
 

Για τον καθηγητή 

Υλικά / ‘Οργανα: 

μία μπαταρία τύπου 3R12 4,5 V (πλακέ),  δυο τύπου C ή ΑΑ 1,5 V ή εναλλακτικά 3 μπαταρίες τύπου C ή ΑΑ 

1,5 V αν δεν βρίσκουμε 4,5 V (πλακέ), βολτόμετρο, λαμπάκι με τη βάση του, καλώδια με ακροδέκτες 

μπανάνα-κροκοδειλάκι, καλώδιο, σύρμα κουζίνας (ψιλό ατσαλόμαλλο). 

Παρατηρήσεις 

Οι μηχανικές συνδέσεις δεν είναι πάντα καλές ηλεκτρικές επαφές, γι’ αυτό η επαφή των συνδετήρων 

μπορεί να αντικατασταθεί με άμεση επαφή καλωδίων.  

Στο πείραμα 1, οι μαθητές πειραματίζονται με μπαταρίες και μετρούν την ηλεκτρική τους τάση με 

βολτόμετρο. 

Στο πείραμα 2, οι μαθητές συναρμολογούν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που περιλαμβάνει μπαταρία και 

λαμπτήρα και διαπιστώνουν όσο μεγαλύτερη είναι η ηλεκτρική τάση της μπαταρίας τόσο μεγαλύτερο 

είναι το ηλεκτρικό ρεύμα που ρέει στο κύκλωμα (το λαμπάκι ανάβει πιο έντονα). 

Ο στόχος είναι να διακρίνουν το αίτιο που είναι η ηλεκτρική τάση της μπαταρίας από το αποτέλεσμα που 

είναι το ηλεκτρικό ρεύμα που ρέει στο κύκλωμα. 

Στο πείραμα 3, οι μαθητές: 

 πραγματοποιούν ένα βραχυκύκλωμα 

 προβληματίζονται για την ποσότητα του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το ηλεκτρικό κύκλωμα 

σε ένα βραχυκύκλωμα 

Το βραχυκύκλωμα μπορεί να γίνει με ένα καλώδιο στο οποίο έχουμε γυμνώσει τις άκρες του ή αλλιώς με 

ένα καλώδιο με κροκοδειλάκια. Οι μαθητές πραγματοποιούν το ηλεκτρικό κύκλωμα της προηγούμενης 

δραστηριότητας και ένας μαθητής ακουμπάει τις άκρες του καλωδίου στους πόλους της μπαταρίας.  

Παρατηρούν ότι το λαμπάκι σβήνει.  

Στην ερώτηση «τι νομίζουν ότι συμβαίνει στο ηλεκτρικό ρεύμα ….» αναμένεται να απαντήσουν ότι 

μειώνεται (το λαμπάκι δεν ανάβει). Για να το διερευνήσουν πραγματοποιείται το επόμενο πείραμα. 

Στο πείραμα 4, ο στόχος είναι: 

 να διαπιστώσουν οι μαθητές ότι το ηλεκτρικό ρεύμα που ρέει στο κύκλωμα, όταν συμβαίνει 

βραχυκύκλωμα αυξάνει. 

Για τον σκοπό αυτό παρεμβάλλουν στο κύκλωμα του πειράματος 2 σύρμα κουζίνας. Το κύκλωμα 

διαρρέεται από ρεύμα και το λαμπάκι ανάβει. 

Πραγματοποιούν βραχυκύκλωμα  με καλώδιο και διαπιστώνουν ότι όταν κάνουν επαφή ανάμεσα στο 

ατσαλόμαλλο και στον ένα πόλο της πηγής, το ατσαλόμαλλο καίγεται ενώ το λαμπάκι σβήνει. 

Εισάγεται η έννοια του βραχυκυκλώματος, σαν ένας κλάδος στο κύκλωμα απ’ όπου διέρχεται πολύ 

μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος. 

