
ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ 
ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Γαντζούδη Σταυρούλα
Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων

Αχαΐας
Δ΄τάξη (10 ετών)



ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ιδεοθύελλα :

Τι είναι πλανήτης;
Ποιους  πλανήτες 

γνωρίζετε;
Από που πήραν το όνομά 

τους οι πλανήτες; Γιατί;
Ποια είναι η θέση της γης 

στο σύμπαν;
Ποιο είναι το πιο λαμπρό 

σώμα στον ουρανό;



•Αφόρμηση με παρουσίαση βίντεο: «The known un
American Museum of Natural History
https://www.youtube.com/watch?v=17jymDn0W6U

Απόσπασμα από την ταινία «Η πολίτικη κουζίνα
https://www.youtube.com/watch?v=3Fgtdt8fCo

https://www.youtube.com/watch?v=17jymDn0W6U
https://www.youtube.com/watch?v=3Fgtdt8fCow


Νυχτερινός ουρανός

5 πλανήτες ορατοί 
με γυμνό μάτι

Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, 
Κρόνος, Ουρανός; ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ 

ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ 
ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ A.J. JENKINS.
https://www.youtube.com/watch?v=btn6
sGvYhi0
https://www.youtube.com/watch?v=DN
Bde-qdKOs

Οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος 
Ιωάννης Σαρημπαλίδης
https://www.youtube.com/watch?v=eNNYe16
j0vM

https://www.youtube.com/watch?v=btn6sGvYhi0
https://www.youtube.com/watch?v=DNBde-qdKOs
https://www.youtube.com/watch?v=eNNYe16j0vM


ΕΝΑΣΤΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ 

 http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0N5II55.html

 “Starry Night Over the Rhone”, painting by
 Vincent Van Gogh
 Musee d Orsay

http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0N5II55.html


Ηλιακό σύστημα

Αποτελείται από :

 Τον Ήλιο
 τα άλλα ουράνια σώματα που

περιστρέφονται γύρω του

 Τους 8 πλανήτες
 Τη Σελήνη – φεγγάρι
 Τους κομήτες – αστεροειδείς

 ΦΩΤΟΔΕ ΝΤΡΟ το ηλιακό σύστημα
 http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8

521/2974

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2974


Εσωτερικοί 
πλανήτες

 Ερμής
 Αφροδίτη
 Γη
 Άρης 

 Λέγονται και γήινοι 
πλανήτες.

 Αποτελούνται από 
πετρώματα και μέταλλα.

Εξωτερικοί 
πλανήτες

 Δίας 
 Κρόνος

 Ουρανός 
 Ποσειδώνας

 Λέγονται και αέριοι 
πλανήτες

 Αποτελούνται από 
υδρογόνο, ήλιο, 

μεθάνιο, νερό, 
αμμωνία.

http://www.europeana.eu/portal/el/record/2021657/96686.html?
utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU

Η Τιτανομαχία
Μάχη ανάμεσα στους Ολύμπιους θεούς με αρχηγό το Δία και 

τους Τιτάνες με αρχηγό τον πατέρα του τον  Κρόνο
The Battle of the Titans 

Βιβλίο 
Museon Netherlands

Α.  ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & 

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

http://www.europeana.eu/portal/el/record/2021657/96686.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU


Ηλιακό σύστημα

http://www.europeana.eu/portal/el/
record/08574/E_IV.html?q=olympia
n+gods

Parthenon Freeze
Γλυπτό

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων 
Ακρόπολης 

Στη Ζωοφόρο του Παρθενώνα 
βλέπουμε τους τέσσερις Ολύμπιους 

θεούς;
1Ος ο Ερμής ακουμπισμένος στον 

Διόνυσο
η Δήμητρα και ο Άρης

http://www.europeana.eu/portal/el/record/08574/E_IV.html?q=olympian+gods


A. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & 
MΥΘΟΛΟΓΙΑ

ΠΛΑΝΗΤΕΣ & ΘΕΟΙ



Ο Ήλιος 

Άστρο που βρίσκεται στο κέντρο
του ηλιακού μας συστήματος και
το λαμπρότερο σώμα του ουρανού.
Είναι μία θερμή μάζα αερίων με
θερμοκρασία του φτάνει στους
6.000 βαθμού κελσίου περίπου.
Αποτελείται από ήλιο (74%),
υδρογόνο (25%) και άλλα στοιχεία
(1%).
Κατά τη μυθολογία ήταν γιος του
τιτάνα Υπερίωνα και τον έλεγαν
και Φοίβο, αργότερα ταυτίστηκε
με τον Απόλλωνα.

