
1 

 

 
 

Μαθήματα Στοιχειωδών Σωματιδίων με Απλά Υλικά 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Τίνα Νάντσου 
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Απλά πειράματα και δράσεις στα 

στοιχειώδη σωματίδια 
 

 

 

Εισαγωγή 

 

Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τις βασικές αρχές της σύγχρονης θεωρίας για 

την δομή του Μικρόκοσμου.  

 

Κεντρικά ερωτήματα 

 

α. Ποια είναι η επιστημονική γνώση για την δομή της ύλης; 

β. Τι είναι είναι το Καθιερωμένο Πρότυπο των Στοιχειωδών Σωματιδίων; 

γ. Πώς αποκτούν μάζα τα σωματίδια; (Πεδίο Higgs)  

 

Εναλλακτικές Ιδέες μαθητών/τριών  για τη δομή της ύλης 

 

Η δομή της ύλης, η κλίμακα του μικρόκοσμου και τα μεγέθη είναι πολύ δύσκολο να 

γίνουν αντιληπτά στις μικρές ηλικίες. Τα παιδιά έχουν προσωπικές πεποιθήσεις για 

τη δημιουργία του κόσμου, για το τι είναι η ύλη και δεν μπορούν να συλλάβουν ότι 

όλο το Σύμπαν και ό,τι βλέπουν γύρω τους αποτελείται από τα ίδια δομικά υλικά, τα 

στοιχειώδη σωματίδια.  

 

Κλασικές εναλλακτικές ιδέες των παιδιών για τη δομή του ατόμου είναι οι παρακάτω: 

 

α. Τα ηλεκτρόνια ενός ατόμου περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα, όπως οι 

πλανήτες γύρω από τον Ήλιο.  

β. Το ηλεκτρόνιο είναι όπως ένας τεχνητός δορυφόρος. Μπορεί να βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε τροχιά.  

γ. Τα άτομα, όταν εκπέμπουν ραδιενέργεια, εξαφανίζονται. 

δ. Τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια είναι τα μόνα στοιχειώδη σωματίδια. 

 

Σκοπός  

  

Στόχος μας είναι να διερευνήσουμε με τα παιδιά τις βασικές αρχές της φυσικής 

στοιχειωδών σωματιδίων και της πυρηνικής φυσικής χωρίς να χρησιμοποιήσουμε 

μαθηματικά ερμηνευτικά μοντέλα.       
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Διδακτική μεθοδολογία 

 

Η προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία είναι η εποικοδομητική προσέγγιση που 

περιλαμβάνει πέντε φάσεις:  

 

α. Η φάση του προσανατολισμού 

β. Η φάση της ανάδειξης των ιδεών των μαθητών/τριών 

γ. Η φάση της αναδόμησης των ιδεών των μαθητών/τριών 

δ. Η φάση της εφαρμογής 

ε. Η φάση της ανασκόπησης 

 

Αρχικά, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές/τριες να δουλέψουν ατομικά και μετά 

να συγκροτήσουν μικρές ομάδες για να συζητήσουν-προβλέψουν τις διάφορες 

παραμέτρους της δομής της ύλης και του ατόμου. Στη συνέχεια, καταγράφουν τις 

απόψεις τους. Ο εκπαιδευτικός τις συγκεντρώνει, τις κατηγοριοποιεί κι έτσι 

αναδεικνύονται τα σημαντικότερα μοντέλα των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών. Οι 

μαθητές/τριες ενθαρρύνονται να ελέγξουν τις ιδέες τους με σκοπό να τις επεκτείνουν, 

να αναπτύξουν καινούργιες ιδέες ή να αντικαταστήσουν τις προϋπάρχουσες με 

άλλες. Σκοπός του εκπαιδευτικού είναι οι αλλαγές αυτές στις ιδέες των μαθητών να 

γίνουν αυθόρμητα και να προσεγγίζουν το επιστημονικό πρότυπο. 

