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ΘΔΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ 

     «Βξαζκόο» 

 

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ 

      Φπζηθή, ΣΠΔ, Γιώζζα 

 

ΣΑΞΗ: Δ’ Γεκνηηθνύ        ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 δηδαθηηθέο ώξεο 

 

ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ ΣΟ ΓΔΠΠ ΚΑΙ ΑΠ «Δπεςνώ ηο Φςζικό Κόζμο» 

Σν ζέκα είλαη απνιύησο ζπκβαηό κε ην Γ.Δ.Π.Π. θαη ην ΑΠ «Δξεπλώ ην Φπζηθό 

Κόζκν» εθόζνλ απνηειεί ζέκα δηδαθηηθήο ελόηεηαο ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο θαη 

νη ζηόρνη πνπ ηίζεληαη  άπηνληαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο  

Φπζηθή: Πεηξακαηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλόκελνπ ηνπ βξαζκνύ θαη εληνπηζκόο 

ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζηνηρείσλ  

Γιώζζα: Πξνθνξηθόο ιόγνο, δηαινγηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο, δηαρείξηζε 

πιεξνθνξίαο. 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΟΓΟΜΗ 

Πξνηείλεηαη ε νξγάλσζε ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο 2-3 αηόκσλ. Απαηηείηαη επνκέλσο ν 

θαηάιιεινο αξηζκόο Η/Τ. Σν ζελάξην ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί ζην εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο.  

Λνγηζκηθό : Λνγηζκηθό ΔΠ (ύλζεην Δξγαζηεξηαθό Πεξηβάιινλ) 

 

ΛΟΓΟΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΠ 

Δπηιέγνπκε λα πεηξακαηηζηνύλ νη καζεηέο ζην εηθνληθό εξγαζηήξην ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνύ, αληί λα θάλνπκε ηα πεηξάκαηα ζην πξαγκαηηθό 

εξγαζηήξην κε πξαγκαηηθά πιηθά, δηόηη ηα ελ ιόγσ πεηξάκαηα ηνπ βξαζκνύ είλαη 

εμαηξεηηθά επηθίλδπλα λα ηα θάλνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο (βι. αληίζηνηρν βηβιίν ηνπ 

δαζθάινπ, ζει. 84). Γη’ απηό πξνηείλεηαη (από ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ) λα γίλνπλ 

από ηνλ δάζθαιν σο πεηξάκαηα επίδεημεο. Έηζη κε ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό έρνπκε 

ην πιενλέθηεκα όηη ηα ίδηα ηα παηδηά επηιέγνπλ ηα πιηθά ηνπο, πεηξακαηίδνληαη, 

βγάδνπλ ηα αλάινγα ζπκπεξάζκαηα θαη νηθνδνκνύλ ηε λέα γλώζε. Δπηπιένλ, ζην 

εηθνληθό εξγαζηήξην ηνπ ΔΠ ηα πξνηεηλόκελα πεηξάκαηα ηνπ βξαζκνύ γίλνληαη 

εύθνια θαη γξήγνξα απ’ όια ηα παηδηά, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ην εηδηθό εξγαζηήξην κε 

ηα εμεηδηθεπκέλα πιηθά, ηα νπνία ελδερνκέλσο λα κελ ηα δηαζέηεη έλα δεκνηηθό 

ζρνιείν. 

 

   ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Ωο κνληέιν δηδαζθαιίαο επηιέγεηαη ην «επνηθνδνκεηηθό»ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ 

θπξίαξρν ξόιν παίδνπλ νη ηδέεο ησλ καζεηώλ (Driver, θ.ά , 1998). Θεσξεί ην καζεηή 

θαη ηηο ηδέεο ηνπ ζην θέληξν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο 

πνπ επλννύλ ηελ απηνξξύζκηζε θαη ηε κεηαγλώζε, επλνεί δειαδή ηελ ελεξγεηηθή 

κάζεζε θαη εζηηάδεηαη ζηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή (Ψύιινο, θ.ά, 1993). 

