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Learning Process 

NAME DESCRIPTION 

Object name Ηλιακός φούρνος 

Curriculum 

lessons engaged 
Φυσική- Τεχνολογία  

Prerequisite 

Knowledge 

Οι μαθητές γνωρίζουν ότι η ενέργεια εμφανίζεται με πολλές μορφές. Επίσης γνωρίζουν ότι 

μεταφέρεται από ένα σώμα σε ένα άλλο όπως επίσης ότι μετατρέπεται από μια μορφή σε μία 

άλλη. Γνωρίζουν την έννοια της θερμότητας και της θερμοκρασίας και γνωρίζουν πως μπορεί 

να μετρηθεί η θερμοκρασία. 

Learning 

Goals/Outcomes 

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να  

- γνωρίζουν τους τρόπους διάδοσης της θερμότητας 

- καταλαβαίνουν πώς η ακτινοβολία του Ήλιου, ως θερμότητα, μπορεί να εγκλωβιστεί 

και να χρησιμοποιηθεί 

- αντιλαμβάνονται πως λειτουργεί ένας ηλιακός φούρνος που τους δίνεται 

- κατανοούν πως μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση ενός ηλιακού φούρνου 

- κατασκευάζουν έναν ηλιακό φούρνο με απλά υλικά 

- αντιλαμβάνονται την σπουδαιότητα χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 

καθημερινές πρακτικές και να εκτιμούν την προσφορά της στο περιβάλλον 

 

Lesson Process 

Lesson Φυσική - Τεχνολογία 

Class/Age/Grade 2η Τάξη (Ηλικία 13-14 ετών) 

Estimated time 

to complete 
6x40’  

Method of work 
Συνεργατικές ομάδες των 4/ Κάθε μαθητής μόνος του/Ολόκληρη η τάξη 

 

Procedure 

1. Εισαγωγή (Θεωρία, παρουσίαση, βίντεο, σχολικό βιβλίο) 

Οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν προσεκτικά ένα βίντεο σχετικό με την 

κατασκευή ηλιακού φούρνου: 

        https://www.youtube.com/watch?v=tDB3zP9MEZc 

και να κρατήσουν σημειώσεις για τα φαινόμενα που περιγράφονται. Τους ζητείται, 

εργαζόμενοι σε ομάδες των τεσσάρων να περιγράψουν τι πιστεύουν ότι συμβαίνει στον 

ηλιακό φούρνο (διερεύνηση πρότερης γνώσης). Εξηγούμε στους μαθητές ότι θα 

https://www.youtube.com/watch?v=tDB3zP9MEZc
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κατασκευάσουν έναν ηλιακό φούρνο για την αυλή, ο οποίος θα έχει συγκεκριμένες 

διαστάσεις (κλίμακα 1:12) ακολουθώντας ένα σχέδιο που θα τους δοθεί.  

2. Τρόποι διάδοσης της θερμότητας 

Δίνονται παραδείγματα από την καθημερινή ζωή για την διάδοση θερμότητας με 

αγωγή, με ρεύματα και με ακτινοβολία. Προβάλλεται το βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=HpCvWuvCUoA 

Στη συνέχεια σε φύλλο εργασίας καλούνται να αναγνωρίσουν το είδος διάδοσης της 

θερμότητας που συμβαίνει. Με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή διαπιστώνουν 

ποια υλικά είναι καλοί και κακοί αγωγοί της θερμότητας. Ακολουθεί συζήτηση στην 

τάξη. 

3.  Λειτουργία του ηλιακού φούρνου 

Ερωτήματα όπως: Ποιος τρόπος διάδοσης της θερμότητας πραγματοποιείται σε έναν 

ηλιακό φούρνο; Γιατί χρησιμοποιούμε αλουμινόχαρτο; Ποια είναι η λειτουργία του 

τζαμιού στον φούρνο; Γιατί τα τοιχώματα είναι βαμμένα μαύρα; Γιατί χρησιμοποιούμε 

ανακλαστήρα από καθρέφτη; χρησιμοποιούνται για να συνδεθούν με την θεωρία που 

διδάχτηκε και να γίνει κατανοητή η λειτουργία του ηλιακού φούρνου. Οι μαθητές σε 

ομάδες καλούνται να ξαναδιαβάσουν την περιγραφή της λειτουργίας του ηλιακού 

φούρνου που έγραψαν μετά την προβολή του βίντεο για την κατασκευή του φούρνου 

και να κάνουν διορθώσεις- συμπληρώσεις. 

Συζήτηση στην τάξη 

4. Κατασκευή του ηλιακού φούρνου 

Οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν ένα ηλιακό φούρνο με βάση ένα φύλλο 

οδηγιών που τους έχει δοθεί και ένα κατάλογο υλικών. Αρχικά θα πρέπει να 

υπολογίσουν τις διαστάσεις του φούρνου ώστε η κλίμακα της κατασκευής να είναι 

1:12. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα επιλέγει τα υλικά και προτείνει και υιοθετεί 

βελτιώσεις (π.χ μονωτικό υλικό μεταξύ των τοιχωμάτων). 

5. Παρουσίαση του ηλιακού φούρνου κάθε ομάδας στην τάξη.  

  

 

Item Construction Process: 

Dimensions 
Height (cm) Length (cm) Depth (cm) 

   

Material(s) 

Σχολικό Βιβλίο  

Φύλλα Εργασίας 

παρουσιάσεις 

βίντεο 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HpCvWuvCUoA
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