Στη συνέχεια καλούμε τους μαθητές/τριες να εκτελέσουν τις δράσεις και τα 

πειράματα  της προηγούμενης φάσης και να αιτιολογήσουν τα πιθανά 

αποτελέσματα. Εάν επαληθευθούν οι προβλέψεις τους μετά από το πείραμα, τότε 

έχουμε επαλήθευση της προϋπάρχουσας γνώσης. Εάν όχι, τότε έχουμε γνωστική 

σύγκρουση. Αφού προκύψει η γνωστική σύγκρουση, τότε και μόνο τότε θα τους 

οδηγήσουμε στην επιστημονική γνώση όσον αφορά στο Καθιερωμένο Μοντέλο των 

Στοιχειωδών Σωματιδίων. Οι βασικές έννοιες στις οποίες θα εισαχθούν τα παιδιά 

είναι αυτές της δομής του ατόμου, των μορίων, των στοιχειωδών σωματιδίων της 

ύλης και την αναγκαιότητα της εύρεσης του σωματιδίου Higgs για να αιτιολογηθεί η 

μάζα των σωματιδίων. Οι πειραματικές διατάξεις με απλά υλικά περιλαμβάνουν 

δημιουργία μοντέλων με ζαχαρωτά και καραμέλες, απεικόνιση πειραμάτων, μελέτης 

της αδράνειας που παρουσιάζουν αντικείμενα κατά την κίνησή τους, κτλ. 

Μετά την υλοποίηση των παρακάτω πειραμάτων και δράσεων οι μαθητές/τριες με τη 

βοήθεια του/της εκπαιδευτικού θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σημασία όσων 

ανακάλυψαν και να συγκρίνουν τις αρχικές ιδέες τους με τις νέες απόψεις. Έτσι θα 

συνειδητοποιήσουν την διαφορά της προηγούμενης με την τωρινή κατάσταση, 

καθώς και την πορεία που ακολούθησαν μέχρι να φτάσουν στην αλλαγή ιδεών 

(μεταγνώση).  
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Πειράματα και δράσεις 

 

Τα πειράµατα και οι δράσεις που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα είναι:  

 

α. Δομή του ατόμου με απλά υλικά 

β. Δομή των μορίων με απλά υλικά 

γ. Απεικόνιση του πειράματος του Rutherford 

δ. Το Καθιερωμένο Πρότυπο  

ε. Το σωματίδιο Higgs 

 

Σκόπιμα έχουν επιλεγεί πολύ απλά πειράματα, με φτηνά και εύκολα στην εύρεσή 

τους υλικά. Στόχος είναι να γίνει το πείραμα από κάθε μαθητή μέσα στην τάξη. 

 

Εφαρμογή στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

 

Φυσική Ε΄ Δημοτικού: Υλικά σώματα, δομή της ύλης 

 

Σύνδεση με το CERN 

 

Η μελέτη της δομής της ύλης είναι ακριβώς αυτό που κάνει το CERN. Το CERN 

προσπαθεί να δώσει απάντηση στο τι έγινε τις πρώτες στιγμές της γένεσης  του 

Σύμπαντος αλλά και να εμβαθύνει στα μυστήρια της ύλης. H σύγκρουση σωματιδίων 

με ταχύτητες που πλησιάζουν την ταχύτητα του φωτός έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία υποατομικών σωματίδιων που υπήρχαν στα πρώτα στάδια εξέλιξης του 

Σύμπαντος. 
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1ο Πείραμα/Δράση 

Δομή του ατόμου με απλά υλικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υλικά 

 

Smarties 

Kαραμέλες 

Zαχαρωτά 

Πλαστελίνες 

 

Βήματα υλοποίησης 

 

1. Σχεδιάστε τη δομή του ατόμου κατά Rutherford, όπως φαίνεται στο παρακάτω 

διάγραμμα. 

 

 
 

2. Δημιουργήστε με τον δικό σας τρόπο το μοντέλο του ατόμου κατά Rutherford. 
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Λέξεις κλειδιά 

 

Άτομο: Διακριτή μονάδα ύλης που δομείται και δομεί τον κόσμο. Αποτελείται από 

έναν πυρήνα πρωτονίων και νετρονίων, ο οποίος περιβάλλεται από ηλεκτρόνια. Τα 

άτομα δομούν τα μόρια και την αέρια, υγρή και στερεή ύλη. Οι ιδιότητες των ατόμων 

διαμορφώνουν τις ιδιότητες των μορίων και τα τελευταία διαμορφώνουν τις ιδιότητες 

της μακροσκοπικής ύλης. 

