
 

 

Εξωγενείς παράγοντες διαµόρφωσης του αναγλύφου 

 

Οι διαδικασίες της αποσάθρωσης και της διάβρωσης και πως συντελούν στην διαµόρφωση του 

αναγλύφου της Γης. 

 

Εισαγωγή  

Το µάθηµα αυτό ασχολείται µε τις διαδικασίες της αποσάρθρωσης και της διάβρωσης και πως 

συντελούν στην µορφολογία του αναγλύφου.  

Αρχικά ένα βίντεο που παρουσιάζει τις αλλαγές στην µορφολογία µιας ακτής σε µια περίοδο 80 

ετών εισάγει τους µαθητές στην έννοια της αλλαγής του αναγλύφου. Οι διαδικασίες της χηµικής 

και φυσικής αποσάθρωσης καθώς επίσης και της διάβρωσης και των επιπτώσεων τους 

διερευνώνται από τους µαθητές χρησιµοποιώντας παρουσιάσεις σε powerpoint και εργαστηριακά 

πειράµατα. 

Σκοπός 

Οι µαθητές θα µπορούν: 

• Θα µπορούν να διαχωρίσουν και να περιγράψουν τις διαδικασίες της αποσάθρωσης και 

της διάβρωσης 

• Θα µπορούν να διαχωρίσουν τις διαδικασίες της χηµικής και φυσικής αποσάθρωσης 

• Θα µπορούν να προσδιορίζουν σε ποια περιβάλλοντα και κλίµατα είναι πιο πιθανό να 

παρουσιαστούν οι διάφοροι τύποι αποσάθρωσης και διάβρωσης 

• Να περιγράφουν διάφορες ανθρώπινες προσπάθειες να περιοριστεί η διάβρωση. 

Υλικά 

Για κάθε µαθητή  

• Φύλλο εργασίας για την µηχανική αποσάθρωση 



 

 

• Φύλλο εργασίας για την διάβρωση 

Για κάθε οµάδα 

• Φύλλο εργασίας για την σχέση καιρικών συνθηκών και διάβρωσης 

• 6 αντιόξινα δισκία 

• Ποτήρι ζέσεως των 1000ml (γεµάτο ζεστό νερό) 

• Ποτήρι ζέσεως των 250ml 

• Χρονόµετρο 

• Θερµόµετρο 

• Τρία ρηχά ορθογώνια (18x25 cm) αλουµινένια ταψάκια, 

• Άµµος – χώµα,  

• ∆οχείο ψεκασµού µε νερό,  

• Μερικά παγάκια,  

• Καλαµάκι. 

 

 

Για την τάξη 

• Σφυρί 

• Γύψος 

• Ένα µικρό µπαλόνι 

• ∆ύο άδεια κουτιά γάλα (το κάτω µέρος µόνο) 

• Καταψύκτης 

• 2 αντιόξινα αναβράζοντα δισκία 

• Μεγάλο σκαφάκι βαψίµατος ή κάποια ρηχή ορθογώνια λεκάνη  

• Άµµος 

• Μικρά χαλίκια – βότσαλα 

• Νερό 

• Άδειο µπουκάλι νερού 500 ml. 

Περιγραφή του µαθήµατος 

Εισαγωγικές δραστηριότητες 



 

 

1. Οι µαθητές παρακολουθούν ένα βίντεο που παρουσιάζει την εξέλιξη της µορφολογίας 

µίας ακτής τα τελευταία 80 χρόνια.  

Στην συνέχεια τους ζητείται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που σχετίζονται µε την αλλαγή 

στον χρόνο της ακτογραµµής και να κάνουν υποθέσεις που οφείλονται αυτές οι αλλαγές. 

2. Παίρνοντας σαν παράδειγµα από την ιστορία που  έχουν διδαχθεί την µάχη των 

Θερµοπυλών και µε την βοήθεια στοχευµένων ερωτήσεων οδηγούµε τους µαθητές να 

κατανοήσουν την µεγάλη αλλαγή της κοιλάδας του Σπερχειού και αντίστοιχα του στενού 

των Θερµοπυλών. Στη συνέχεια τους δείχνουµε µία αναπαράσταση της πιθανής 

ακτογραµµής το 480 π.Χ. και της ακτογραµµής σήµερα. 

