
 

 

 

Ενςηήζεηξ αλημιόγεζεξ γηα ηεκ εκόηεηα «Ζςκηακμί μνγακηζμμί – Φοηά» (Σάλε Δ’) 

1. Είκαη ηα θοηά δςκηακά ή με δςκηακά ζώμαηα; (εμείςζε έκα  √  ζημ θαηάιιειμ 

ηεηνάγςκμ) 

                                   Δωκηακά                                    Με δωκηακά 

 

Αηηημιόγεζε ηεκ απάκηεζή ζμο. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Η πημ θάης εηθόκα πανμοζηάδεη ηα μένε εκόξ θοημύ. 

Α) Πμημ μένμξ ημο θοημύ απμννμθά ημ πενηζζόηενμ κενό; 

____________________________________________ 

Β) Πμημ μένμξ ημο θοημύ απμβάιιεη ημ πενηζζόηενμ κενό; 

____________________________________________ 

 

3. Πμημξ από ημοξ πημ θάης δςκηακμύξ μνγακηζμμύξ θαηαζθεοάδεη ηεκ ηνμθή ημο 

πνεζημμπμηώκηαξ ημ θςξ ημο ήιημο; 

                α) Σαύνα             β) Δέκηνμ           γ) Γιάθη                 δ) Γενάθη 

 

4. Πμηα εηθόκα δείπκεη θοηά πμο ζοκήζςξ βνίζθμκηαη ζηεκ ένεμμ;  

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 

Α 

Β 

Γ 

Δ 



5. Πμημ από ηα πημ θάης θοηά μεγαιώκεη ζοκήζςξ ζε έκα ηνμπηθό δάζμξ; 

 

 

 

 

 

 

6. Σα θύθηα ηεξ ζάιαζζαξ δεκ ηα ζοκακημύμε ζοπκά ζηηξ ηνύπεξ θαη ζηηξ ζπηζμέξ 

ηςκ βνάπςκ πμο γεμίδμοκ με κενό ηςκ ςθεακώκ. 

Τέζζενα παηδηά ζέιμοκ κα ελεηάζμοκ ηεκ οπόζεζε όηη «ηα θύθηα ηεξ ζάιαζζαξ δεκ 

μεγαιώκμοκ ζηηξ ηνύπεξ ηωκ βνάπωκ, γηαηί ημ κενό είκαη πμιύ αιμονό». Τμ θάζε παηδί 

μνγάκωζε έκα πείναμα, γηα κα δηενεοκήζεη αοηή ηεκ οπόζεζε. Οη πημ θάηω εηθόκεξ δείπκμοκ 

αοηά ηα πεηνάμαηα. Πμημ από ηα πημ θάηω πεηνάμαηα είκαη θαιύηενμ γηα κα δηενεοκεζεί ε 

οπόζεζε όηη ηα θύθηα ηεξ ζάιαζζαξ δεκ μπμνμύκ κα ακαπηοπζμύκ ζε πμιύ αιμονό ζαιάζζημ 

κενό;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 λίτρα θαλάςςιου 

νεροφ 
2 λίτρα θαλάςςιου 

νεροφ 

2 λίτρα θαλάςςιου 

νεροφ 
1 λίτρο θαλάςςιου 

νεροφ 

2 λίτρα θαλάςςιου 

νεροφ 

2 λίτρα θαλάςςιου 

νεροφ με 

επιπρόςθετα 50 

γραμμάρια αλάτι 

2 λίτρα γλυκοφ 

νεροφ 
2 λίτρα γλυκοφ 

νεροφ με 

επιπρόςθετα 50 

γραμμάρια αλάτι 

B. Το πείραμα του Μιχάλη A. Το πείραμα τησ Μαρίασ 

Γ. Το πείραμα του Νίκου 
Δ. Το πείραμα τησ Δανάησ  



7. Πενίγναρε δύμ παναθηενηζηηθά ημο πημ θάης θοημύ, ηα μπμία μπμνμύκ κα 

βμεζήζμοκ κα επηβηώκεη ζηεκ ένεμμ. 

                                 Α) _______________________________________________ 

                                   ________________________________________________ 

                                  _________________________________________________ 

                                 Β) _______________________________________________ 

                                  _________________________________________________ 

                       __________________________________________________ 

              

8. Πημ θάης θαίκεηαη έκα ζπεδηάγναμμα ημο ζπηηημύ ηεξ Ρεβέθθαξ. Τπάνπμοκ 

ηέζζενηξ πενημπέξ ημο θήπμο, όπμο ε Ρεβέθθα ζέιεη κα θοηέρεη θοηά (πενημπέξ 

1,2, 3 θαη 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πμηα πιεονά ημο ζπηηημύ ηεξ Ρεβέθθαξ ζα θςηίδεηαη πενηζζόηενμ από ημκ ήιημ ημ 

πνςί;  εμείςζε έκα  √  ζημ θαηάιιειμ ηεηνάγςκμ. 

                          ε ακαημιηθή (πενημπή 3)                             ε δοηηθή (πενημπή 4) 

 

Αηηημιόγεζε ηεκ απάκηεζή ζμο. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Περιοχή 1 

Περιοχή 4 

Περιοχή 3 

Περιοχή 2 
λίμνη 

ςπίτι 

βορράσ 

νότοσ 

ανατολή δφςη 



1. Η Ρεβέθθα ήζειε κα θοηέρεη ζε θάζε πενημπή δηαθμνεηηθά είδε θοηώκ. 

ογθέκηνςζε εηθόκεξ ηςκ αγαπεμέκςκ ηεξ θοηώκ θαη ακαθάιορε πόζμ θςξ ημο 

ήιημο πνεηάδμκηαη, γηα κα ακαπηοπζμύκ θακμκηθά. Σμπμζέηεζε ηηξ εηθόκεξ θαη ηηξ 

πιενμθμνίεξ πμο ζογθέκηνςζε ζε έκα ιεύθςμα όπςξ θαίκεηαη πημ θάης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Η Ρεβέθθα ζέιεη κα θοηέρεη ηνηακηαθοιιηέξ θάης από ηηξ βειακηδηέξ. Η 

θίιε ηεξ, ε Εογεκία, δηαθώκεζε μαδί ηεξ θαη ηεξ είπε όηη μη ηνηακηαθοιιηέξ δεκ 

ζα μεγάιςκακ θακμκηθά ζηεκ πενημπή. Ελήγεζε πημ θάης, γηαηί ε Εογεκία 

οπμζηενίδεη αοηή ηεκ άπμρε. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

12. Με ηε βμήζεηα ημο ζπεδηαγνάμμαημξ ημο ζπηηημύ ηεξ Ρεβέθθαξ θαη ηςκ 

πιενμθμνηώκ ημο πημ πάκς ιεοθώμαημξ, γνάρε ζημκ πημ θάης πίκαθα πμηα θοηά 

ζα ακαπηοπζμύκ πενηζζόηενμ ζε θάζε πενημπή.  

 

Πενημπή 1 

Πενημπή 2 

Πενημπή 3 

Πενημπή 4 

 

Ανάγκεσ ςε φωσ Ανάγκεσ ςε φωσ 

ςκιά 

απογευματινόσ ήλιοσ Ήλιοσ όλη μέρα 

πρωινόσ ήλιοσ 

ςκιά για μερικέσ ώρεσ ήλιοσ όλη μέρα 

φτζρη αςτζρι 

τριανταφυλλιά θάμνοσ 

μενεξζσ ντοματιά 