 

 

          

 

Χαρακτηριστικά & σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

  

Διάρκεια πειράματος/δράσης: 15 λεπτά  

Βαθμός δυσκολίας: 1/5 

Εφαρμογή στο Αναλυτικό Πρόγραμμα: Φυσική Ε΄ Δημοτικού: Υλικά σώματα, 

δομή της ύλης 

 

Πηγές 

 

Πειράματα Φυσικής με Απλά Υλικά 

https://tinanantsou.blogspot.gr 

 

 

 

 

https://tinanantsou.blogspot.gr/
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2ο Πείραμα/Δράση 

Δομή των μορίων με απλά υλικά 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υλικά 

 

Μακαρόνια 

Ζαχαρωτά 

Πλαστελίνες 

Καλαμάκια (πλαστικά ή ξύλινα) 

 

Βήματα υλοποίησης 

 

1. Απεικονίστε με τον δικό σας τρόπο τα παρακάτω μόρια. 

 

α. Το χημικό στοιχείο του υδρογόνου. 
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β. Το χημικό στοιχείο του οξυγόνου. 

 
 

γ. Τη χημική ένωση του νερού. 

 
Ερώτηση: Τι διαφορά θα έχει η χημική ένωση του νερού και ο πάγος; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

δ. Τη χημική ένωση της αμμωνίας. 

 
 

ε. Τη χημική ένωση του διοξειδίου του άνθρακα. 
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Το μόριο της αιθυλικής αλκοόλης, όπως το είδαν οι μαθητές της Σχολής Χιλλ, σαν δύο σκυλάκια που 

γαβγίζουν! 

 

Λέξεις κλειδιά 

 

Χημικό Στοιχείο: Ουσία που αποτελείται από άτομα που έχουν όλα τον ίδιο ατομικό 

αριθμό και επομένως τις ίδιες χημικές ιδιότητες. Μόρια με ένα είδος ατόμου 

ονομάζονται στοιχεία. Έχουν διαφορετικές ιδιότητες ανάλογα με τον αριθμό των 

ηλεκτρονίων και πρωτονίων τους. Στον Περιοδικό Πίνακα καταλαμβάνουν 

διαφορετικές θέσεις. 

Χημική Ένωση: Η σύνθεση δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών στοιχείων/ατόμων 

συνδιασμένα με δεδομένη αναλογία. Στον μικρόκοσμο, μία σύνθεση σωματιδίων 

μπορεί να έχει διαφορετικές ιδιότητες από τα συστατικά της. Οι νέες ιδιότητες της 

σύνθεσης προκύπτουν από τον τρόπο που γίνεται η σύνθεση των διαφορετικών 

κομματιών (σωματίδια, άτομα, μόρια). 

         

Χαρακτηριστικά & σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

 

Διάρκεια πειράματος/δράσης: 15 λεπτά  

Βαθμός δυσκολίας: 1/5 

Εφαρμογή στο Αναλυτικό Πρόγραμμα: Φυσική Ε’ Δημοτικού, Κεφ 1ο Υλικά 

Σώματα σελ.14-15. 

 

 

Πηγές 

 

Πειράματα Φυσικής με Απλά Υλικά 

https://tinanantsou.blogspot.gr 

 

 

 

https://tinanantsou.blogspot.gr/
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3ο Πείραμα/Δράση 

Απεικόνιση του πειράματος του  Rutherford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υλικά 

 

Χαρτόνια 

Ζαχαρωτά 

Πλαστελίνες 

Ψαλίδι 

Ένα κινητό ή μία κάμερα 

Λέιζερ 

Αλεύρι ή ταλκ 

Καθρεφτάκια 
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Βήματα υλοποίησης 

 

1. Φτιάχνουμε το μοντέλο του σταφιδόψωμου (Tomson)  και με μία δέσμη λέιζερ 

χτυπάμε το μοντέλο του ατόμου. Τί εικόνα βλέπουμε στην ψηφιακή κάμερα; 

Αιτιολογήστε την άποψή σας. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Φτιάχνουμε το μοντέλο του Rutherford και με μία δέσμη λέιζερ χτυπάμε το άτομο. 

