






Τα παιδιά, όπως όλοι μας έχουμε 
διαπιστώσει, στις μικρότερες ηλικίες 
είναι ιδιαίτερα φιλοπερίεργα, 

γιατί παρατηρούν τον κόσμο γύρω τους 
και μοιραία αναπτύσσουν την ανάγκη 
να κατανοήσουν την πραγματικότητά 
τους. Το βιβλίο αυτό έρχεται να δώσει 
μερικές απαντήσεις στις ερωτήσεις τους 
αξιοποιώντας τη διερευνητική μάθηση και 
τα οφέλη της για τις μικρές ηλικίες.  
Η συγκεκριμένη παιδαγωγική μέθοδος 
εστιάζει στις ανάγκες των παιδιών και  
τους επιτρέπει να ανακαλύψουν μόνα τους  
τις αλήθειες για τον κόσμο που τα 
περιβάλλει. Αξιοποιεί τη δύναμη  
του πειράματος και της παρατήρησης  
και τελικά με ερωτήσεις τα καθοδηγεί  
στη διατύπωση ιδεών και συμπερασμάτων 
για την καθημερινή ζωή. Ενθαρρύνει  
την ανάληψη πρωτοβουλίας και καλλιεργεί 
τη δεξιότητα της κριτικής σκέψης και  
της αντιληπτικότητας. Πάνω από όλα όμως 
προσφέρει στα παιδιά μια διασκεδαστική 
ευκαιρία για μάθηση μέσα από εύκολα 
πειράματα που μπορούν να υλοποιήσουν  
με απλά υλικά που έχουν στο σπίτι!  
Τέλος, τα προετοιμάζει για τις μεγάλες 
τάξεις του Δημοτικού, καθώς η διερευνητική 

μάθηση αξιοποιείται εδώ και χρόνια  
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο 
του μαθήματος των φυσικών επιστημών.

Παράλληλα, τα πειράματα του βιβλίου 
πλαισιώνονται από την ιστορία  
ενός παραμυθιού που βοηθά τα παιδιά  
να ενταχθούν πιο ομαλά στον κόσμο  
της επιστήμης και να κατανοήσουν  
καλύτερα τις επιστημονικές διαδικασίες  
που υλοποιούνται μέσα σε ένα επιστημονικό 
εργαστήριο. Τα οφέλη του παραμυθιού  
στις μικρές ηλικίες είναι πολλαπλά,  
καθώς αυτό καλλιεργεί τον ψυχικό κόσμο 
των παιδιών και απελευθερώνει  
τους μηχανισμούς της σκέψης και της 
φαντασίας.

Σας ευχόμαστε από καρδιάς να απολαύσετε, 
μικροί και μεγάλοι, το περιεχόμενο  
του βιβλίου μας και να περάσετε ποιοτικά 
τον ελεύθερό σας χρόνο, κάνοντας  
ένα ταξίδι στον χώρο της επιστήμης με 
ξεναγό τον αγαπημένο μας επιστήμονα,  
τον μίστερ Κεμ.

Κουλουμάσης Δημήτρης 
Σαρηγιάννη Χριστίνα

ΑΓΑΠΗΤΟΊ ΓΟΝΕΊΣ,

Προτού ξεκινήσετε με τα παιδιά σας αυτό το πρωτότυπο επιστημονικό ταξίδι 
μέσω αυτού του βιβλίου, είναι σημαντικό να μοιραστούμε μαζί σας τη σκέψη 
που το δημιούργησε, έτσι ώστε αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στα χέρια σας. 
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ΓΕΊΑ ΣΑΣ , ΠΑΊΔΊΑ!

Είμαι ο  μίστερ Κεμ και σας καλωσορίζω στο εργαστήριό μου! 
Μαζί θα κάνουμε πολλά και ενδιαφέροντα πειράματα με 
σκοπό να μάθετε καινούρια πράγματα και να γνωρίσετε 
τη μαγεία της επιστήμης!
Προτού ξεκινήσουμε , θα ήθελα να έχετε στο μυαλό σας 
5 πολύ σημαντικές οδηγίες:

1. Όταν πραγματοποιείτε ένα πείραμα, πρέπει να 
ακολουθείτε όλα τα βήματα ένα προς ένα, για να 
φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

2. Να υλοποιείτε τα πειράματα σε έναν συγκεκριμένο 
χώρο, αφού έχετε πρώτα συγκεντρώσει όλα 
τα απαραίτητα υλικά.

3. Μη διστάζετε να ζητάτε βοήθεια από έναν 
μεγαλύτερο, όταν θέλετε να υλοποιήσετε ένα 
πείραμα.

4. Δεν πρέπει να τρώτε τα υλικά των πειραμάτων 
ή τα αποτελέσματά τους.

