσο καλός είναι ο όλος σχεδιασμός του μοντέλου λύσης.
Πόσο πετυχημένη ήταν η επιλογή των υλικών.
Πόσο στερεό και ασφαλές είναι το σύστημα μεταφοράς του νερού.
Πόσο καλά εργάστηκαν και συνεργάστηκαν μεταξύ τους τα μέλη της ομάδας.
Πόσο καλά και αποδοτικά λειτουργεί η αντλία νερού και γενικά το σύστημα άντλησηςμεταφοράς-αποθήκευσης του νερού.
5
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Διαθέσιμα υλικά
Πιο κάτω σας δίνεται ενδεικτικά ένας κατάλογος με τα υλικά που θα χρειαστείτε για την κατασκευή
σας. Σε συνεννόηση με τον καθηγητή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα υλικά που δεν
είναι στον κατάλογο.
Προσοχή: ΔΕΝ θα χρειαστείτε όλα τα πιο κάτω υλικά αλλά μόνο αυτά που απαιτούνται για τον
τρόπο που θα επιλέξετε για να κατασκευάσετε την αντλία νερού.
1

Σύριγγες
5

1 βάση περίπου 30X50 εκ
(π.χ κόριφλουτ, ξύλο)

2

3

4

Μαλακός διαφανής
σωλήνας
6

Σκληρός πλαστικός
σωλήνας
7

2 δοχεία υγρών
(π.χ. πλαστικά
ποτήρια, κούπες)

1 πλαστική
μπουκάλα νερού
½ λίτρου

2 σιδερένιες μπίλιες
8

9

Κόλλα για
πλαστικά

Πλαστική
κολλητική
ταινία

Χρήσιμες Πληροφορίες:
*Για την κατασκευή της αντλίας νερού προτείνονται 2 διαφορετικοί τρόποι (βλ. Δραστηριότητα 6:
κατασκευή αντλίας νερού). Επίσης, στη συνέχεια της ενότητας υπάρχει κάποιο πείραμα για το
οποίο χρειάζονται κάποια υλικά. Συνοπτικά τα υλικά παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α

Υλικά

Τρόπος Κατασκευής Αντλίας Νερού
Τρόπος Α
2 (6ml, 2,5ml)

Τρόπος Β
2 (6ml ή 10ml)

Πείραμα
1 (20ml)

1

Σύριγγες

2

Μαλακός διαφανής σωλήνας (40-50 εκ)

√

√

0

3

Σκληρός πλαστικός σωλήνας (15 -20 εκ)

√

√

0

4

2 σιδερένιες μπίλιες

√

√

0

5

1 βάση περίπου 30X50 εκ (π.χ. κόριφλουτ, ξύλο)

√

√

0

6

2 δοχεία υγρών (π.χ. πλαστικά ποτήρια, κούπες)

√

√

√

7

1 πλαστική μπουκάλα νερού ½ λίτρου

0

0

√

8

Κόλλα για πλαστικά

√

√

√

9

Πλαστική κολλητική ταινία

0

0

√
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Η Αντλία
Τι είναι η Αντλία;
Είναι ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ρευστών (κυρίως υγρών αλλά και
αερίων). Πιο συγκεκριμένα, είναι συσκευή που χρησιμοποιεί Μηχανικό
Έργο για να ανυψώσει, να μεταφέρει ή να συμπιέσει ρευστά.
Καταναλώνουν δηλαδή Μηχανικό έργο, για να μεταβάλλουν τη δυναμική ή
την κινητική ενέργεια ενός ρευστού.
Σύγχρονη αντλία
Ιστορία της Αντλίας
Οι αντλίες είναι γνωστές από τα αρχαία χρόνια. Η παλαιότερη, ίσως, ιστορικά εφαρμογή αντλίας
νερού είναι αυτή του Αρχιμήδη με τον ατέρμονα κοχλία (325 π.Χ.), που χρησιμοποιήθηκε για την
άντληση νερού από το Νείλο ποταμό, για την άρδευση των χωραφιών στην αρχαία Αίγυπτο.

Ατέρμονας κοχλίας του
Αρχιμήδη (325 π.Χ.)

Αντλία του Κτησίβιου
(300 π.Χ.)

Πυροσβεστική αντλία
του Ήρωνος (100 π.Χ.)

Πού συναντάμε αντλίες στην καθημερινότητά μας;






Στο σπίτι
Ύδρευση: Το σύστημα το οποίο φέρνει το
νερό στις βρύσες μας.
Άρδευση: Παρόμοιο σύστημα που φέρνει
το νερό στις παροχές άρδευσης.
Θέρμανση: Οι
κυκλοφορητές
που
χρησιμοποιούνται για να στείλουν το ζεστό
νερό στις βρύσες μας ή στα θερμαντικά
σώματα (καλοριφέρ).
Στα συστήματα θέρμανσης ή ψύξης που
λειτουργούν με κυκλοφορία αέρα.