 .

https://www.google.gr/search?q=%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82&espv=2&biw=1517&bih=720&source
=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjv9dqqx5zSAhWLLcAKHf8xCiMQ_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=EOo307T_EM
-CCM

Το άρμα του θεού Ήλιου που ανεβαίνει τον 
ορίζοντα . Η Σελήνη στο κάτω μέρος.
http://www.europeana.eu/portal/el/record/92093/B

iographicResource_1000086145242.html?q=sun
Trearise on Astronomy
The  European Library

United Kingdom

https://www.google.gr/search?q=%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82&espv=2&biw=1517&bih=720&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjv9dqqx5zSAhWLLcAKHf8xCiMQ_AUIBigB&dpr=0.9
http://www.europeana.eu/portal/el/record/92093/BibliographicResource_1000086145242.html?q=sun


Ο Ερμής
 Ο πρώτος, o μικρότερος και ο

κοντινότερος στον ήλιο
πλανήτης.

 Η επιφάνεια του μοιάζει με της
Σελήνη και εσωτερικό της με της
Γης (λάβα).

 Θερμοκρασία: κυμαίνεται από
430 (το πρωί) έως -180 (το
βράδυ).

•

 http://www.ethnos.gr/epistimi/arthro/m
olybenios_planitis_o_ermis-64343460/

Ο γογροπόδαρος Ερμής , ο αγγελιοφόρος των Θεών
έδωσε το όνομά του στον πλανήτη αυτό. Ο λόγος είναι
ότι πρόκειται για τον πιο γρήγορο πλανήτη, καθώς
περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο σε 88 μέρες και
ταχύτερα από τους άλλους πλανήτες. Στην εικόνα
διακρίνουμε το φτερωτά του σανδάλια και το Κηρύκιο
του.

Medaillon oval : mercure
Mercury, painted glaze, by P.Courteys, 

Objets D’ Art
 Ecouen, musse national de la  Renaissance, Ecouen

 http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU002P7UK.html
 .

http://www.ethnos.gr/epistimi/arthro/molybenios_planitis_o_ermis-64343460/
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU002P7UK.html


Η Αφροδίτη
O δεύτερος πλανήτης 

Tο πιο λαμπρό αντικείμενο στο νυχτερινό 
ουρανό και ο πιο κοντινός στη Γη.

Ονομάζεται Αυγερινός, Αποσπερίτης ή 
Πούλια.

Στην αρχαιότητα ονομάζονταν  Εωσφόρος 
(αυτός που φέρνει το φως ) το πρωί και 

‘Έσπερος το βράδυ. 
Έχει μέγεθος και σύσταση παρόμοια με τη 

Γη (βουνά, πεδιάδες , ηφαίστεια)  και 
θεωρείται η δίδυμη αδερφή της..
Καλύπτεται από πυκνά σύννεφa

(διοξείδιοy του άνθρακα και θείου)και  
λόγω του ότι είναι κοντά στον ήλιο, 

επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες  
(462 C) .

Καυτός πλανήτης

http://aristoteleioastronomia.weebly.com/alphaph
irhoomicrondelta943taueta.html

http://www.europeana.eu/portal/it/record/2024909/
photography_ProvidedCHO_United_Archives_01550
016_jpg.html?utm_source=api&utm_medium=api&u
tm_campaign=YF23iE3jU

“ Venus”, picture of a Praxiteles sculpture,by C. Simon

Η Αφροδίτη ήταν η θεά της ομορφιάς και του 
έρωτα. Για το λόγο αυτό οι Ρωμαίοι έδωσαν το 
όνομα Venus στο πιο λαμπερό σώμα του 
ουρανού.

http://aristoteleioastronomia.weebly.com/alphaphirhoomicrondelta943taueta.html
http://www.europeana.eu/portal/it/record/2024909/photography_ProvidedCHO_United_Archives_01550016_jpg.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU


Η Γη

 Ο 3Ο ς πλανήτης
 Περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο 

σε κκκ και γύρω από τον άξονά της 
σε 24 ώρες .