Τί εικόνα βλέπουμε στην ψηφιακή κάμερα; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Βάλτε καθρεφτάκια γύρω από το μοντέλο του ατόμου και επαναλάβατε τη 

διαδικασία. Τί παρατηρείτε; Αιτιολογήστε την άποψή σας. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Σημεία προσοχής 

 

Μπορείτε να ρίξετε αλεύρι ή ταλκ για να βλέπετε πιο εύκολα τις δέσμες των λέιζερ και 

τις ανακλάσεις τους. 
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Και λίγη περισσότερη θεωρία… 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Rutherford, όλη σχεδόν η μάζα του ατόμου είναι 

συγκεντρωμένη σε έναν μικροσκοπικό, θετικώς φορτισμένο πυρήνα, του οποίου η 

διάμετρος, όπως ξέρουμε σήμερα, είναι μόλις το 1/100.000 της διαμέτρου του 

ατόμου. Τα εξωτερικά μέρη του ατόμου περιέχουν τόσα ηλεκτρόνια (καθένα από τα 

οποία φέρει μια μονάδα αρνητικού φορτίου), ώστε το φορτίο του πυρήνα να 

εξουδετερώνεται και το άτομο στο σύνολο του να εμφανίζεται ηλεκτρικά ουδέτερο. 

Στο πλαίσιο αυτού του πλανητικού μοντέλου ο ίδιος ο Rutherford απλώς ανέφερε ότι 

μια σειρά από μικροσκοπικά ηλεκτρόνια στρέφονται γύρω από τον πυρήνα, όπως η 

Γη γύρω από τον ήλιο ή ένας δακτύλιος γύρω από τον Κρόνο. Ωστόσο, η 

συγκέντρωση της μεγαλύτερης μάζας του ατόμου σε ένα πολύ μικρό πυρήνα έκανε 

το πλανητικό μοντέλο του ατόμου να μοιάζει ακόμα περισσότερο με το ηλιακό 

μοντέλο καθώς ξέρουμε ότι ο ήλιος – πυρήνας – περιέχει το μεγαλύτερο μέρος της 

μάζας του ηλιακού μας συστήματος. 

Στο πείραμα Geiger-Marsden στο εργαστήριο του Rutherford, τα σωματίδια α 

χρησιμοποιούνταν ως εργαλείο συστηματικής διερεύνησης της ατομικής δομής με τη 

μελέτη της σκέδασής τους κατά το πέρασμά τους από ένα λεπτό φύλλο χρυσού. Το 

πείραμα του Rutherford έδειξε  ότι όλα τα σωματίδια θα περνούσαν μέσα από το 

φύλλο ή ότι θα διαθλούνταν ελαφρά. Αυτό συνέβη πράγματι τις περισσότερες φορές 

αλλά λίγα σωματίδια, και συγκεκριμένα 1 στα 8.000, αναπήδησαν αναπάντεχα 

σχεδόν σε ευθεία γραμμή πίσω στην πηγή. Αυτό υποστήριζε την υπόθεση ότι τα 

άτομα διαθέτουν μια πυκνή περιοχή στην οποία περιέχεται το μεγαλύτερο τμήμα της 

μάζας τους και συνδέεται με ηλεκτρικό πεδίο υψηλής συγκέντρωσης (πιθανώς θετικό 

στη φύση του) αντί για διαχεόμενο θετικό ή αρνητικό φορτίο. Ο Rutherford σκέφθηκε, 

πιθανώς με όρους αισθητικής συμμετρίας, ότι μια τέτοια περιοχή πυκνού φορτίου και 

μάζας θα βρισκόταν στο κέντρο του ατόμου. Συνεπώς μια τέτοια περιοχή σχημάτιζε 

ένα είδος ατομικού πυρήνα. 

 

Χαρακτηριστικά & σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

  

Διάρκεια πειράματος/δράσης: 20 λεπτά  

Βαθμός δυσκολίας: 1/5 

Εφαρμογή στο Αναλυτικό Πρόγραμμα: Φυσική Ε’ Δημοτικού, Κεφ 1ο, Υλικά 

σώματα, σελ.14-15. 

 

Πηγές 

 

Πειράματα Φυσικής με Απλά Υλικά 

https://tinanantsou.blogspot.gr 

 

 

 

https://tinanantsou.blogspot.gr/
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4ο Πείραμα/Δράση 

Το Καθιερωμένο Πρότυπο  

 

 

Υλικά 

 

Μακαρόνια 

Ζαχαρωτά 

Πλαστελίνες 

 

Βήματα υλοποίησης 
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1. Απεικονίστε με τον δικό σας τρόπο το καθιερωμένο πρότυπο των στοιχειωδών 

σωματιδίων. 

 

 

 
Απεικόνιση του Standard Model από τα παιδιά της ΣΤ’ στη Σχολή Χιλλ. 

