
ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

1. ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΩΝΩ...ΣΗ ΦΗΜΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ!  

Απαιτούμενα όργανα και υλικά Απαιτούμενες ουσίες 

 Σρία ποτήρια ζέσης 250 ml 

 Σρία λευκά γαρύφαλλα 

 Ένα καλαμάκι 

 Μπλε (ή κόκκινο ή πράσινο χρώμα) που διαλύεται σε νερό  

Πορεία του πειράματος 

1.  Βάλε νερό μέχρι τη μέση στα ποτήρια. Ρίξε σε κάθε ποτήρι μικρή ποσότητα από ένα 

χρώμα και διάλυσέ το ανακατεύοντας με το καλαμάκι. 

2.  Σοποθέτησε τα γαρύφαλλα ένα σε κάθε ποτήρι. ε λίγες μέρες θα παρατηρήσεις πως 

κάθε γαρύφαλλο από λευκό που ήταν έχει αλλάξει και έχει πάρει το χρώμα που είχες 

βάλει στο ποτήρι του! 

[Διαπιστώνεις λοιπόν ότι τα φυτά παίρνουν με τις ρίζες τους νερό και θρεπτικές ουσίες 

που χρειάζονται για να αναπτυχθούν, παίρνουν όμως επίσης και ό,τι άλλο μπορεί να 

βρίσκεται στο έδαφος...Έτσι μπορούν να βρεθούν στα φυτά βλαβερές ουσίες όταν η 

περιοχή που αυτά φύονται είναι ρυπασμένη. Από τα φυτά αυτές οι ουσίες με την τροφική 

αλυσίδα μπορούν να βρεθούν εύκολα σε άλλα ζώα ή τον άνθρωπο επηρεάζοντας την 

υγεία τους... 

 

2. ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΩΝΩ...ΣΗ ΥΩΣΟΡΤΠΑΝΗ! 

Απαιτούμενα όργανα και υλικά Απαιτούμενες ουσίες 

 Μια μικρή λεκάνη 

 Μερικά φύλλα από σπανάκι 

Πορεία του πειράματος 

1.  Βάλε τα φύλλα στη λεκάνη, φρόντισε να τα καλύψει τελείως το νερό και τοποθέτησε 

τη σε κάποιο χώρο -για παράδειγμα κοντά στο παράθυρο ή στο μπαλκόνι- αρκεί να 

φωτίζεται από ήλιο. Λίγη ώρα μετά θα παρατήρησε ότι στα καλυμμένα με νερό φύλλα 

σχηματίζονται φυσαλίδες. Σο αέριο που τις αποτελεί είναι οξυγόνο! Αυτή η ουσία 

παράγεται από φυτά όταν φωτοσυνθέτουν, δηλαδή όταν φτιάχνουν την τροφή τους. Η 

παρουσία οξυγόνου λοιπόν σημαίνει ότι τα φύλλα με τη βοήθεια του ήλιου που τα φωτίζει 

συνεχίζουν ακόμα και λίγες μέρες αφού κοπούν να παράγουν γλυκόζη -δηλαδή την 

τροφή τους- με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. 

2. Πάρε κατόπιν τη λεκάνη και τοποθέτησέ τη σε ένα αρκετά σκοτεινό δωμάτιο. Κούνησε 

ελαφρά τη λεκάνη ώστε να φύγουν οι φυσαλίδες, άφησε να περάσει λίγη ώρα και 

κατόπιν φώτισε με το φακό τα φύλλα. Μετά από λίγο θα παρατηρήσεις να εμφανίζονται 

νέες φυσαλίδες οξυγόνου! Σο τεχνητό φως του φακού υποκατέστησε τον ήλιο 



συνεχίζοντας τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. ε πόλεις με έντονο νυκτερινό φωτισμό 

τα φυτά λοιπόν συνεχίζουν και τη νύχτα να φωτοσυνθέτουν. Έτσι η φωτορύπανση 

επηρεάζει τη ζωή τους και αλλοιώνει τις συνήθειες της φύσης... 

 

3. ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΩΝΩ...ΣΗ ΔΡΑΗ ΣΗ ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΦΗ! 

Απαιτούμενα όργανα και υλικά Απαιτούμενες ουσίες 

 Ποτήρι 

 Ένα αυγό 

 Ξύδι  

Πορεία του πειράματος  

To ξύδι, διαλύεται σ’ αυτό και έτσι σχηματίζεται κάτι άλλο...  

Σο βρόχινο νερό όταν είναι ανακατεμένο με καυσαέρια όπως το διοξείδιο του θείου 

(SO2) και το διοξείδιο του αζώτου (NO2) μετατρέπεται κι αυτό σε ένα ισχυρό οξύ! Έτσι η 

όξινη βροχή -με όμοιο τρόπο όπως το ξύδι αλλοιώνει το τσόφλι- επηρεάζει το μάρμαρο 

των μνημείων και το μετατρέπει σε κάτι άλλο, με αποτέλεσμα -πέρα από τη σοβαρή 

ρύπανση- να χάνεται η πολιτιστική κληρονομιά μας αφού καταστρέφεται η μορφή 

μαρμάρινων αγαλμάτων, κιόνων και άλλων αξεπέραστων έργων τέχνης... 