3. Στην συνέχεια οι µαθητές θα παρακολουθήσουν µία παρουσίαση στα πλαίσια της οποίας 

θα τους δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσουν τις διαδικασίες καθώς και τους παράγοντες 

που διαµορφώνουν την επιφάνεια της Γης και να απαντήσουν µια σειρά από ερωτήσεις 

πάνω σε αυτό. 

4. Οι µαθητές καλούνται να παίξουν ένα online παιχνίδι το Shape It Up. Το παιχνίδι αυτό 

έχει σκοπό να τους προκαλέσει να αναγνωρίσουν τις δυνάµεις που διαµορφώνουν την 

επιφάνεια της Γης και την σχετική ταχύτητα µε την οποία δρούν. Στην συνέχεια θα 

πρέπει να αναγνωρίσουν ποιες από τις δυνάµεις που παρουσιάζονται στο παιχνίδι δεν 

είναι δυνάµεις διάβρωσης ή αποσάθρωσης. 

 

 

 

∆ραστηριότητες για κατανόηση της µηχανικής αποσάθρωσης 

1. Οι µαθητές παίρνουν µία ταµπλέτα αντιόξινη και την σπάζουν µε ένα σφυρί. Εξηγούµε 

στους µαθητές ότι αυτή είναι Μηχανική Αποσάθρωση όπου το πέτρωµα σπάζει σε 

µικρότερα κοµµάτια χωρίς να αλλάζει η χηµική του σύσταση. Ζητάµε από τους µαθητές 

να περιγράψουν µερικές τρόπους που µπορεί να συµβεί αυτό ανατρέχοντας και στην 

παρουσίαση που έχουν ήδη παρακολουθήσει. 

2. Ρωτάµε τους µαθητές αν µπορούν να σκεφθούν και άλλους τρόπους µηχανικής 

αποσάθρωσης. Τους τονίζουµε ότι σε εύκρατα κλίµατα όπως το δικό µας η µηχανική 

αποσάθρωση από πάγο είναι πολύ συχνή και πρέπει να διαχωρίζεται από το φαινόµενο 

της συστολής και της διαστολής που είναι αποτελέσµατα της αλλαγής της θερµοκρασίας. 

3. Στην συνέχεια κάνουµε ένα πείραµα επίδειξης για κατανοήσουν το φαινόµενο της 

αποσάθρωσης των πετρωµάτων από τον πάγο. 

Καλούµε 2 µαθητές να γεµίσουν το µπαλόνι µε νερό µέχρι να πάρει το µέγεθος µιας 

µπάλας του πινγκ-πονγκ και στην συνέχεια το δένουµε στην άκρη. Ανακατεύουµε τον 

γύψο µε νερό µέχρι να αποκτήσει πυκνότητα του γιαουρτιού. Γεµίζουµε µε τον µισό 

γύψο την βάση του ενός κουτιού γάλα και µε τον άλλο µισό την άλλη. Προσαρµόζουµε 

στην µία βάση το µπαλόνι µέχρι να βυθιστεί κατά 2,5 cm. Οι µαθητές κρατούν το 

µπαλόνι µέχρι να πήξει λίγο ο γύψος και να µην ανεβαίνει το µπαλόνι στην επιφάνεια. 

Αφήνουµε και τα δύο κουτιά γάλα για µία ώρα µέχρι να πηξεί αρκετά ο γύψος και στην 



 

 

συνέχεια τα βάζουµε στην κατάψυξη για 24 ώρες. Ζητάµε από τους µαθητές να 

προβλέψουν τι νοµίζουν ότι θα συµβεί στα δύο δείγµατα που βάλαµε στην κατάψυξη. 

∆ραστηριότητες για κατανόηση της χηµικής αποσάθρωσης 

1. Επιστρέφουµε στην αρχική παρουσίαση και υπενθυµίζουµε στους µαθητές ότι η 

χηµική αποσάθρωση είναι η διαδικασία διάλυσης του πετρώµατος µε ταυτόχρονη 

αλλαγή της χηµικής του σύστασης.  Τους τονίζουµε ότι µία συνηθισµένη µορφή χηµικής 

αποσάθρωσης είναι όταν το διοξείδιο του άνθρακα της ατµόσφαιρας αντιδρά µε το νερό 

και σχηµατίζει ανθρακικό οξύ που διαλύει τα πετρώµατα κυρίως αυτά που περιέχουν 

ανθρακικό ασβέστιο όπως το µάρµαρο. 