 Εχει ατμόσφαι΄ρα που αποτελείται 
από 28% οξυγόνο, &8% άζωτο και 
1% άλλα αέρια. Το εσωτερικό της 
αποτελείται από διάπυρο υλικό ΄, 
μάγμα, και  η επιφάνειά της από 

σίδηρο, μαγνήσιο και άλλα 
πετρώματα.

 Είναι ο μόνος πλανήτης του 
ηλιακού μας συστήματος που έχει 

ζωή.

 Η Γαία ή Μητέρα Γη ήταν η πρώτη 
θεά των αρχαίων Ελλήνων. 

Λατρεύτηκε ως μητέρα όλων των 
ανθρώπων όλων των ζωντανών 
πλασμάτων και του ουρανού. 
Ενώθηκε με τον Ουρανό και 
γέννησε τους Γίγαντες, τους 

Τιτάνες, τον Ωκεανό.

http://www.dismarc.org/index.php?form=display&oaiid=
EARTH%2FJPI350800164&db=0

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/biod_net/schools5/exp-
gymn-tripoli4.htm

http://www.dismarc.org/index.php?form=display&oaiid=EARTH/JPI350800164&db=0
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/biod_net/schools5/exp-gymn-tripoli4.htm


Η Σελήνη
•Είναι ο μοναδικός φυσικός δορυφόρος 

της Γης. Πήρε το όνομά του από τη 
Σελήνη την αρχαιοελληνική θεά. 

Λέγεται και Φεγγάρι.
•Η απόστασή της από τη Γη είναι 

384.403 χλμ. Η διάμετρός της είναι 
3.476χλμ.  (το ¼ της γήινης).

•Περιστρέφεται  σε 27 μέρες, 7 ώρες 
και 43 λεπτά. Στην επιφάνειά της 

παρατηρούμε όρη, πεδιάδες, θάλασσες, 
κρατήρες. 

•Είναι υπεύθυνη για τις εποχές και 
τη μέρα και τη νύχτα.

http://www.muchafoundation.org/gallery/browse-
works/object/245

“The moon and the stars”, decorative panel,  by 
A Mucha

Mucha Foundation : Η Σελήνη και τα αστέρια

.

http://www.muchafoundation.org/gallery/browse-works/object/245


Ο  Άρης

• Ο τέταρτος πλανήτης
• Λέγεται και κόκκινος πλανήτης λόγω

του σιδήρου που υπάρχει στην
επιφάνεια του.

• Είναι ένας γήινος πλανήτης με λεπτή
ατμόσφαιρα και επιφάνεια με
κρατήρες, όρη, θάλασσες και πεδιάδες.

• Πήρε το όνομά του από τον Ολύμπιο θεό
του πολέμου Άρη.

• Εχει δύο δορυφόρους το Δείμο και το
Φόβο.

http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU002PKD1.html

http://www.europeana.eu/portal/el/record/9200387
/BibliographicResource_3000117249375.html?utm_
source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF2
3iE3jU

ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΙΑ  ΑΡΗ
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k88083536

Ο Άρης Μars ήταν ο Θεός του πολέμου,
τους άρεσαν οι μάχες για το λόγο αυτό
έδωσε το όνομά τους στον Κόκκινο πλανήτη
.

http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU002PKD1.html
http://www.europeana.eu/portal/el/record/9200387/BibliographicResource_3000117249375.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k88083536
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k88083536


Ο Δίας
 Είναι ο πέμπτος στη σειρά και ο 

μεγαλύτερος πλανήτης, έχει μάζα 
320 φορές μεγαλύτερη της Γης  και 
ίδια χημική σύνθεση με του ήλιου.

 Είναι μια τεράστια σφαίρα σκόνης 
υδρογόνου και ηλίου.

 Έχει ζώνες ατμόσφαιρας
 Χαρακτηριστικό του γνώρισμα η 

μεγάλη κηλίδα κοντά στον 
Ισημερινό.