5. Όταν ολοκληρώνετε ένα πείραμα, να απαντάτε 
στις ερωτήσεις που σας δίνω κάθε φορά, 
για να φτάνετε σε ασφαλή συμπεράσματα.

 Τι λέτε, λοιπόν; Είστε έτοιμοι και έτοιμες να 
ξεκινήσουμε; Εγώ έχω φορέσει τη λευκή μου ποδιά 

και οι φιαλίτσες μου περιμένουν τις οδηγίες μου 
για το πρώτο μας πείραμα!
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Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν δύο 
μικρές και χαριτωμένες φιαλίτσες 
μέσα στο εργαστήριο του γνωστού 

επιστήμονα μίστερ Κεμ! Ο μίστερ Κεμ ήταν 
γνωστός σε όλους για τα τρομερά πειράματα 
που έκανε μέσα στο πλήρως εξοπλισμένο 
εργαστήριό του! Δεν αποχωριζόταν ποτέ 
τις δύο αγαπημένες του φιαλίτσες, καθώς 
αποτελούσαν για εκείνον το δεξί του χέρι!

Η μία φιαλίτσα ήταν ψηλή και μακρόστενη. 
Ο λεπτός λαιμός της κατέληγε σε ένα 
ολοστρόγγυλο δοχείο που χωρούσε  
100mL, όπως έλεγε δυνατά και ο μίστερ  
Κεμ, δηλαδή όσο είναι περίπου μισό  
ποτήρι γάλα. Η μακρόστενη φιαλίτσα  
ήταν πολύ περήφανη για τον μακρύ λαιμό 
της και για τη χωρητικότητά της, γιατί  
ο γνωστός επιστήμονας τη χρησιμοποιούσε 
σε κάθε πείραμα, καθώς του ήταν, λέει, 
απαραίτητη για τις μετρήσεις κατά τη 
διάρκεια της παρατήρησης. Αν και δεν 
πολυκαταλάβαινε τους επιστημονικούς 
όρους, εκείνη πάντα έβαζε τα δυνατά της 
και παρέμενε πολύ συγκεντρωμένη σε όλη 
τη διάρκεια των πειραμάτων! Αυτό που την 
έκανε να ψηλώνει ακόμα παραπάνω τον 
λαιμό της ήταν το χαμόγελο του μίστερ Κεμ, 
όταν την πλησίαζε για να διαβάσει  
τις μετρήσεις πάνω στο στρογγυλό της δοχείο. 
Εκείνη καταλάβαινε ότι έκανε εξαιρετική 
δουλειά και παρέμενε ακίνητη για να  
τον διευκολύνει. 

Η άλλη φιαλίτσα ήταν κοντή με πλατύ 
τριγωνικό δοχείο και χοντροκομμένο ανοιχτό 

λαιμό. Αν και δεν είχε πάνω ενδείξεις όπως 
η μακρόστενη, ήταν κι εκείνη απαραίτητη 
σε κάθε πείραμα, καθώς, όπως πολύ συχνά 
μονολογούσε ο γνωστός επιστήμονας,  
η συμβολή της ήταν καταλυτική στην έκβαση 
του πειράματος. Αυτό που την έκανε να 
ξεχωρίζει ήταν ο ανοιχτός λαιμός της, που 
επέτρεπε στον μίστερ Κεμ να αναμειγνύει 
διαφορά υγρά και να τα ανακατεύει με ένα 
μικρό μεταλλικό κουταλάκι ή με κάποιο 
μακρόστενο ξυλάκι, ανάλογα με τα μείγματα 
και τις χημικές αντιδράσεις που αυτά 
προκαλούσαν. 

Ωστόσο, στο εργαστήριο του μίστερ Κεμ 
δεν υπήρχαν μόνο οι δύο χαριτωμένες 
φιαλίτσες. Αυτό ήταν γεμάτο με γυάλινα 
δοχεία, δοκιμαστικούς σωλήνες,  
φλόγιστρα, μικρά κουτάκια και ένα σωρό  
μπουκαλάκια με κολλημένες ετικέτες  
με μαύρα λατινικά γράμματα. Ο γνωστός  
επιστήμονας μπορούσε να διαβάσει  
τις ετικέτες και να καταλάβει το περιεχόμενο  
κάθε μπουκαλιού. Αυτό όμως που ήταν  
το πιο εντυπωσιακό στο εργαστήριό του 
ήταν ένας τεράστιος πίνακας, πίσω από τους 
πάγκους εργασίας του, που αποτελούνταν 
από πολλά μικρά κουτάκια. Κάποια είχαν 
το ίδιο χρώμα, κάποια άλλα όχι. Σε όλα 
αναγράφονταν λατινικά γράμματα που για 
τον μίστερ Κεμ ήταν πολύ σημαντικά για  
τη δουλειά του, αφού κάθε φορά που έκανε 
ένα πείραμα κοιτούσε ευλαβικά προς  
τον πίνακα. Πολλές φορές τον κοιτούσε τόσο 
επίμονα, που φαινόταν σαν να περίμενε 
να του απαντήσει. Η μακρόστενη φιαλίτσα 

ΤΑ ΠΕΊΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΊΣΤΕΡ ΚΕΜ
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ήταν σίγουρη ότι μεταξύ τους γινόταν ένας 
επιστημονικός διάλογος που δεν μπορούσε 
να καταλάβει κανείς, παρά μόνο αν ήταν 
επιστήμονας! 