2. Για να εξηγήσουµε αυτό ρίχνουµε µία αντιόξινη ταµπλέτα σε νερό. Λέµε στους 

µαθητές ότι η ταµπλέτα περιέχει δισανθρακικό νάτριο συστατικό που λειτουργεί µε τον 

ίδιο τρόπο όπως και το ανθρακικό ασβέστιο στα πετρώµατα. Ρωτάµε τους µαθητές αν 

θεωρούν ότι η θερµοκρασία µπορεί να αποτελεί έναν παράγοντα που επιδρά στην χηµική 

αποσάθρωση.  

Στην συνέχεια κάνουν ένα πείραµα για να προσδιορίσουν τον βαθµό που η χηµική 

αποσάθρωση επηρεάζεται από τα κλίµατα του πλανήτη. 

3. Χωρίζουµε την τάξη σε οµάδες των 4-5 ατόµων. Η κάθε οµάδα παίρνει ένα 

άδειο ποτήρι ζέσεως των 250ml, ένα των 1000ml µε ζεστό νερό, µία παγοκύστη µε 

παγάκια ένα θερµόµετρο και ένα χρονόµετρο. Τους καλούµε να ανακατέψουν µερικά 

παγάκια µε ζεστό νερό έως ότου η θερµοκρασία φτάσει στους 40-50
0
 C και ο όγκος του 

υγρού στα 200 ml  περίπου. Ρίχνουµε µέσα µία ταµπλέτα και χρονοµετρούµε µέχρι η 

ταµπλέτα να διαλυθεί πλήρως. Καταγράφουµε τον χρόνο. Αδειάζουµε το ποτήρι ζέσεως 

και επαναλαµβάνουµε το πείραµα σε χαµηλότερη θερµοκρασία γύρω στους 10
0
C 

χαµηλότερα. Μπορεί να γίνει αυτό σε διαφορετικές οµάδες µε διαφορετικές 

θερµοκρασίες για οικονοµία χρόνου. Στη συνέχεια ζητάµε από τους µαθητές να 

συλλέξουν τα αποτελέσµατα και να συµπληρώνοντας τον πίνακα και να απαντήσουν σε 

µια σειρά από ερωτήσεις. 

4. Ζητάµε από τους µαθητές ποιος άλλος παράγοντας µπορεί να επηρεάσει την 

χηµική αποσάθρωση 

5. Τους προτείνουµε να κάνουν το ίδιο πείραµα έχοντας σπάσει πρώτα την 

ταµπλέτα µε το σφυρί. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι η µηχανική αποσάθρωση 

ευνοεί την χηµική.  

5. Ρωτάµε αν µπορεί να συµβεί και το αντίθετο. Για τον σκοπό ζητάµε από τους 

µαθητές να ρίξουν λίγες σταγόνες νερό πάνω στην ταµπλέτα και στην συνέχεια να 

προσπαθήσουν να την σπάσουν µε το σφυρί. Τι παρατηρούν; 

Μηχανική αποσάθρωση 

1. Την επόµενη µέρα βγάζουµε τις συσκευασίες από την κατάψυξη. Ζητάµε από τους 

µαθητές να παρατηρήσουν τι συνέβη στην συσκευασία που είχε το µπαλόνι και τι σε 

αυτή που δεν είχε; Ακριβώς η ίδια διαδικασία συµβαίνει όταν τα πετρώµατα φιλοξενούν 

νερό. Την διαδικασία αυτή την ονοµάζουµε αποσάθρωση από πάγο και ακολουθεί τον 

κύκλο τήξη µε διαστολή των ανοιγµάτων των πετρωµάτων και στην συνέχεια τήξης του 



 

 

νερού και πήξη του εκ νέου όταν οι συνθήκες το ευνοούν µε τελική καταστροφή της 

συνέχειας του πετρώµατος. 