 Έχει 4  δορυφόρους που 
ανακαλύφθηκαν από τον Γαλιλαίο : 

Ευρώπη και Ιώ.

http://www.europeana.eu/portal/el/record/9200495/yoolib
_inha_8487.html?q=jupiter

http://www.europeana.eu/portal/it/record/90402/RP_P_OB
_26_654.html

“Jupiter”, engraving
Bloemaert, Cornelis (II)

Rijksmuseum, Netherlands  

http://www.europeana.eu/portal/el/record/2024909/photog
raphy_ProvidedCHO_United_Archives_01558556_jpg.html?
utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23i
E3jU

http://www.europeana.eu/portal/el/record/9200495/yoolib_inha_8487.html?q=jupiter
http://www.europeana.eu/portal/it/record/90402/RP_P_OB_26_654.html
http://www.europeana.eu/portal/el/record/2024909/photography_ProvidedCHO_United_Archives_01558556_jpg.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU


Ο Κρόνος

 Ο έκτος πλανήτες και ο δεύτερος σε 
μέγεθος.

 Ανακαλύφτηκε κατά τους 
προϊστορικούς χρόνου και τον 

παρατήρησε ο Γαλιλαίος το 1610.
 Είναι ένας γιγάντιος πλανήτης 

αερίων υδρογόνου και ηλίου και 
άλλων αερίων.

 Είναι εντυπωσιακότερος λόγω των 
δακτυλίων του που είναι κυρίως 

επτά.

http://www.europeana.eu/portal/el/record/2024909/photography_
ProvidedCHO_United_Archives_01558557_jpg.html

http://www.europeana.eu/portal/el/record/920038
7/BibliographicResource_3000117242713.html?utm_source=api&ut
m_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU

http://www.europeana.eu/portal/el/record/90402/RP_P_OB_
67_028.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campa
ign=YF23iE3jU

Ήταν ο πατέρας του Δία 
και λόγο του μεγέθους 

του ονομάστηκε ο 
αντίστοιχος πλανήτης 

έτσι.
Ο μύθος  λέει ότι σκότωνε 

τα παιδιά του από φόβο 
μην του πάρουν την 

εξουσία. Η  γυναίκα του 
ή Ρέα κατάφερε να τον 

ξεγελάσει και έτσι 
έσωσε τον Δία για να 
τον εκθρονίσει στη 

συνέχεια και να γίνει 
εκείνος ο βασιλιάς των 

Θεών και των 
ανθρώπων.

http://www.europeana.eu/portal/el/record/2024909/photography_ProvidedCHO_United_Archives_01558557_jpg.html
http://www.europeana.eu/portal/el/record/9200387/BibliographicResource_3000117242713.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU
http://www.europeana.eu/portal/el/record/90402/RP_P_OB_67_028.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU


Ουρανός

Έβδομος σε σειρά και τρίτος σε
μέγεθος.
Έχει ένα έντονο γαλάζιο χρώμα.
Έχει ζώνες όπως και ο Δίας, μια
μεγάλη σκοτεινή κηλίδα και μικρά
άσπρα σύννεφα.
Είναι και αυτός ένας γίγαντας αερίων
που αποτελείται από πάγο και πολλά
άλλα πετρώματα, υδρογόνο και ήλιο.
είναι ο ψυχρότερος πλανήτης με
θερμοκρασία -240 βαθμούς κελσίου

 ΜΟΥΣΙΚΗ
 http://www.europeana.eu/portal/el/record/2023601/oai_eu_dismarc_CHARM_DISC01SIDE01METSD138

4.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU

http://www.europeana.eu/portal/el/record/2064108/Museu_Pr
ovidedCHO_Kupferstichkabinett__Staatliche_Museen_zu_Berli
n_1507344.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_ca
mpaign=YF23iE3jU

Ο Ουρανός ήταν ο πρώτος θεός, με τη
γυναίκα του την Γαία γέννησαν
είναι ο ψυχρότερος πλανήτης με
θερμοκρασία -240 βαθμούς κελσίου
Έδωσε το όνομά του στον γαλαζοπράσινο
αυτόν πλανήτη

http://www.europeana.eu/portal/el/record/2023601/oai_eu_dismarc_CHARM_DISC01SIDE01METSD1384.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU
http://www.europeana.eu/portal/el/record/2023601/oai_eu_dismarc_CHARM_DISC01SIDE01METSD1384.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU
http://www.europeana.eu/portal/el/record/2064108/Museu_ProvidedCHO_Kupferstichkabinett__Staatliche_Museen_zu_Berlin_1507344.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU


Ο Ποσειδώνας

 Όγδοος σε σειρά και τρίτος σε 
μέγεθος.