Στο αυτοκίνητο
 Κυκλοφορία καυσίμου: Το σύστημα που
αναροφά από τη δεξαμενή (ντεπόζιτο)
το καύσιμο (αντλίες βενζίνης, αντλίες
πετρελαίου).
 Κυκλοφορία λαδιού: Το σύστημα που
κατευθύνει το λάδι της μηχανής στα
σημεία λίπανσης (αντλία λαδιού).
 Κυκλοφορία νερού ψύξης: Το σύστημα
που κατευθύνει το νερό για την ψύξη
των κυλίνδρων.

Κατηγορίες Αντλιών
Υπάρχουν δύο είδη αντλιών:



Οι φυγοκεντρικές αντλίες που προσδίδουν κινητική ενέργεια στο ρευστό με φυγοκεντρικές
δυνάμεις, ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις ή μηχανική ώθηση.
Οι παλινδρομικές αντλίες που προσδίδουν κινητική ενέργεια στο ρευστό με μηχανικά μέσα
(π.χ. έμβολο) ή με ένα άλλο ρευστό (π.χ. πεπιεσμένο αέρα).

Φυγοκεντρική αντλία
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Πώς λειτουργεί η Αντλία;
Κατασκευάστε μια πρόχειρη αντλία νερού και συζητήστε για τον τρόπο λειτουργίας της.
Υλικά και εργαλεία
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 σύριγγα 20 ml

1 πλαστική
μπουκάλα ½ L

Πλαστική
κολλητική ταινία

Κόλλα για
πλαστικά

1 ψαλίδι

1 δοχείο με
νερό

Οδηγίες (Συνοδεύεται από βίντεο)
1. Ανοίξτε μια τρύπα στο πώμα του μπουκαλιού περίπου 4-5 mm (εικ. 1).
2. Κόψτε μια λωρίδα 1x3 εκ. κολλητικής ταινίας. Διπλώστε στο 1 εκ. και κολλήστε το στην ταινία (εικ.
2).

3. Κολλήστε την ταινία στο εσωτερικό του πώματος. Η ταινία να καλύπτει την τρύπα στο πώμα αλλά να
μην κολλήσει πάνω της, ώστε να σηκώνεται για να επιτρέπει την είσοδο του νερού (εικ. 3, 4).

4. Βιδώστε το πώμα στο μπουκάλι (εικ. 5).
5. Ανοίξτε μια μικρή τρύπα (4mm) στο μπουκάλι και καλύψτε την με κολλητική ταινία, όπως κάνατε με
το πώμα (εικ. 6, 7). Η ταινία να μπορεί να μετακινηθεί για να επιτρέπει την έξοδο του νερού.

6.
7.
8.
9.

Ανοίξτε μια τρύπα στη βάση του μπουκαλιού τόσο μεγάλη ώστε μόλις να χωράει τη σύριγγα (εικ. 8).
Κόψτε τη «μύτη» της σύριγγας και μεγαλώστε λίγο την τρύπα (εικ. 9).
Βάλτε τη σύριγγα περίπου 2 εκατοστά μέσα στο μπουκάλι και κολλήστε τη με γόμα (εικ. 10, 11).
Δοκιμάστε την αντλία με ένα δοχείο νερού (εικ. 12).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Συζητήστε για το πώς λειτουργεί η αντλία που φτιάξατε:
 Τι συμβαίνει όταν (α) τραβάτε και (β) σπρώχνετε το έμβολο; Γιατί συμβαίνει αυτό;
 Σε τι εξυπηρετούν οι τρύπες στο πώμα και στα πλάγια της μπουκάλας;
 Τα κομμάτια της πλαστικής ταινίας μπροστά από τις 2 τρύπες λειτουργούν ως βαλβίδες.
Τι νομίζετε δηλαδή ότι κάνουν; Υπάρχει κάτι ανάλογο στο ανθρώπινο σώμα;
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Κατασκευή Αντλίας Νερού
Μελετήστε τους 2 τρόπους κατασκευής της αντλίας και επιλέξτε εκείνο που θα χρησιμοποιήσετε.
Α΄ Τρόπος Κατασκευής Αντλίας
Υλικά και εργαλεία
1.

2 σύριγγες: 1 μεγάλη, 1 μικρή
(π.χ. 6 ml και 2.5 ml)

2.

3.

4.

2 μπίλιες (να χωρούν
μέσα στις σύριγγες)

Κόλλα για πλαστικά

1 ψαλίδι

Προσοχή: Είναι σημαντικό η μικρή σύριγγα να χωράει μέσα στη μεγάλη σύριγγα (εικ. 11 και 12).

Οδηγίες (Συνοδεύεται από βίντεο)
1

2

3

Αφαιρέστε το έμβολο και από τις
2 σύριγγες.
4

Αφαιρέστε το μαύρο πλαστικό
και τα 2 έμβολα.
5

Πάρτε τη μία μπίλια και ...