∆ραστηριότητες για κατανόηση της διάβρωσης 

1
η
 ∆ραστηριότητα 

1. Τους υπενθυµίζουµε τους παράγοντες που επηρεάζουν την διάβρωση µε βάση την 

παρουσίαση που παρακολούθησαν στην αρχή του µαθήµατος. 

2. Κάθε οµάδα από αυτές που ήδη έχουν εργαστεί παίρνει:  

• Τρία ρηχά ορθογώνια (18x25 cm) αλουµινένια ταψάκια, 

• άµµος – χώµα, 

• δοχείο ψεκασµού µε νερό,  

• µερικά παγάκια, 

• καλαµάκι 

3. Τοποθετούµε κατά µήκος της µικρής πλευράς κάθε ταψιού την άµµο διαµορφώνοντας 

µια κλιτύ (πλαγιά), βάσης µερικών εκατοστών ώστε να είναι σχετικά σταθερή. 

4. Στο πρώτο ταψάκι ψεκάζετε αρκετές φορές, µε το δοχείο νερού, στη κορυφή της κλιτύος 

µε κατεύθυνση προς τη βάση της. 

5. Στο δεύτερο ταψάκι και στο ανώτερο σηµείο της άµµου τοποθετείτε 3 – 4 παγάκια να 

λιώσουν. 

6. Στο τρίτο ταψάκι και µε το καλαµάκι φυσάτε στην επιφάνεια του όγκου της άµµου. 

7. Οι µαθητές καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους 

  

2
η
 ∆ραστηριότητα 

Παίρνουµε µια ρηχή ορθογώνια λεκάνη, άµµο, µικρά χαλίκια – βότσαλα, νερό, άδειο 

µπουκάλι νερού 500 ml. 

∆ιαδικασία: 

Α΄ Φάση: 

1. Καλούµε δύο µαθητές να στρώσουν αµµό στον πυθµένα της λεκάνης, έτσι ώστε να 

δηµιουργήσουν «πυθµένα θαλάσσης». 

2. Στην συνέχεια στην µία άκρη της λεκάνης δηµιουργούν µία παραλία µε όχι µεγάλη κλίση 

από άµµο  

3. Ρίχνουµε προσεκτικά νερό στο βαθύ τµήµα από το σκαφάκι και αφήστε το σύστηµα για 

λίγο προκειµένου να ηρεµήσει. 



 

 

4. Τοποθετούµε το µπουκάλι οριζόντια στο νερό, παράλληλα προς την «ακτογραµµή» και µε 

το χέρι  το κινούµαι µπρος – πίσω προκαλώντας µικρά κύµατα. 

5. Παρατηρούν και καταγράφουν σε µικρά χρονικά διαστήµατα τις µεταβολές που 

παρατηρούν (µπορούν να βγάζουν φωτογραφίες σε διαφορές φάσεις του πειράµατος. 

Β΄ Φάση: 

1. Καθαρίζουµε τη λεκάνη  από τα υλικά της προηγούµενης φάσης και πραγµατοποιούµε τα 

δύο πρώτα βήµατα της Α΄ Φάσης. 

2. Τοποθετούµε χαλίκια στο µέσο της «ακτογραµµής» κάθετα σε αυτή δηµιουργώντας ένα 

σχηµατισµό σα µικρό ακρωτήριο που να εισέρχεται και µέσα στο νερό και 

πραγµατοποιήστε τα βήµατα 3, 4, 5 της Α΄ Φάσης. 

Συγκρίνουν και σχολιάζουν τα αποτελέσµατα των δύο φάσεων. 

 

Τελική δραστηριότητα 

Οι µαθητές παρακολουθούν ένα βίντεο όπου παρουσιάζεται η δύναµη της διάβρωσης. 

 



 

 

 

Φύλλο εργασίας 
 

Οι διαδικασίες της αποσάθρωσης και της 

διάβρωσης και πως συντελούν στην 

διαµόρφωση του αναγλύφου της Γης. 

 

Ονοµατεπώνυµο…………………………….. 