Γενικά η ζωή στο εργαστήριο κυλούσε 
όμορφα και διασκεδαστικά. Κάθε πρωί 
ο  μίστερ Κεμ έμπαινε φουριόζος μαζί με 
τον καφέ του. Τον άφηνε δίπλα στις 
αγαπημένες του φιαλίτσες και εκείνες 

κορδώνονταν γυαλιστερές μπροστά στο 
μακρόστενο ποτήρι, καθώς ξετρελαίνονταν 
με τη μεθυστική του μυρωδιά. Αφού 
φορούσε τη λευκή ποδιά του, γυρνούσε 
προς τον πίνακα πίσω του και συχνά 
χαμογελούσε. Στη συνέχεια έπαιρνε 
το μολύβι του και τα λευκά χαρτιά του 
και ξεκινούσε τη δουλειά! Φρόντιζε να 
καταγράφει όλα τα βήματα των πειραμάτων 
του και να είναι πολύ προσεκτικός κατά 
τη διάρκεια της παρατήρησης.
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1O ΠΕΊΡΑΜΑ

ΗΦΑΊΣΤΕΊΟ

Μια μέρα ο  μίστερ Κεμ μπήκε μέσα στο εργαστήριό του και 
τοποθέτησε τις αγαπημένες φιαλίτσες ακριβώς μπροστά του. 
Με ενθουσιασμό τους είπε:

 «Έχετε δει ποτέ από κοντά ηφαίστειο; Τι θα λέγατε να φτιάξουμε ένα δικό 
μας μέσα στο εργαστήριο; » 

Και χωρίς να χάσει πολύ χρόνο , άρχισε να συγκεντρώνει όλα 
τα απαραίτητα υλικά. Οι δυο φιαλίτσες κοιτάχτηκαν και χαμογέλασαν! 
Ήξεραν ότι κάτι πολύ σπουδαίο θα έκανε πάλι ο αγαπημένος τους 
επιστήμονας!
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ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ

Δη μιουργήστε ένα ηφαίστειο στην κουζίνα σας

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ:

Κάποιες ουσίες 
αντιδρούν μεταξύ  τους 
και παράγονται αέρια .

ΧΡΟΝΟΣ: 10 λεπτά
ΔΥΣΚΟΛΙΑ:

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: 

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
 Ξύδι
 Μαγειρική σόδα
 Υγρό απορρυπαντικό 

πιάτων
 Κόκκινο  χ ρώμα 

ζαχαροπλαστικής
 Στενόλαιμο ποτήρι
 Κουταλάκι του 

γλυκού

Βάλτε 5 κουταλάκια 
μαγειρική σόδα 
σε ένα ποτή ρι.

Ρίξτε μισό ποτήρι ξύδι 
μέσα στο ποτήρι με 

τη σόδα και το χρώμα . 

Η έκρηξη έγινε!

Προσθέστε 
4-5 σταγόνες χρώμα 

ζαχαροπλαστικής μέσα 
στο ποτήρι .

Βάλτε 3 σταγόνες υγρό 
πιάτων .

1 2

3 4 5
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
• Τι παρατηρείς όταν ρίχνεις το ξύδι μέσα στο ποτήρι με τη σόδα και 

το χρώμα;

• Πόση ώρα διαρκεί;

• Θα αλλάξει αυτό που παρατηρείς αν αλλάξεις χρώμα ζαχαροπλαστικής;

?!?

Όταν έρθουν σε επαφή το ξύδι με τη σόδα θα παρατηρήσεις τη δημιουργία 

φυσαλίδων, καθώς η ένωσή τους παράγει ένα αέριο που ονομάζεται διοξείδιο 

του άνθρακα. Η παραγωγή τους θα συνεχιστεί για αρκετή ώρα. Μπορείς 

να επαναλάβεις το πείραμα ρίχνοντας απλώς και άλλη ποσότητα ξυδιού. 

Φυσικά το χρώμα ζαχαροπλαστικής μας και το απορρυπαντικό δίνει το εφέ 

του ηφαιστείου και δε ν συμμετέχει στη χημική μας αντίδραση. Θα μπορούσες 

να χρησιμοποιήσεις διαφορετικό χρώμα ζαχαροπλαστικής για το ηφαίστειο, 

ανάλογα με τη δική σου φαντασία. 