 Είναι ένας μεγάλος αεριώδης 
πλανήτης, από υδρογόνο και ήλιο, 
που αποτελείται κυρίως από πάγο 

και βράχους εξαιτίας της 
περιεκτικότητας της ατμόσφαιράς 

του σε μεθάνιο έχει ένα έντονο 
γαλαζοπράσινο χρώμα και που 

ανακαλύφθηκε το 1846.
 Χαρακτηριστικό του γνώρισμα 

είναι η Μεγάλη σκοτεινή κηλίδα 
που έχει μέγεθος όσο η Γη.

http://www.photo.rmn.fr/archive/-
2C6NU07SCGHZ.html

http://www.photo.rmn.fr/archive/-
2C6NU0LC826V.html

http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU07SCGHZ.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0LC826V.html


Ο Πλούτωνας
Ο πιο απομακρυσμένος πλανήτης
του ηλιακού μας συστήματος.
Μέχρι πριν λίγα χρόνια
θεωρούνταν ο ένατος πλανήτης.
Μετά από απόφαση των
επιστημόνων ταξινομείται στους
λεγόμενους πλανήτες νάνους, οι
οποίοι είναι μικροί πλανήτες που
έχει μέγεθος όσο η Γη.
Αποτελείται από πετρώματα και
πάγο.

http://www.europeana.eu/portal/el/record/90402/BK_NM_7211
?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU

http://www.europeana.eu/portal/el/record/2064116/Museu_Prov
idedCHO_Nationalmuseum__Sweden_38246.html?utm_source=
api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU

Ήταν ο θεός του Κάτω Κόσμου,
ζούσε στα έγκατα της Γης και οι
άνθρωποι δεν τον έβλεπαν. Και
ο πλανήτης Πλούτωνας ήταν γι
α χρόνια κρυμμένος μέχρι το
1930 που ανακαλύφθηκε. Για
το λόγο αυτό ονομάστηκε έτσι.
Σήμερα δεν θεωρείται
πλανήτης αλλά λόγω του
μεγέθους του πλανήτης νάνος.

http://www.europeana.eu/portal/el/record/90402/BK_NM_7211.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU
http://www.europeana.eu/portal/el/record/2064116/Museu_ProvidedCHO_Nationalmuseum__Sweden_38246.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



ACTIVITY 1 

Match every planet with the God that is named after. 

PLANETS    GODS 

 

 
1 

Mercury A 

 

 

 
 
 
2 Venus B 

 

 

 
 
3 Earth C 

 

 

 
 
4 Mars  

D 

 

 

 
 
5 Jupiter 

 
 
E 

 

 

 
 
 
6 Saturn F 

 

 

 
 
7 Uranus 

 
G 

 

 

 
 
8 Neptune  

H 

 

 

 
 
 
9 Pluto I 

 

 

 
10 Sun   

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
•ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ
•Με λένε κόκκινο πλανήτη _________________________________
•Είμαι ο πιο λαμπερός πλανήτης πρωί και βράδυ 
__________________________
•Είμαι γεμάτη ζωή  __________________________
•Είμαι ο πιο γρήγορος θεός αλλά και πλανήτης 
_____________________________
•Γίγαντας στο σύμπαν, τιτάνας στα αρχαία χρόνια 
__________________________
•Εντυπωσιακός πλανήτης με δακτύλιους
πολλούς___________________________
2.  Σχηματίζω το ηλιακό σύστημα βάζοντας τους πλανήτες στη σωστή 
σειρά
Ερμής, Ποσειδώνας, Ουρανός, Άρης, Γη, Ήλιος, Σελήνη, Πλούτωνας, 
Αφροδίτη, Κρόνος, 
3. Βάζω τους πλανήτες στη σωστή σειρά με βάση το μέγεθός τους.
Ερμής, Ποσειδώνας, Ουρανός, Άρης, Γη, Ήλιος, Σελήνη, Πλούτωνας, 
Αφροδίτη, Κρόνος
4. Επιλέγω και γράφω λίγα λόγια για τον αγαπημένο μου πλανήτη.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________ 
5. Ανακαλύπτεις έναν καινούριο πλανήτη. Γράψε λίγα λόγια και 
παρουσίασε το στους συμμαθητές σου.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________
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Οι διαστάσεις των πλανητών 
Διάμετροι σε km