Τµήµα…… 

 
 

1
η
 ∆ραστηριότητα (Ατοµική Εργασία) 

1. Παρακολουθήστε προσεκτικά το βίντεο που ακολουθεί. Η µορφολογία της ακτής έµεινε 

ίδια ή άλλαξε τα τελευταία 80 χρόνια.  

82 Years of Beach 
Erosion - Time Lapse.mp4

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

2. Ποια είναι εκείνη η δύναµη κατά την γνώµη σας που µπορεί να αλλάξει την µορφολογία 

µιας περιοχής;  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

3. Σύµφωνα µε την ιστορία της Α’ Γυµνασίου το 480 π.Χ. οι Έλληνες επέλεξαν να 

αντιµετωπίσουν τους Πέρσες σε ένα στενό στην περιοχή των Θερµοπυλών. Η εικόνα που 

ακολουθεί παρουσιάζει την περιοχή όπως είναι σήµερα.  

 

Η εικόνα του στενού δεν φαίνεται να ταιριάζει µε την συγκεκριµένη µορφολογία. 

Μπορείτε να δώσετε µία εξήγηση για την διαφορά αυτή που προκύπτει µεταξύ Ιστορίας 

και σηµερινής Γεωγραφίας; 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



 

 

4. Στην αεροφωτογραφία που ακολουθεί φαίνεται πόσο έχει µετατοπιστεί η ακτογραµµή τα 

τελευταία 2500 χρόνια. Μπορείτε να κάνετε µία υπόθεση γιατί έχει συµβεί αυτή η πολύ 

µεγάλη αλλαγή στην µορφολογία των ακτών του Μαλιακού Κόλπου; 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

5. Ανοίξτε το online παιχνίδι Shape It Up. Ποιες από τις δυνάµεις που παρουσιάζονται στο 

παιχνίδι δεν είναι δυνάµεις διάβρωσης ή αποσάθρωσης κατά την γνώµη σας; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

2
η
 ∆ραστηριότητα 

1. Παρακολουθείστε προσεκτικά την παρουσίαση που ακολουθεί και προσπαθήστε να 

συµπληρώσετε τους πίνακες που ακολουθούν σχετικά µε την αποσάθρωση και την 

διάβρωση. Και στην συνέχεια να απαντήσετε σε σχετικές ερωτήσεις. 

∆ιάβρωση.ppt 

 

ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ 

Ερωτήσεις Απαντήσεις 

Τι ονοµάζουµε αποσάθρωση;  

Τι ονοµάζουµε µηχανική αποσάθρωση;  

Τι ονοµάζουµε χηµική αποσάθρωση;  

Ποια είναι τα κύρια είδη χηµικής 

αποσάθρωσης 

 



 

 

 

 

 

 

∆ΙΑΒΡΩΣΗ 

Ερωτήσεις Απαντήσεις 

Ποιος είναι ο κύριος παράγοντας 

διάβρωσης; 

 

Σε ποια περιβάλλοντα είναι δυνατόν να 

συναντήσουµε διάβρωση από αέρα;  

 

Ποια είναι η δύναµη πίσω από κάθε 

µετακίνηση µαζών; 

 

Από που προέρχεται η ενέργεια των 

ποταµών και των παγετώνων; 

 

 

i. Ποια είναι η δύναµη πίσω από την µηχανική αποσάθρωση λόγω θερµικής συστολής και 

διαστολής. Σε ποια περιβάλλοντα είναι δυνατόν να εµφανιστεί; 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

ii. Ποια είναι η δύναµη πίσω από την αποσάθρωση από τις ρίζες των φυτών και σε ποια 

περιβάλλοντα µπορεί να εµφανιστεί; 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

iii. Σε ποια περιβάλλοντα περιµένουµε να συναντήσουµε διάβρωση από αέρα; 

(1) Τροπικό δάσος 

(2) Έρηµος 

(3) Οροσειρές 

 

iv. Με ποιο τρόπο η γεωργία είναι δυνατόν να αυξήσει των κίνδυνο διάβρωσης; 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

∆ραστηριότητες για κατανόηση της µηχανικής αποσάθρωσης (Οµαδική εργασία) 



 