Για να διερευνήσουν από πού διέρχεται η μεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος στο βραχυκύκλωμα 

πραγματοποιείται το επόμενο πείραμα. 



Στο Πείραμα 5,  ο στόχος είναι οι μαθητές: 

 διακρίνουν ότι η μεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος στο βραχυκύκλωμα, διέρχεται από 

το τμήμα του κυκλώματος που συμβαίνει το βραχυκύκλωμα . 

Οι μαθητές πραγματοποιούν το ηλεκτρικό κύκλωμα του πειράματος 2 και βραχυκυκλώνουν τη μπαταρία. 

Το βραχυκύκλωμα μπορεί να γίνει και κατευθείαν φέρνοντας σε επαφή το ατσαλόμαλλο με τους πόλους 

της μπαταρίας. 

Οι μαθητές παρατηρούν ότι το ατσαλόμαλλο καίγεται ενώ το λαμπάκι σβήνει. Όταν το σύρμα καεί το 

λαμπάκι ανάβει. 

 

 

Πείραμα 4     Πείραμα 5 

 

Ερωτήσεις εφαρμογής, γενίκευσης. 

 Τι θα συνέβαινε σε μια οικιακή συσκευή που βρίσκεται σε λειτουργία, αν γίνει βραχυκύκλωμα; 

 Ποιος είναι ο ρόλος της ηλεκτρικής ασφάλειας σε μια οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση. 

 

  



Αποτελέσματα στο ΦΕ 10 

Γ. Ενεργώ, Πειραματίζομαι 

Πείραμα 3 

 Το λαμπάκι ανάβει αμυδρά ή δεν ανάβει καθόλου. 

Πείραμα 4 

 Το λαμπάκι ανάβει αμυδρά ή δεν ανάβει καθόλου ενώ το σύρμα καίγεται. 

Πείραμα 5 

 Το λαμπάκι ανάβει αμυδρά ή δεν ανάβει καθόλου ενώ το σύρμα καίγεται. Όταν το σύρμα καεί το 

λαμπάκι ανάβει κανονικά. 

Δ. Συμπεραίνω, Καταγράφω 

Το βραχυκύκλωμα , είναι κλάδος στο κύκλωμα απ’ όπου διέρχεται πολύ μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

Όταν συμβεί βραχυκύκλωμα η ποσότητα του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα αυξάνει. 

Η μεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος περνάει από τον κλάδο του κυκλώματος που 

βραχυκυκλώνει 

Ε. Εφαρμόζω, Εξηγώ, Γενικεύω 

Πρώτη εικόνα: Το ανθρώπινο σώμα είναι καλός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος. Το βρεγμένο 

ανθρώπινο χέρι που ακουμπά στην πρίζα μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα ο 

άνθρωπος να πάθει ηλεκτροπληξία. 

Δεύτερη εικόνα: Καρφώνοντας το καρφί στον τοίχο πάνω από την πρίζα, υπάρχει κίνδυνος να τρυπήσουμε 

το καλώδιο και να προκαλέσουμε βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα να πάθουμε ηλεκτροπληξία. 

Τρίτη εικόνα: Η συσκευή είναι στην πρίζα. Ο άνθρωπος που εργάζεται σε αυτήν με το κατσαβίδι, μπορεί 

να ακουμπήσει σε σημεία του κυκλώματος απ’ όπου περνάει ηλεκτρικό ρεύμα και το ίδιο το σώμα του να 

λειτουργήσει σαν αγωγός του ρεύματος. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

Τέταρτη εικόνα: Αν ο χαρταετός ακουμπήσει στα καλώδια της ΔΕΗ, μπορεί ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει 

από το σώμα του παιδιού. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

 

Το νερό θα προκαλέσει βραχυκύκλωμα,  με αποτέλεσμα ο άνθρωπος 

να πάθει ηλεκτροπληξία. 

 

 

 