 

ΚΟΠΟ 

Να κειεηήζνπλ ηα παηδηά ην θαηλόκελν ηνπ βξαζκνύ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ 

εξεπλεηηθό θαη νκαδηθό πλεύκα κέζα από ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

αλαθαιππηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

 



 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

Γλώζεηο 

Οη καζεηέο: 

 Να αλαθέξνπλ, ζε παξαηεξεζηαθό επίπεδν, πόηε βξάδεη ην λεξό. 

 Να δηαπηζηώζνπλ πεηξακαηηθά όηη ε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ ηνπ λεξνύ είλαη 

ζπγθεθξηκέλε θαη αλεμάξηεηε από ηε κάδα ηνπ. 

 Να δηαπηζηώζνπλ πεηξακαηηθά όηη, όζε ώξα δηαξθεί ν βξαζκόο ηνπ λεξνύ, ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ παξακέλεη ζηαζεξή. 

 Να δηαπηζηώζνπλ πεηξακαηηθά όηη ε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ είλαη δηαθνξεηηθή γηα 

θάζε πγξό. 

Γεμηόηεηεο 

 λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνύ ΔΠ θαη 

γεληθόηεξα ηνπ Η/Τ 

 Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο, θαζώο εξγάδνληαη κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό 

ηάζεηο 

 λα αλαπηύμνπλ ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνλ Η/Τ σο πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη σο 

εξγαιείν άληιεζεο πιεξνθνξηώλ 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΙ 

Οη καζεηέο έρνπλ αλαπηύμεη από πξνεγνύκελα καζήκαηα ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο 

ρξήζεο ηνπ Η/Τ (ρξήζε ηνπ πνληηθηνύ, θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ησλ windows θ.ά).  

Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο επέιηθηεο δώλεο νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο έρνπλ 

εμνηθεησζεί κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο  ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ ινγηζκηθνύ ΔΠ 

 

 

ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ 

 

Γιδακηικά Δπειζόδια 

Σν δηδαθηηθό καο ζελάξην απνηειείηαη από δύν δηδαθηηθά επεηζόδηα: 

1. Σν πξώην επεηζόδην αθνξά ηελ δηδαθηηθή δηαπξαγκάηεπζε ησλ ηξηώλ πξώησλ 

γλσζηηθώλ ζηόρσλ. Γειαδή νη καζεηέο λα δηαπηζηώζνπλ πεηξακαηηθά πόηε 

βξάδεη ην λεξό, θαζώο επίζεο θαη όηη ε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ ηνπ λεξνύ είλαη 

ζπγθεθξηκέλε θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαζ’ όιε ηε δηάξθεηά ηνπ βξαζκνύ. 

2. Σν δεύηεξν επεηζόδην αθνξά ηε δηδαθηηθή δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ηέηαξηνπ 

γλσζηηθνύ ζηόρνπ. Γειαδή, λα δηαπηζηώζνπλ πεηξακαηηθά ηα παηδηά όηη ε 

ζεξκνθξαζία βξαζκνύ είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε πγξό. 

εκεηώλεηαη όηη νη δηδαθηηθνί ζηόρνη πνπ αθνξνύλ ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο ζηάζεηο, 

αλαπηύζζνληαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ζπλεξγαηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ θαη δηεξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Γηα ηε δηδαθηηθή δηαπξαγκάηεπζε ησλ παξαπάλσ δηδαθηηθώλ επεηζνδίσλ 

ρξεζηκνπνηνύκε, όπσο είπακε, ην επνηθνδνκεηηθό δηδαθηηθό κνληέιν, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηηο εμήο Φάζεηο: 1.θάζε αλάδεημεο ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ, 2. θάζε 

δνθηκαζίαο ησλ ηδεώλ θαη θαηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, 3. θάζε εηζαγσγήο 

ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνηύπνπ, 4. θάζε εθαξκνγήο ηεο λέαο γλώζεο, 5. θάζε 

αλαζθόπεζεο – ζύγθξηζεο κεηαμύ ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ θαη ηνπ επηζηεκνληθνύ 

πξνηύπνπ (Ψύιινο, θ.ά, 1993). Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ είλαη ζπκβνπιεπηηθόο θαη 

θαζνδεγεηηθόο. Δκςπρώλεη, ζπκβνπιεύεη θαη θαζνδεγεί ηηο νκάδεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πεηξακαηηζηνύλ κε ην ινγηζκηθό, λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ζπλάγνπλ ζπκπεξάζκαηα. 



Γιδακηική διαππαγμάηεςζη ηος 1
ος

 Δπειζοδίος 

 

1
ε
 Φάζε: Αλάδεημε ησλ αξρηθώλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ  

Ρσηάκε ηνπο καζεηέο λα καο πνύλε πόηε βξάδεη ην λεξό ζηελ θαηζαξόια, 

πξνθεηκέλνπ λα ξίμεη ε κεηέξα ηα καθαξόληα; Δπίζεο, ηνπο δείρλνπκε ζην 

βηληενπξνβνιέα  ηελ παξαθάησ πεηξακαηηθή δηάηαμε : 

 
 

Σνπο ξσηάκε: ζε πνηα ζεξκνθξαζία πηζηεύεηαη όηη βξάδεη ην λεξό ζην θάζε δνρείν; 

Δπίζεο ηνπο ξσηάκε:  Όηαλ βξάδεη ην λεξό ζηελ θαηζαξόια ηη ζπκβαίλεη κε ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ; 

Οκαδνπνηνύκε ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηηο γξάθνπκε ζηνλ πίλαθα ρσξίο λα ηηο 

ζρνιηάζνπκε. 

 

 2
ε
 Φάζε: δνθηκαζία ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ   

Μνηξάδνπκε ζηνπο καζεηέο ην παξαθάησ Φύιιν Δξγαζίαο θαη ηνπο θαινύκε λα ην 

δηαπξαγκαηεπηνύλ ζηελ νκάδα ηνπο, αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ 

πεηξάκαηνο. 

 

Φύλλο  Δπγαζίαρ 1 

1. Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην «ιύρλνο Bunsen» θαη εηζάγεηαη δύν εζηίεο 

θσηηάο. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζηε πάλσ ζηηο εζηίεο έλα κηθξό δνρείν ζηε κηα 

θαη έλα κεγάιν δνρείν ζηελ άιιε. Βάιηε κέζα ζηα δνρεία λεξό (κέρξη ηε 

κέζε) θαη επίζεο ηνπνζεηείζηε κέζα ζε θάζε δνρείν ζεξκόκεηξν:  



 

Αλάςηε ηνπο ιύρλνπο από ην εηθνλίδην  θαη παηήζηε ην εηθνλίδην  γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο. Παξαηεξήζηε ην λεξό κέζα ζηα δνρεία, ζπδεηήζηε ζηελ 

νκάδα ζαο θαη ζεκεηώζηε: Πόηε βξάδεη ην λεξό; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 
(ηα παηδηά αλακέλεηαη παξαηεξήζνπλ όηη, όηαλ ην λεξό βξάδεη, θνριάδεη θαη 

δεκηνπξγνύληαη θπζαιίδεο ζε όιε ηε κάδα ηνπ). 

 



2. Παξαηεξήζηε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ θαη ζηα δπν δνρεία όηαλ βξάδεη. Ση 

ζεξκνθξαζία δείρλνπλ ηα ζεξκόκεηξα; Αθήζηε ην λεξό λα βξάζεη θαη ζηα δπν 

δνρεία γηα ηξία ιεπηά. Αιιάδεη ε ζεξκνθξαζία πνπ δείρλνπλ ηα ζεξκόκεηξα; 

πδεηήζηε ην ζηελ νκάδα ζαο θαη απαληήζηε. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα απαληήζνπλ όηη θαη ζηα δπν δνρεία κε δηαθνξεηηθή κάδα 

λεξνύ ην ζεκείν βξαζκνύ είλαη ην ίδην, θαζώο επίζεο θαη όηη ε ζεξκνθξαζία 

παξακέλεη ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βξαζκνύ). 