 

i. Κάθε οµάδα χρησιµοποιώντας το σφυρί σπάζει µία αντιόξινη ταµπλέτα. Αυτό είναι 

Μηχανική αποσάθρωση. Ποιους άλλους τρόπους γνωρίζετε που µπορεί να συµβεί 

µηχανική παραµόρφωση; 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

ii. Πείραµα επίδειξης  ( δύο µαθητές ) 

Γεµίστε το µπαλόνι µε νερό µέχρι να φτάσει στο µέγεθος µιας µπάλας του πινγκ-πονγκ 

και στην συνέχεια δέστε το στην άκρη. Ανακατέψτε τον γύψο µε νερό µέχρι να 

αποκτήσει πυκνότητα του γιαουρτιού. Γεµίστε µε τον µισό γύψο την βάση του ενός 

κουτιού γάλα και µε τον άλλο µισό την άλλη. Προσαρµόστε στην µία βάση το µπαλόνι 

µέχρι να βυθιστεί κατά 2,5 cm. Κρατήστε το µπαλόνι µέχρι να πήξει λίγο ο γύψος και να 

µην ανεβαίνει το µπαλόνι στην επιφάνεια. Αφήστε και τα δύο κουτιά γάλα για µία ώρα 

µέχρι να πήξει αρκετά ο γύψος και στην συνέχεια βάλτε τα στην κατάψυξη για 24 ώρες.  

Ποια νοµίζετε ότι θα είναι η εικόνα των δύο δειγµάτων αύριο; 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

∆ραστηριότητες για κατανόηση της χηµικής αποσάθρωσης (οµαδική εργασία) 

Υπενθυµίζουµε στους µαθητές ότι µία συνηθισµένη µορφή χηµικής αποσάθρωσης είναι 

όταν το διοξείδιο του άνθρακα της ατµόσφαιρας αντιδρά µε το νερό και σχηµατίζει 

ανθρακικό οξύ που διαλύει τα πετρώµατα κυρίως αυτά που περιέχουν ανθρακικό 

ασβέστιο όπως το µάρµαρο. 

i. Ρίξτε µια ταµπλέτα στο νερό. Η ταµπλέτα λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο όπως το 

ανθρακικό ασβέστιο στα πετρώµατα. Πιστεύετε ότι η θερµοκρασία µπορεί να 

αποτελεί ένα παράγοντα που επιδρά στην χηµική αποσάθρωση; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ii. Κάθε οµάδα έχει ένα άδειο ποτήρι ζέσεως των 250ml, ένα των 1000ml µε ζεστό 

νερό, µία παγοκύστη µε παγάκια ένα θερµόµετρο και ένα χρονόµετρο.  

1
η
 Οµάδα. Ανακατέψτε µερικά παγάκια µε ζεστό νερό έως ότου η θερµοκρασία 

φτάσει στους 40-50
0
 C και ο όγκος του υγρού στα 200 ml  περίπου. Ρίξτε µέσα µία 

ταµπλέτα και χρονοµετρήστε µέχρι η ταµπλέτα να διαλυθεί πλήρως.  

2
η
 Οµάδα. Κάνετε τα ίδια βήµατα για θερµοκρασία 10

0
C χαµηλότερα.  

3
η
 Οµάδα.  Κάνετε τα ίδια βήµατα για θερµοκρασία 10

0
C χαµηλότερη από την 

δεύτερη οµάδα. 



 

 

4
η
 Οµάδα.  Κάνετε τα ίδια βήµατα για θερµοκρασία 100C χαµηλότερη από την τρίτη 

οµάδα. 

Κάθε όµαδα συλλέγει τα αποτελέσµατα και από τις υπόλοιπες και συµπληρώνει τον 

πίνακα που ακολουθεί. 