1 Neptune 4,878
2 Mars 6,380
3 Venus 12,100
4 Earth 12,756
5 Neptune 50,950
6 Uranus 51,024
7 Saturn 120,660
8 Jupiter 142,800
9 Sun 1,392,000
10 Moon

πηγή:  Φωτόδεντρο
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2775

 Ερμής

B. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ &
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2775


Σχεδιάζω το ηλιακό 
σύστημα
Δραστηριότητα 1

οι μαθητές  σχεδιάζουν τους πλανήτες με 
βάση τα στοιχεία των διαμέτρων του 

προηγούμενου πίνακα.
Αντικατέστησαν  τις ενδείξεις των km

σε cm.

Δραστηριότητα 2

Σύγκριση : Τοποθέτησε τους πλανήτες στη 
σωστή σειρά ξεκινώντας από τον μικρότερο.

Ερμής, Ποσειδώνας, Ουρανός, Άρης, Γη, 
Ήλιος, Σελήνη, Πλούτωνας, Αφροδίτη, Κρόνος

___________________________________



Δραστηριότητα 3 

Σχηματίζω το ηλιακό σύστημα βάζοντας τους 
πλανήτες στη σωστή σειρά.

Ερμής, Ποσειδώνας, Ουρανός, Άρης, Γη, 
Ήλιος, Σελήνη, Πλούτωνας, Αφροδίτη, Κρόνο 
______________________________________________________



Δραστηριότητα 4
Επιλέγω και γράφω λίγα λόγια για τον 
αγαπημένο μου πλανήτη 
Παραθέτουμε 4 αποσπάσματα των 
μαθητών.

1ο « Εάν ήμουν πλανήτης, θα ήθελα να
είμαι η Αφροδίτη, γιατί το χάρισμά της
σαν αρχαία θεά ήταν η ομορφιά».

2ο «Θα ήθελα να είμαι ο Κρόνος γιατί
έχει πανέμορφους δακτυλίους και
πολύ όμορφα χρώματα και μου
αρέσουν και το όνομά του και οι
δακτύλιοί του».

3ο «Θα ήθελα να είμαι ο Δίας γιατί ήταν
ο πιο μεγάλος θεός στον Όλυμπο και
γιατί είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης».

4ο « θα ήθελα να είμαι ο Κρόνος γιατί
είναι ένας πολύ όμορφος πλανήτης.
Έχει πολλά δακτυλίδια που τον
στολίζουν. Είναι ένας από τους
μεγαλύτερους πλανήτες. Επίσης πήρε
το όνομά του από έναν πολύ δυνατό Θεό
τον Κρόνο».

Γ . ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΓΛΩΣΣΑ
Δραστηριότητα  5

Ανακαλύπτεις έναν καινούριο πλανήτη. Γράψε λίγα λόγια και 
παρουσίασε το στους συμμαθητές σου 
._______________________________
Παραθέτουμε  4  κείμενα των μαθητών.
1ο   «Ταξιδεύοντας φτάσαμε στον γαλαξία «Ουράνιο 
τόξο» όπου είδαμε ότι υπήρχαν οκτώ χρωματιστοί 
πλανήτες. Ένας κόκκινος, ένας πράσινος, ένας 
κίτρινος, ένας μπλε και ένας μωβ, ένας γαλάζιος, ένας 
πορτοκαλί κι ένας πλανήτης με πολλά ουράνια τόξα, με 
πηγαδάκια με κάστρα πολύχρωμα και με γεφυρούλες. 
Εκεί το νερό το χειμώνα έχει γεύση μπανάνα και το 
καλοκαίρι έχει γεύση βανίλια. Αυτοί που κατοικούν 
εκεί είναι φτερωτοί ρινόκεροι με σχέδια, χρωματιστά 
ζώα και πουλιά και άνθρωποι με χρωματιστά μαλλιά. 
Αυτός ο πλανήτης είναι ονειρεμένος!»
2ο «Ανακάλυψα τον πλανήτη «Unok» και είναι πολύ 
όμορφος. Έχει χώμα, χορτάρι, λουλούδια, δέντρα, 
νερό και βουνά. Επίσης είναι γεμάτος πεδιάδες, 
ρυάκια, θάλασσες οι οποίες είναι πεντακάθαρες 
αλλά... Αν φέρω ζωή σε αυτόν τον πλανήτη, σίγουρα οι 
άνθρωποι θα τον βρομίσουν και θα είναι 
σκουπιδότοπος, αντί για πλανήτης.»
3ο «Έφτασα σε ένα πλανήτη γεμάτο λουλούδια, 
δέντρα και ποτάμια που ομόρφαιναν πολύ αυτόν τον 
πλανήτη. Τον πλανήτη εγώ θα τον ονόμαζα 
«Ομορφάδα». Θα ήθελα να κατοικίσω εκεί!»
4ο «Το όνομα του  πλανήτη μου  είναι «Άρτεμης». Ο 
πλανήτης μου είναι πολύ μεγάλος. Έχει πολλά και 
μικρά αστεράκια που τον στολίζουν. Αυτός ο πλανήτης 
είναι πολύ φωτεινός και βρίσκετε κοντά στον ήλιο.»