 

 

2. Πώς θα μπορούσατε να παρουσιάσετε το Standard Model  στα παιδιά;  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Λέξεις κλειδιά 

 

Καθιερωμένο Πρότυπο (Standard Model): Ονομασία που χρησιμοποιούν οι 

φυσικοί για τη θεωρία των θεμελιωδών σωματιδίων και των αλληλεπιδράσεών τους. 

 

Χαρακτηριστικά & σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

  

Διάρκεια πειράματος: 15 λεπτά  

Βαθμός δυσκολίας: 1/5 

Εφαρμογή στο Αναλυτικό Πρόγραμμα: Φυσική Ε’ Δημοτικού, Κεφ 1ο, Υλικά 

σώματα, σελ.14-15. 

 

Πηγές 

 

Πειράματα Φυσικής με Απλά Υλικά 

https://tinanantsou.blogspot.gr 

https://tinanantsou.blogspot.gr/
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5ο Πείραμα/Δράση 

Το σωματίδιο Higgs με αλεύρι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υλικά 

 

1 λεκάνη 

Αλεύρι 

Διάφορα αντικείμενα διαφορετικής μάζας και πυκνότητας 

 

Βήματα υλοποίησης 

 

1. Μετακινούμε μέσα στο αλεύρι ένα αντικείμενο μεγάλης μάζας πχ. έναν βόλο. 

Τί παρατηρούμε; Γιατί; Αιτιολογήστε την άποψή σας. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Μετακινούμε μέσα στο αλεύρι ένα ελαφρύτερο αντικείμενο. Τί παρατηρούμε; 

Γιατί; Αιτιολογήστε την άποψή σας. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3. Τί αντιστοιχία μπορούμε να κάνουμε με το πεδίο Higgs και τα στοιχειώδη 

σωματίδια της ύλης; Αιτιολογήστε την άποψή σας. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Διαλέξτε ένα αντικείμενο για φωτόνιο, ένα για ηλεκτρόνιο και ένα για 

πρωτόνιο. Ποιες είναι οι διαφορές τους στην κίνηση μέσα στο πεδίο Higgs; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Και λίγη περισσότερη Φυσική… 

 

Τα σωματίδια αλλά και ο χωρόχρονος γεννήθηκαν με την Μεγάλη Έκρηξη (Big 

Bang). Καθώς το Σύμπαν άρχισε να ψύχεται και μετά από μια κρίσιμη τιμή 

θερμοκρασίας τα σωματίδια αλληλεπίδρασαν με  ένα πεδίο, το πεδίο Higgs, το οποίο 

βρίσκεται σε όλο το Σύμπαν. Εξαιτίας αυτής της αλληλεπίδρασης, τα σωματίδια, οι 

φορείς της ηλεκτρασθενούς αλληλεπίδρασης και το μποζόνιο Higgs απέκτησαν 

μάζα. Όσο πιο πολύ αλληλεπίδρασαν τόσο πιο βαριά έγιναν. To ίδιο έγινε και με τα 

άλλα σωματίδια δηλαδή τα λεπτόνια και τα κουάρκς. Κατά αναλογία όταν ένα 

σωματίδιο παρουσιάζει μεγάλη αδράνεια στην κίνησή του σημαίνει ότι έχει μεγάλη 

μάζα. Έτσι ο βόλος παρουσιάζει μεγάλη αδράνεια στην κίνησή του μέσα στο αλεύρι 

και μπορούμε να συμπεράνουμε ότι έχει μεγάλη μάζα πχ. όπως το πρωτόνιο. Το 

αφρολέξ παρουσιάζει μικρή αδράνεια άρα έχει μικρή μάζα όπως πχ. το ηλεκτρόνιο. 

Η αλληλεπίδραση/τριβή με το πεδίο Higgs δίνει τη μάζα σε όλα τα θεμελιώδη 

σωματίδια. Το πεδίο Higgs λειτουργεί σαν ένα ρευστό και καλύπτει όλο τον χώρο. 

Κάποια σωματίδια τα καθυστερεί περισσότερο, κάποια λιγότερο και κάποια καθόλου. 

Αυτή την καθυστέρηση στην κίνησή τους δηλαδή στην αλλαγή της ταχύτητά τους την 

αντιλαμβανόμαστε ως αδράνεια δηλαδή μάζα. Χωρίς το πεδίο Higgs δεν θα υπήρχαν 

τα άτομα, τα ηλεκτρόνια θα έφευγαν μακριά με την ταχύτητα του φωτός και η ζωή θα 

ήταν αδύνατη. 