 

 

 

Αρχική 

θερµοκρασία νερού 

Χρόνος 

διαλυτοποίησης 

Τελική 

θερµοκρασία νερού 

Μέση θερµοκρασία 

νερού 

    

    

    

    

    

 

(1) Σε ποια θερµοκρασία η ταµπλέτα διαλυτοποιήθηκε γρηγορότερα; 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

(2) Σε ποια θερµοκρασία η ταµπλέτα διαλυτοποιήθηκε πιο αργά; 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

(3) Ποιο ρόλο παίζει η θερµοκρασία στην χηµική αποσάθρωση; 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

(4) Με βάση τα αποτελέσµατα σε ποια κλίµατα ευνοείται η χηµική αποσάθρωση; 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

iii. Υπάρχει κάποιος άλλος παράγοντας που µπορεί να ευνοεί την χηµική 

αποσάθρωση; 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

(1) Κάντε το ίδιο πείραµα αφού έχετε σπάσει µε το σφυρί την ταµπλέτα. Τι            

παρατηρείτε; 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

(2) Ρίξτε λίγες σταγόνες νερό πάνω στη ταµπλέτα και σπάστε την µε το σφυρί. Τι 

παρατηρείτε σε σχέση µε την µηχανική αποσάθρωση; 



 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

∆ραστηριότητες για κατανόηση της µηχανικής αποσάθρωσης (πείραµα επίδειξης) 

(1) Βγάλτε από την κατάψυξη τα δύο δείγµατα. Τι παρατηρείτε; 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 ∆ραστηριότητες για κατανόηση της διάβρωσης (Οµαδική εργασία)  

(1) Τοποθετήστε κατά µήκος της µικρής πλευράς κάθε ταψιού την άµµο 

διαµορφώνοντας µια κλιτύ (πλαγιά), βάσης µερικών εκατοστών ώστε να είναι 

σχετικά σταθερή όπως φαίνεται στο σχήµα. 

 

Στο πρώτο ταψάκι ψεκάστε αρκετές φορές, µε το δοχείο νερού, στη κορυφή της 

κλιτύος µε κατεύθυνση προς τη βάση της. 

Στο δεύτερο ταψάκι και στο ανώτερο σηµείο της άµµου τοποθετείστε 3 – 4 

παγάκια να λιώσουν. 

Στο τρίτο ταψάκι και µε το καλαµάκι φυσάτε στην επιφάνεια του όγκου της 

άµµου. 

Στην συνέχεια καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

(2) Πείραµα επίδειξης 



 

 

 Παίρνουµε µια ρηχή ορθογώνια λεκάνη, άµµο, µικρά χαλίκια – βότσαλα, νερό, 

 άδειο µπουκάλι νερού 500 ml. 

∆ιαδικασία: 

 Α΄ Φάση: 

1. Στρώνουµε άµµο στον πυθµένα της λεκάνης, έτσι ώστε να 

δηµιουργήσουν  «πυθµένα θαλάσσης», όπως φαίνεται στο 

σχήµα. 

 

 2. Στην συνέχεια στην µία άκρη της λεκάνης δηµιουργούν µία παραλία µε όχι 

 µεγάλη κλίση από άµµο  

 3. Ρίχνουµε προσεκτικά νερό στο βαθύ τµήµα από το σκαφάκι και αφήστε το 

 σύστηµα για λίγο προκειµένου να ηρεµήσει. 

 4. Τοποθετούµε το µπουκάλι οριζόντια στο νερό, παράλληλα προς την 

 «ακτογραµµή» και µε το χέρι  το κινούµαι µπρος – πίσω προκαλώντας µικρά 

 κύµατα. 

 5. Καταγράψτε σε µικρά χρονικά διαστήµατα τις µεταβολές που παρατηρείται.  

 ……………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………… 

Β΄ Φάση: 

 1. Καθαρίζουµε τη λεκάνη  από τα υλικά της προηγούµενης φάσης και 

 πραγµατοποιούµε τα δύο πρώτα βήµατα της Α΄ Φάσης. 

2. Τοποθετούµε χαλίκια στο µέσο της «ακτογραµµής» κάθετα σε αυτή 

δηµιουργώντας ένα σχηµατισµό σα µικρό ακρωτήριο που να εισέρχεται και µέσα 

στο νερό και πραγµατοποιούµε τα βήµατα 3, 4, 5 της Α΄ Φάσης. Τι 

συµπεράσµατα βγάζετε; 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Αφού ολοκληρώσατε όλες τις εργασίες υποδειγµατικά άς παρακολουθήσουµε ένα 

βίντεο αφιερωµένο στον µεγάλο γλύπτη της Γης που αποκαλείτε ∆ιάβρωση. 
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