βάλτε τη μέσα στη μικρή
σύριγγα.
7

Κλείστε τη σύριγγα με το μικρό
μαύρο πλαστικό.
8

Μεγαλώστε με το ψαλίδι την
τρύπα στο άλλο μαύρο πλαστικό.
9

Βάλτε γόμα στην άκρη της μικρής
σύριγγας.
10

Κολλήστε το μαύρο πλαστικό
στην άκρη της μικρής σύριγγας.
11

Με το ψαλίδι ανοίξτε μια μικρή
τρύπα στη μικρή σύριγγα.
12

Τοποθετήστε μία μπίλια μέσα
στη μεγάλη σύριγγα.

Βάλτε τη μικρή σύριγγα μέσα
στη μεγάλη σύριγγα.

Η αντλία σας είναι έτοιμη.
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Σημείωση: Οι μπίλιες μέσα στις σύριγγες λειτουργούν ως βαλβίδες που ανοίγουν και κλείνουν με την κίνηση
του εμβόλου αναλόγως, ώστε να λειτουργεί η αντλία.

Β΄ Τρόπος Κατασκευής Αντλίας
Υλικά και εργαλεία
1.

2 σύριγγες (ιδίου
μεγέθους, π.χ. 10 ml)

2.

3.

4.

5.

2 μπίλιες

Μαλακός διαφανής
σωλήνας (και σκληρός αν
υπάρχει)

Κόλλα για
πλαστικά

1 ψαλίδι

Προσοχή: Οι σωλήνες πρέπει να εφαρμόζουν στο στόμιο της σύριγγας. Ο σκληρός πλαστικός
σωλήνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο στόμιο της σύριγγας για την απορρόφηση του νερού.
Οδηγίες (Συνοδεύεται από βίντεο)

2η
1η

1. Αφαιρέστε τα έμβολα και από τις δύο σύριγγες.
2. Ανοίξτε μία τρύπα με το ψαλίδι στο κάτω μέρος της κάθε σύριγγας, περίπου 4 mm.
3. Ενώστε με το μαλακό διαφανή σωλήνα τις 2 σύριγγες, ξεκινώντας από την οπή της πρώτης σύριγγας και
καταλήγοντας στο στόμιο της δεύτερης σύριγγας.

4. Στερεώστε με κόλλα το σωλήνα στην οπή της πρώτης σύριγγας.
5. Στην οπή της δεύτερης σύριγγας στερεώστε με κόλλα το σωλήνα ο οποίος θα βγάζει το νερό.
Αποφασίστε για το μήκος του σωλήνα αναλόγως του πού θέλετε να μεταφέρετε το νερό.
6. Ρίξτε από μία μπίλια και στις δύο σύριγγες και επανατοποθετήστε τα έμβολα.

7. Στην πρώτη σύριγγα εφαρμόστε το σωλήνα, ο οποίος θα απορροφά το νερό (είσοδος του νερού).
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Σημείωση: Ενώ λειτουργείτε την αντλία παρακολουθήστε την κίνηση των μπίλιων μέσα στις σύριγγες (α)
όταν τραβάτε το έμβολο και (β) όταν σπρώχνετε το έμβολο.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6α: Σχεδιασμός αρχικών ιδεών
Σχεδιάστε: (α) στο κουτί Α - την αντλία και (β) στο κουτί Β - το σύστημα άντλησης, μεταφοράς, αποθήκευσης του νερού.
Μοιραστείτε τις ιδέες που σχεδιάσατε και συγκρίνετέ τις μεταξύ σας στην ομάδα σας.

Α: αντλία

Β: σύστημα μεταφοράς νερού
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6β: Σχεδιασμός του συστήματος άντλησης-μεταφοράς-αποθήκευσης του νερού.
Παρουσιάστε το τελικό σχέδιο της ομάδας σας για το μοντέλο του συστήματος μεταφοράς, σημειώνοντας όποια επεξηγηματικά σχόλια όπου χρειάζεται.
Τα κουτιά στο τετραγωνισμένο χαρτί έχουν διαστάσεις 1 Χ 1 εκ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7: Αξιολόγηση από συμμαθητές
Όνομα Ομάδας: ______________________
Παρακολουθήστε την παρουσίαση της κάθε ομάδας και δώστε ένα βαθμό από το 1 ως το 10 για κάθε ένα από τα πιο κάτω ερωτήματα.

Όνομα ομάδας
που αξιολογείται

1
Πόσο καλός
είναι ο όλος
σχεδιασμός του
μοντέλου;

2
Πόσο
πετυχημένη ήταν
η επιλογή των
υλικών;

3
Πόσο σταθερή,
ανθεκτική και
ασφαλής είναι η
κατασκευή;

4
Πόσο καλά
εργάστηκαν και
συνεργάστηκαν
μεταξύ τους τα
μέλη της ομάδας;

5
Πόσο καλά και
αποδοτικά
λειτουργεί η
αντλία;

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(από το 50)
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