 

 

 

 

Μεγάλη αδράνεια μεγάλη μάζα 

 

Αδράνεια είναι το μέτρο της ευκολίας ή δυσκολίας που έχει ένα σώμα όταν 

αλλάζει την κινητική του κατάσταση. 
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Λέξεις κλειδιά 

 

Μποζόνιο Higgs: Το σωματίδιο που είναι απαραίτητο για να αποκτήσουν μάζα τα 

σωματίδια του Καθιερωμένου Προτύπου. 

 

Χαρακτηριστικά & σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

  

Διάρκεια πειράματος: 15 λεπτά  

Βαθμός δυσκολίας: 1/5 

Εφαρμογή στο Αναλυτικό Πρόγραμμα: Φυσική Ε’ Δημοτικού, Κεφ 1ο, Υλικά 

σώματα, σελ.14-15. 

 

Πηγές 

 

Πειράματα Φυσικής με Απλά Υλικά 

https://tinanantsou.blogspot.gr 

 

 

 

Και μία διασκεδαστική δράστηριότητα για το πεδίο Higgs… 

 

 
 

 

 

Υλικά 

 

Παγωτά (ή άλλα γλυκά) 

Διαγωνίσματα Φυσικής 

https://tinanantsou.blogspot.gr/
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Βήματα υλοποίησης 

 

1. Κρατάμε γλυκά και εισερχόμαστε σε μια σχολική τάξη ή στην αυλή του 

σχολείου. Τί παρατηρούμε; Μπορούμε να κινηθούμε εύκολα στον χώρο; 

Αιτιολογήστε την άποψή σας. 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

_________________________________ 

 

2.  Κρατάμε διαγωνίσματα φυσικής και εισερχόμαστε σε μια σχολική τάξη ή 

στην αυλή του σχολείου. Τι παρατηρούμε; Μπορούμε να κινηθούμε εύκολα 

εύκολα στον χώρο; Αιτιολογήστε την άποψή σας. 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

 

 

3. Παρουσιάστε σε ομάδες τις δικές σας προτάσεις για το πεδίο Higgs. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Λεξιλόγιο 

  

Αδρόνιο: Σωμάτιο  που έχει μεγάλη μάζα ( αδρός= χοντρός). Αποτελείται από 2 ή 3 

κουάρκ. Αλληλεπιδρά μέσω της ισχυρής πυρηνικής δύναμης και των άλλων. Τα 

αδρόνια είναι τα μεσόνια( 2 κουάρκ)  και τα βαρυόνια (3 κουάρκ ). 

Ανιχνευτής: Διάταξη που φωτογραφίζει το πέρασμα των σωματιδίων. Η σύνθετη 

διάταξη αυτή καταγράφει είτε σωματίδια που περνούν από αυτήν είτε σωματίδια που 

σταματούν σε αυτήν. Ο ανιχνευτής παράγει ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά σήματα που 

τελικά μας επιτρέπουν να καταγράψουμε τα σωματίδια σαν να τα φωτογραφίζουμε. 

Αντισωμάτιο: Για κάθε είδους σωμάτιο υπάρχει κάποιο άλλο με αντίθετο φορτίο και 

κοινά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, το αντισωμάτιο. 

Βαρυόνια: Σωμάτια που αποτελούνται από τρία κουαρκ και  έχουν μάζα της τάξης 

του πρωτονίου ή μεγαλύτερη. Τέτοια είναι το πρωτόνιο, το νετρόνιο, το λάμδα, το 

σίγμα , το μεσόνιο κλπ. 

Γενική Θεωρία της Σχετικότητας: Η θεωρία της βαρύτητας από τον Αϊνστάιν που 

βασίζεται στην αρχή ότι οι νόμοι της φύσης πρέπει να είναι οι ίδιοι για όλα τα 

συστήματα αναφοράς. Ερμηνεύει την βαρύτητα ως αποτέλεσμα της καμπύλωσης 

του χωρόχρονου. Δεν υπάρχει έλξη μέσω δύναμης αλλά κίνηση μέσα σε 

καμπυλωμένο χώρο. 

Γλοιόνια ή γκλουόνια: Τα σωμάτια φορείς της αλληλεπίδρασης των ισχυρών 

δυνάμεων. Έχουν μηδενική μάζα. Έχουν μηδενικό ηλεκτρικό φορτίο. 