 

3
ε
 Φάζε: Δηζαγσγή ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνηύπνπ.  

Οη νκάδεο ησλ παηδηώλ αλαθνηλώλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ θύιινπ εξγαζίαο ηνπο 

ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. πδεηνύλ κεηαμύ ηνπο θαη θαηαιήγνπλ ζηα θαηάιιεια 

ζπκπεξάζκαηα. 

   

4
ε
 Φάζε: Δθαξκνγή ηεο λέαο γλώζεο  

Δπαλεξρόκαζηε ζην αξρηθό εξώηεκα θαη ξσηάκε ηνπο καζεηέο: Πόηε θαηαιαβαίλεη ε 

κακά όηη ην λεξό βξάδεη, ώζηε λα ξίμεη κέζα ηα καθαξόληα; Πνηα είλαη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ βξαζκνύ ησλ καθαξνληώλ; 

 

5
ε
 Φάζε: Αλαζθόπεζε – ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ θαη ηνπ 

επηζηεκνληθνύ πξνηύπνπ   

Οη καζεηέο θαινύληαη λα ζπγθξίλνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο ζην εηζαγσγηθό εξώηεκα κε 

ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο: Πόηε θαηαιαβαίλνπκε όηη βξάδεη ην λεξό; ε πνηα 

ζεξκνθξαζία; Δπεξεάδεηαη ε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ ηνπ λεξνύ από ηε κάδα ηνπ; 

Αιιάδεη ή παξακέλεη ζηαζεξή ε ζεξκνθξαζία όζν βξάδεη ην λεξό;  

πδεηνύλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ γλσζηηθή πνξεία αιιαγήο 

ησλ αξρηθώλ ηδεώλ ηνπο. Έηζη ζα αλαπηύμνπλ κεηαγλσζηηθέο ηθαλόηεηεο, νη νπνίεο ζα 

βνεζήζνπλ πεξαηηέξσ ζηελ νηθνδόκεζε ηεο λέαο γλώζεο. 

 

 

Γιδακηική διαππαγμάηεςζη ηος 2
ος

 Δπειζοδίος 

 

1
ε
 Φάζε: Αλάδεημε ησλ αξρηθώλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ.  

Ρσηάκε ηνπο καζεηέο λα καο πνύλε εάλ δηαθνξεηηθά πγξά, όπσο ην γάια θαη ην ιάδη, 

έρνπλ ην ίδην ζεκείν βξαζκνύ κε ην λεξό. Οκαδνπνηνύκε ηηο απόςεηο ηνπο θαη ηηο 

γξάθνπκε ζηνλ πίλαθα ρσξίο λα ηηο ζρνιηάζνπκε. 

 

2
ε
 Φάζε: δνθηκαζία ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ   

 

Φύλλο  Δπγαζίαρ 2 

1. Γεκηνπξγήζηε ηελ ίδηα πεηξακαηηθή δηάηαμε βξαζκνύ όπσο ζην Φύιιν 

Δξγαζίαο 1, κόλν πνπ ηώξα ρξεζηκνπνηήζηε δπν ίδηα δνρεία ησλ 250 ml θαη 

αληί γηα λεξό βάιηε ζην έλα δνρείν ιάδη θαη ζην άιιν γάια, παηώληαο ην 

θνπκπί  



 
 