Κατασκευάζουμε το ηλιακό σύστημα
Με εφημερίδες και μπαλόνια διαφόρων διαστάσεων φτιάχνουμε 

τους πλανήτες. Στη συνέχεια ζωγραφίζουμε.

Δ. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & 
ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΑ



E. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ &  
TEΧΝΟΛΟΓΙΑ

Με ποιο τρόπο 
παρατηρούμε τα αστέρια 
σήμερα;

Παλιά ; 
Τηλεσκόπια:
 τι είναι; Σε τι χρησιμεύουν; 
Πως χρησιμοποιούνται; 
Παρουσίαση τηλεσκοπίων 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΝΑΖΗΤΕΙ 
ΤΗ ΓΝΩΣΗ 

 Με γυμνούς οφθαλμούς :
 Το πρώτο βήμα, ο 

άνθρωπος  παρατηρώντας 
τη θέση του Ήλιου την 

ημέρα και τον άστρων τη 
νύχτα, ανακάλυψε τους 

πλανήτες και τους 
αστερισμούς .

 Με τη χρήση 
αστρονομικών εργαλείων:

 Μπόρεσε να ανακαλύψει 
τους πιο μακρινούς 
πλανήτες, άλλους 

αστερισμούς και γαλαξίες, 
και να δει λεπτομέρειες 

της επιφάνειας των 
πλανητών.



ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

Όταν οι ναυτικοί ταξίδευαν 
στην ανοιχτή θάλασσα 

χρησιμοποιούσαν ως οδηγό 
τους τα άστρα (πολικό αστέρι, 

και ήλιο). 
Αργότερα βελτίωσαν  τα 
όργανα ναυσιπλοΐας που 

διέθεταν  όπως τον 
αστρολάβο.

Αστρολάβος

Είναι ένα όργανο που
χρησιμοποιούσαν οι ναυτικοί και οι
αστρονόμοι για τη ναυσιπλοΐα, από
τον 2Ο έως τον 18Ο αιώνα. Προέβλεπαν
τις θέσεις της Σελήνης του Ήλιου και
των πλανητών και των άστρων.

Transit instrument
http://www.europeana.eu/portal/el/record/2022362/_Royal
_Museums_Greenwich__http___collections_rmg_co_uk_c
ollections_objects_11147.html?utm_source=api&utm_mediu
m=api&utm_campaign=YF23iE3jU

πηγή:
copyright National Maritime Museum, London (creative 

commons licence), Not on display 

http://www.europeana.eu/portal/el/record/2022362/_Royal_Museums_Greenwich__http___collections_rmg_co_uk_collections_objects_11147.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU


Aρίσταρχος ο Σάμιος

Ο πρώτος που υποστήριξε ότι ο Ήλιος βρίσκεται 
στο κέντρο του ηλιακού συστήματος (230 πχ)

Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος

Είναι ένα από τα πιο προηγμένα
τηλεσκόπια της Ευρώπης και το
μεγαλύτερο των Βαλκανίων. Έχει
τοποθετηθεί στην κορυφή του Χελμού
(2340μ), στην Πελοπόννησο, σε ένα από
τα ένα από τα σημεία της Ευρώπης με τη
μικρότερη φωτορύπανση και βρίσκεται
συνήθως πάνω από τα σύννεφα.http://www.europeana.eu/portal/el/record/2020801/dmglib_handler

_image_31497023.html?q=aristarchos
Αristarchos_Statue

Digital Mechanism and Gear Library
Europa

http://www.europeana.eu/portal/el/record/2020801/dmglib_handler_image_31497023.html?q=aristarchos


Αστρονομική παρατήρηση 

Πηγή:
Ένας  αστρολόγος στο εργαστήρι του, 

πίνακας Francois Eisen
Musee des Beaux-arts de Valnciennes France

Η Ουρανία κρατώντας στο χέρι της ένα 
τηλεσκόπιο.

