
“Κατά βάθος είμαι ζήτημα 

φωτός…” Γ. Σεφέρης 

12ο Δ.Σ. Πατρών

Μαθητές: 15 (9 αγόρια, 6 κορίτσια)

Ηλικία: 10

Εργάστηκαν σε τρεις (3) ομάδες των τεσσάρων (4) και μία (1) 
ομάδα των τριών (3)

Ομάδα ελέγχου

Μαθητές: 10 (6 αγόρια, 4 κορίτσια)

Ηλικία: 10

Εργάστηκαν ανά δύο (2)

Εκπαιδευτικός: Χριστίνα Κουτσοσπύρου

Φυσική - Διδακτική Ενότητα: Φως
(Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός, Φως 

και σκιές)

Διαθεματικότητα: Α) Φυσική, Β) Γλώσσα-
Λογοτεχνία, Γ) Μαθηματικά, Δ) 

Γεωγραφία, Ε) Εικαστικά. 

http://edmuse.eu/index.html


Α), Ε) Εξερευνώντας το Αμερικανικό 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Ευθύγραμμη διάδοση του 

φωτός

«Λάμπουν»

Δραστηριότητα: Διαβάζουμε πληροφορίες

για την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός

από την ιστοσελίδα του Αμερικανικού

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και παίρνουμε

κάποιες πληροφορίες για ζώα και φυτά

που λάμπουν.

http://www.amnh.org/explore/ology/search/(keyword)/LIGHT
http://www.amnh.org/explore/ology/ology-cards/166-light
http://www.amnh.org/explore/ology/marine-biology/they-glow2


A), E) Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός

“ La Diseuse de bonne aventure”

Caravaggio

“La vierge des palefreniers”

Caravaggio

Δραστηριότητα: Μελετώντας πίνακες του

Caravaggio και του El Greco συζητούμε για την

ευθύγραμμη διάδοση του φωτός και κάνουμε

ερωτήσεις, όπως: Από πού έρχεται το φως

στον κάθε πίνακα; Πώς ο Caravaggio και ο El

Greco το απέδωσαν; Πού και γιατί

παρατηρούμε ευθείες γραμμές στον κάθε

πίνακα κλπ.

“La Trinidad” El Greco

http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU04DJH8R.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU04DJH8R.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0IP3AQU.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0IP3AQU.html
http://www.europeana.eu/portal/el/record/2059101/MP_P00824.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU


A), E) Φως και σκιές

“Winter Shadows”

Coburn Alvin Langdon

“5 O' Clock In The 

Morning, London, 1836” 

Scharf, George senior

Δραστηριότητα: Δείχνουμε στους μαθητές πίνακες

ζωγραφικής, σκίτσα και φωτογραφίες όπου οι σκιές είναι

ορατές και ζητάμε από αυτούς να σχεδιάσουν έξω από το

κάθε έργο την πηγή του φωτός και να εξηγήσουν πώς

δημιουργούνται οι σκιές.

“Entrée d'une auberge, conversation 

galante”

Vermeer d'Utrecht

http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0I1GUV2.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0I1GUV2.html
http://www.europeana.eu/portal/el/record/92037/_http___www_bl_uk_onlinegallery_onlineex_topdrawings_other_zoomify86262_html.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU04AKQZN.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU04AKQZN.html


Γ) Ταχύτητα του φωτός

 Δραστηριότητα: Συζητούμε για την ταχύτητα του φωτός και

προσπαθούμε να απαντήσουμε ερωτήσεις, όπως: Πόσα μέτρα

διανύει το φως σε ένα λεπτό; Πόσα χιλιόμετρα διανύει το φως

σε ένα δευτερόλεπτο; Πόσα χιλιόμετρα διανύει το φως σε ένα

λεπτό;

Albert Einstein

http://www.europeana.eu/portal/el/record/92066/bib_chccsa000058969.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU


B) Ο Έλληνας ποιητής Γιώργος Σεφέρης

Ένα ποίημα του Γ.Σεφέρη

«Πάνω σε μια χειμωνιάτικη αχτίνα»

Ο Γιώργος Σεφέρης διαβάζει 

Σεφέρη: «Ο δικός μας ήλιος»

Οι στίχοι στα 

ελληνικά.

Δραστηριότητα: Διαβάζουμε τα ποιήματα και

συζητούμε για γνωστές μας φράσεις που

περιλαμβάνουν τη λέξη: «Φως».

https://vequinox.wordpress.com/2013/02/21/%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CF%87%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1on-a-ray-of-winter-light/
https://vequinox.wordpress.com/2013/02/21/%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CF%87%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1on-a-ray-of-winter-light/
https://www.youtube.com/watch?v=hktIHwQvrWs
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=1&text_id=1683


A), E) Αυγή - Aurora 

“L'Aurore”

Champaigne Jean-Baptiste de (1631-1681)Paris, musée 

du Louvre

Δραστηριότητα:

Μελετούμε τον πίνακα

και ρωτάμε τους

μαθητές τι γνωρίζουν

για τη ρωμαϊκή

θεότητα Αυγή

(Aurora). Συζητάμε

για αυτή και για το

Βόρειο Σέλας.

http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU04DHQZ2.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU04DHQZ2.html


A), Δ) Ας μιλήσουμε για τα Βόρεια Φώτα

(Aurora Borealis)

“Aurora Borealis”

Nasa Space Place
«Διαστημικές καταιγίδες και Βόρειο 

Σέλας» Ίδρυμα Ευγενίδου.Δραστηριότητα: Διαβάζουμε πληροφορίες για το

Βόρειο Σέλας από την ιστοσελίδα για παιδιά της

ΝΑΣΑ και προσπαθούμε να εντοπίσουμε στον

παγκόσμιο χάρτη της τάξης τις χώρες στις

οποίες είναι ορατό το Βόρειο Σέλας.

https://spaceplace.nasa.gov/aurora/en/
https://spaceplace.nasa.gov/aurora/en/
https://vimeo.com/185492152


Δ) Ας ζωγραφίζουμε το δικό μας Βόρειο 

Σέλας!

“Pastel Aurora”

Nasa Space Place

Δραστηριότητα: Ακολουθούμε τις οδηγίες από της

ιστοσελίδα της ΝΑΣΑ για παιδιά και ζωγραφίζουμε το

δικό μας Βόρειο Σέλας. Καθώς παρουσιάζουμε την

κατασκευή μας ανακοινώνουμε από ποια χώρα ή πόλη

πιστεύουμε ότι είναι ορατό το Βόρειο Σέλας μας (π.χ.

Νορβηγία, Καναδάς κλπ). Όσο ώρα το

κατασκευάζουμε βλέπουμε ταυτόχρονα και ένα βίντεο

για το Βόρειο Σέλας από έναν Έλληνα που

επισκέφθηκε την Ισλανδία το 2013.

https://spaceplace.nasa.gov/pastel-aurora/en/
https://spaceplace.nasa.gov/pastel-aurora/en/
https://www.youtube.com/watch?v=J1iq4Zm_WPA


Βόρειο Σέλας από την Ελλάδα!