Γραμμικός επιταχυντής (LINEAC): Επιταχυντής που είναι σε ευθεία διάταξη. 

Κυκλικός επιταχυντής: επιταχυντής που επιταχύνει σε κύκλο δέσμες σωματίων τα 

οποία κάνουν πολλές φορές τον κύκλο και επιταχύνουν σταδιακά. 

Διαστολή του χρόνου:  Το φαινόμενο κατά το οποίο ο χρόνος κυλά πιο αργά για 

τον κινούμενο παρατηρητή, στην καταγραφή του από μη κινούμενο παρατηρητή. 

Ειδική θεωρία της Σχετικότητας; Η θεωρία του Einstein, η οποία στηρίζεται στην 

αρχή ότι α. όλοι οι νόμοι της φύσης είναι οι ίδιοι για όλα τα αδρανειακά συστήματα 

αναφοράς β. η ταχύτητα του φωτός είναι η μεγαλύτερη στη φύση για το κενό και ίδια 

για όλα τα αδρανειακά συστήματα αναφοράς. 

Επιταχυντής: Μηχανή που χρησιμοποιείται για να επιταχύνει σωματίδια σε πολύ 

μεγάλες ταχύτητες και ενέργειες. 

Ηλεκτρόνιο: Σωματίδιο που περιστρέφεται γύρω από τον πυρήνα του ατόμου. Έχει 

αρνητικό φορτίο. 
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Ηλεκτρομαγνητική Δύναμη: Θεμελιώδης δύναμη της φύσης, η οποία ασκείται 

μεταξύ φορτισμένων σωμάτων. Είναι άπειρης εμβέλειας και οι φορείς άσκησής της 

είναι τα φωτόνια με μάζα μηδέν. 

Θεμελιώδες σωματίδιο: Σωματίδιο χωρίς εσωτερική δομή. 

Θερμιδόμετρο ή καλορίμετρο: Διάταξη που σταματά σωματίδια και μετρά την 

ενέργεια τους. 

Ισχυρή Δύναμη ή αλληλεπίδραση: Η ισχυρότερη από τις τέσσερις θεμελιώδεις 

δυνάμεις της φύσης. Ασκείται μεταξύ των κουρκ, μέσω σωματιδίων αλληλεπίδρασης, 

τα οποία λέγονται γλουόνια.  

Καθιερωμένο Πρότυπο (Standard Model): Ονομασία που χρησιμοποιούν οι 

φυσικοί για την θεωρία των θεμελιωδών σωματιδίων και των αλληλεπιδράσεών τους. 

Το Καθιερωμένο Πρότυπο περιγράφει με εξαιρετική ακρίβεια τον μικρόκοσμο, τα 

σωματίδια και τις αλληλεπιδράσεις τους. Πλούσια και “βαρειά” μαθηματικά 

περιγράφουν με απόλυτη ακρίβεια τα πάντα σε αυτή τη θεωρία, κάνουν εξαιρετικά 

ακριβείς προβλέψεις για πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους φαινόμενα και 

περιγράφουν σχεδόν όλα τα γνωστά μας φυσικά φαινόμενα. 

Κβαντομηχανική: Η Φυσική που διέπει τον μικρόκοσμο. Θεμελιώδης εξίσωσή της 

είναι αυτή του Schrodinger και είναι ανάλογη προς τον θεμελιώδη νόμο της κίνησης 

του Νεύτωνα, ο οποίος ισχύει για τον μακρόκοσμο. 

Κοσμική Ακτινοβολία: Ακτινοβολία που αποτελείται από σωμάτια υψηλής 

ενέργειας, κυρίως πρωτόνια, τα οποία προέρχονται από το διάστημα. 

Κοσμολογία: Κλάδος της σύγχρονης φυσικής που μελετά την δομή και την εξέλιξη 

του Σύμπαντος. 

Κουάρκ: Τα στοιχειώδη σωμάτια που αποτελούν τα συστατικά, δηλαδή τους 

δομικούς λίθους, της ύλης του πυρήνα. Φέρουν κλασματικό φορτίο. 

Λεπτόνιο: Οικογένεια στοιχειωδών σωματιδίων, τα οποία δεν αλληλεπιδρούν μέσω 

της πυρηνικής δύναμης. Περιλαμβάνει το ηλεκτρόνιο, το μιόνιο και το ταυ, καθώς και 

τα αντίστοιχα νετρίνα τους. 