Carlier Martin (?-vers1700)
http://www.photo.rmn.fr/archive/-

2C6NU0HRO7KI.html

Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon

http://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2C6NWHEKV53
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0HRO7KI.html


ΓΑΛΙΛΕΟΣ
 Ιταλός φιλόσοφος,

μαθηματικός, φυσικός
και αστρονόμος (1564 –
1642) βελτίωσε και
χρησιμοποίησε για τις
παρατηρήσεις του το
τηλεσκόπιο, ανακάλυψε
τους 4 δορυφόρους του
Δία και τις ηλιακές
κηλίδες και υποστήριξε
την άποψη του
Κοπέρνικου ότι ο ήλιος
είναι το κέντρο και η Γη
και οι πλανήτες κινούνται
γύρω του.

 Για τη θεωρία του αυτή
κινδύνεψε να καεί στη
φωτιά από την καθολική
εκκλησία.

http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0GOQB9O.html
Galilee devant le Saint-Office au Vatican
Paintures Robert-Fleury Joseph Nicolas

Grand Palais, Musee du louvre

http://www.europeana.eu/po
rtal/el/record/2020801/dmgl
ib_handler_image_127023.ht

ml
Galilei Galileo , portrait 

Digital Mechanism and Gear 
Library, Europe

Κοσμογράφος και αστρονόμος που
υποστήριξε το ηλιοκεντρικό σύστημα,
λέγοντας ότι η Γη κινείται γύρω από τον
Ήλιο όπως και οι άλλοι πλανήτες.
Επηρέασε με τη θεωρία του την
επιστημονική σκέψη και διανοητές όπως ο
Γαλιλαίος, ο Κέπλερ, Ο Καρτέσιος και ο
Νιούτον.

NΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ

http://www.europeana.eu/portal/el/record/2020801/
dmglib_handler_image_36209023.html

NicolausKopernik Portrait
Digital Mechanism and Gear Library

http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0GOQB9O.html
http://www.europeana.eu/portal/el/record/2020801/dmglib_handler_image_127023.html
http://www.europeana.eu/portal/el/record/2020801/dmglib_handler_image_36209023.html


ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΠΟΛΥ ! 


	Slide Number 1
	ΣΥΖΗΤΗΣΗ�
	Slide Number 3
	Νυχτερινός ουρανός���5 πλανήτες ορατοί με γυμνό μάτι�Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός;�
	 ΕΝΑΣΤΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ 
	Ηλιακό σύστημα�
	Εσωτερικοί πλανήτες�
	Ηλιακό σύστημα�
	A. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  & MΥΘΟΛΟΓΙΑ
	Ο Ήλιος �
	Ο Ερμής�
	Η Αφροδίτη�
	Η Γη�
	Η Σελήνη�
	Ο  Άρης�
	Ο Δίας�
	Ο Κρόνος�
	Ουρανός�
	Ο Ποσειδώνας�
	Ο Πλούτωνας�
	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Σχεδιάζω το ηλιακό σύστημα�Δραστηριότητα 1 ��οι μαθητές  σχεδιάζουν τους πλανήτες με βάση τα στοιχεία των διαμέτρων του προηγούμενου πίνακα. �Αντικατέστησαν  τις ενδείξεις των km �σε cm.�
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Κατασκευάζουμε το ηλιακό σύστημα�Με εφημερίδες και μπαλόνια διαφόρων διαστάσεων φτιάχνουμε τους πλανήτες. Στη συνέχεια ζωγραφίζουμε.
	E. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  &  TEΧΝΟΛΟΓΙΑ
	ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ�ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ
	��Aρίσταρχος  ο Σάμιος
	�� Αστρονομική παρατήρηση 
	ΓΑΛΙΛΕΟΣ
	ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ�ΠΟΛΥ ! 