ΕΞΗΓΗΣΗ

Οι δ ύο φιαλίτσες έδειξαν 
εντυπωσιασμένες από 
το πείραμα με το ηφαίστειο! 
Στο τέλος βοήθησαν 
τον  μίστερ Κεμ να συμμαζέψει 
το εργαστήριο, για να είναι καθαρό 
για την επόμενη μέρα!
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2O ΠΕΊΡΑΜΑ

ΧΡΩΜΑΤΊΣΤΟ ΑΣΤΕΡΊ

Την επόμενη μέρα ο  μίστερ Κεμ μπήκε στο εργαστήριό του και 
φαινόταν πολύ χαρούμενος! Έβγαλε από την τσέπη του τρία μικρά 
μπουκαλάκια. 

«Λοιπόν, αγαπημένες μου φιαλίτσες… το ξέρετε ότι μπορούμε να 
φτιάξουμε όλα τα χρώματα που μας αρέσουν αν έχουμε στη διάθεσή 
μας τα τρία βασικά χρώματα; Ελάτε μαζί μου να δημιουργήσουμε ένα 
χρωματιστό αστέρι!»
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ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ
ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ:

Το λίπος διαλύεται 
στο σαπούνι.

ΧΡΟΝΟΣ: 8 λεπτά
ΔΥΣΚΟΛΙΑ:

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: 

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
 Χρώματα 

ζαχαροπλαστικής
(ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΟ-
ΚΙΤΡΙΝΟ)

 Πλήρες γάλα 3,5%
 Υγρό σαπούνι πιάτων
 Μπατονέτα
 Βαθύ πιάτο

Ρίξτε σε ένα πιάτο 
περίπου μισό ποτήρι 

γάλα, ώστε να καλυφθεί 
ο πάτος του.

Ακουμπήστε την 
μπατονέτα στο σημείο 

επαφής των τριών 
χρωμάτων.

Τα χρώματα 
αναμειγνύονται και 

απομακρύνονται 
προς τα τοιχώματα 

του πιάτου.

Ρίξτε 2 σταγόνες 
από κάθε χρώμα 

ζαχαροπλαστικής στο 
κέντρο του πιάτου. 

Βάλτε μια μικρή 
ποσότητα υγρού 

σαπουνιού στην άκρη 
μιας μπατονέτας.

ΓΑΛΑ
3.5%

1 2

3 4 5 

Μάθετε πώς να φτιάξετε το πιο φωτεινό αστέρι 
από ουράνιο τόξο
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«Αν δεν έχετε μπατονέτα, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε και το δάχτυλό σας, 
αρκεί να το πλύνετε πολύ πολύ καλά με νερό. 
Τα χρώματα νερού φεύγουν με λίγο τρίψιμο. 
ΠΡΟΣΟΧΗ ιδιαίτερη να μην αφήσετε 
την παραμικρή ποσότητα σαπουνιού 
στο χέρι σας. ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ!»

!!!

Το γάλα περιέχει λιπαρά. Τα χρώματα δεν μπορούν να διαλυθούν αμέσως στο 

γάλα, εφόσον έρχονται σε επαφή με το λίπος του. Όταν ακουμπάμε το σαπούνι 

στο γάλα, «σπρώχνουμε» τα λιπαρά μακριά και εκείνα, καθώς απομακρύνονται, 

παρασέρνουν μαζί τους και τα χρώματα. Στη συνέχεια, τα χρώματα έρχονται 

σε επαφή με την υδατική φύση του γάλακτος και αναμειγνύονται. Καθώς 

αναμειγνύονται, εμφανίζεται ένα αστέρι με τα χρώματα του ουράνιου τόξου.

ΕΞΗΓΗΣΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
• Τα χρώματα διαλύονται αρχικά στο γάλα;

• Τι νομίζεις ότι θα συμβεί όταν ακουμπήσουμε το γάλα με την μπατονέτα;

• Γιατί απομακρύνονται τα χρώματα από το σαπούνι;

• Γιατί στη συνέχεια αναμειγνύονται μεταξύ τους;

?!?

Το χρωματιστό αστέρι ενθουσίασε τις δύο 
φιαλίτσες, επειδή σε αυτό είδαν τα χρώματα 
του ουράνιου τόξου! 
«Θα μπορούσαμε άραγε κάποια στιγμή 
να φτιάξουμε ένα ουράνιο τόξο μέσα 
στο εργαστήριό μας;» ρώτησε η μακρόστενη 
φιαλίτσα τον  μίστερ Κεμ. 

 «Κάτι τέτοιο θα ήταν πραγματικά υπέροχο!» 
αποκρίθηκε εκείνος χαμογελώντας…
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