LHC: Ο Μεγάλος Επιταχυντής Συγκρουόμενων Δεσμών Αδρονίων που βρίσκεται 

στο CERN. 

Μαύρη τρύπα (μελανή οπή): Η περιοχή του χωροχρόνου, τεράστιας πυκνότητας,  

από την οποία δεν μπορεί να διαφύγει τίποτα ακόμη και το φως, λόγω του πολύ 

ισχυρού βαρυτικού πεδίου της. 

Μεσόνια: Σωμάτια με μάζα ενδιάμεση μεταξύ της μάζας του ηλεκτρονίου και του 

πρωτονίου. Αυτά είναι τα σωμάτια που ανταλλάσσονται μεταξύ των νουκλεονίων του 

πυρήνα και έτσι ερμηνεύεται η ύπαρξη ελκτικής δύναμης που τα συγκρατεί. 

Αποτελούνται από ένα κουρκ και ένα αντικουάρκ. 
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Μποζόνιο: Σωματίδιο με ακέραια ιδιοστροφορμή (spin). Τα σωματίδια είναι η 

φερμιόνια ή μποζόνια. Μποζόνια είναι όλα τα σωματίδια αλληλεπίδρασης δηλαδή τα 

φωτόνια, γλουόνια, βαρυτόνια, W+, W-, Zo. 

Μποζόνιο Higgs: Το σωματίδιο που είναι απαραίτητο για να αποκτήσουν μάζα τα 

σωματίδια του Καθιερωμένου Προτύπου. 

Νετρίνο: Λεπτόνιο χωρίς ηλεκτρικό φορτίο. Η ανίχνευσή τους είναι πολύ δύσκολη. 

Μετέχουν μόνο στις ασθενείς αλληλεπιδράσεις. 

Νετρόνιο: Σωματίδιο που υπάρχει στον πυρήνα του ατόμου. Έχει ουδέτερο 

ηλεκτρικό φορτίο και αποτελείται από 3 κουάρκ. 

Νουκλεόνιο: Κοινή ονομασία των πρωτονίων και νετρονίων. 

Πλάσμα: Αέριο φορτισμένων σωματιδίων. Αναφέρεται ως τέταρτη κατάσταση της 

ύλης. 

Ποζιτρόνιο: Το αντισωματίδιο του ηλεκτρονίου. 

Πρωτόνιο: Σωματίδιο που βρίσκεται μέσα στον πυρήνα του ατόμου και έχει θετικό 

ηλεκτρικό φορτίο. Αποτελείται από 3 κουαρκ. 

Ραδιενέργεια: Ακτινοβολία που αποτελείται από μεγάλης ενέργειας  σωματίδια. 

Συνήθως φωτόνια (ακτίνες γ), από σωμάτια α ( πυρήνες Ηλίου)  και από σωμάτια β ( 

ηλεκτρόνια). 

Στοιχειώδη σωμάτια: Σωμάτια που δεν μπορούν να διασπαστούν σε άλλα 

απλούστερα ή ακριβέστερα δεν έχουν δομή. 

Φερμιόνια: Σωματίδια με ημιακέραιο σπιν που υπακούουν στην στατιστική Fermi- 

Dirac. 

Φωτόνιο: Σωματίδιο των ηλεκτρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων. Εντοπισμένο 

κβάντο ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η ενέργειά του είναι ανάλογη της 

συχνότητας της ακτινοβολίας. 

Φως: Το ορατό τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. 
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Αναστοχασμός 

 

Τί σας άρεσε; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Τί σας δυσκόλεψε; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Τι νομίζετε ότι θα απαντούσαν τα παιδιά στις παρακάτω ερωτήσεις;  

α. Εμείς και η Σελήνη έχουμε φτιαχτεί  από τα ίδια σωματίδια; 

β. Ποιες είναι οι διαφορές μάζας και βάρους; 

γ. Θα άλλαζαν οι απαντήσεις τους μετά τα πειράματα; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Ποιες εναλλακτικές δραστηριότητες και διδακτικές στρατηγικές θα προτείνατε 

προκειμένου οι μαθητές/τριες να κατακτήσουν τις έννοιες αυτής της ενότητας; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Σύνδεση και χρησιμότητα γνώσεων με την καθημερινότητα των μαθητών 

 

Πώς σας βοήθησαν οι γνώσεις στην καθημερινή σας ζωή; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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