2. Δθηειέζηε ην πείξακα. Ση παξαηεξείηαη; ε πνηα ζεξκνθξαζία βξάδνπλ ηα δπν 

δηαθνξεηηθά πγξά; Δίλαη ίδηα ή δηαθνξεηηθή; Να ηε ζπγθξίλεηε κε ηε 

ζεξκνθξαζία βξαζκνύ ηνπ λεξνύ. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 
 



(Σα παηδηά αλακέλεηαη λα δηαπηζηώζνπλ όηη ην γάια βξάδεη ζηνπο 110  βαζκνύο 

Κειζίνπ θαη ην ιάδη γύξσ ζηνπο 290 . πδεηνύλ ζηελ νκάδα ηνπο θαη ζπκθσλνύλ όηη 

ην λεξό, ην ιάδη θαη ην γάια έρνπλ δηαθνξεηηθά ζεκεία βξαζκνύ). 

 

3
ε
 Φάζε: Δηζαγσγή ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνηύπνπ.  

Οη νκάδεο ησλ παηδηώλ αλαθνηλώλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ θύιινπ εξγαζίαο ηνπο 

ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. πδεηνύλ κεηαμύ ηνπο θαη θαηαιήγνπλ ζηα θαηάιιεια 

ζπκπεξάζκαηα. 

 

4
ε
 Φάζε: Δθαξκνγή – Γελίθεπζε ηεο λέαο γλώζεο  

Σα παηδηά θαινύληαη λα ςάμνπλ λα βξνπλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν γηα ην ζεκείν 

βξαζκνύ δηαθόξσλ πγξώλ. Δλαιιαθηηθά, κπνξνύκε λα πξνβάιινπκε κηα δηαθάλεηα 

ζηνλ βηληενπξνβνιέα κε ηηο ζεξκνθξαζίεο βξαζκνύ δηαθόξσλ νπζηώλ. Σα παηδηά 

γεληθεύνπλ όηη ε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ είλαη δηαθνξεηηθή θαη ραξαθηεξηζηηθή γηα 

θάζε νπζία. 

 

5
ε
 Φάζε: Αλαζθόπεζε – ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ θαη ηνπ 

επηζηεκνληθνύ πξνηύπνπ   

Οη καζεηέο θαινύληαη λα ζπγθξίλνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο ζην εηζαγσγηθό εξώηεκα κε 

ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο: Γηαθνξεηηθά πγξά έρνπλ ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία βξαζκνύ κε 

ην λεξό; πδεηνύλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ γλσζηηθή πνξεία 

αιιαγήο ησλ αξρηθώλ ηδεώλ ηνπο. Έηζη ζα αλαπηύμνπλ κεηαγλσζηηθέο ηθαλόηεηεο, νη 

νπνίεο ζα βνεζήζνπλ πεξαηηέξσ ζηελ νηθνδόκεζε ηεο λέαο γλώζεο. 

 

 

 

Αξιολόγηζη επίηεςξηρ ηων ζηόσων  
Η αμηνιόγεζε πεξηιακβάλεη: 

Α) ηε δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε πνπ ζα δηεμαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

κέζσ παξαηήξεζεο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ, κέζσ ησλ 

εξσηήζεώλ ηνπο θαη γεληθόηεξα κέζσ παξαηήξεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηελ νκάδα, 

Β) ηελ ηειηθή αμηνιόγεζε ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο κε ην θαηάιιειν θύιιν 

αμηνιόγεζεο. Δλδεηθηηθά ζα κπνξνύζε λα δνζεί ζηνπο καζεηέο ην παξαθάησ θύιιν 

αμηνιόγεζεο (βι. ηεηξάδην εξγαζηώλ καζεηή, ζει. 86): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φύλλο Αξιολόγηζηρ 

 
 

 

2. βάιε ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο              γηα ην ζσζηό θαη                γηα ην ιάζνο: 

 

►  Όια ηα πγξά βξάδνπλ ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία              

► Σν λεξό βξάδεη ζηνπο 100º θειζίνπ                       

► Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ βξαζκνύ ε ζεξκνθξαζία κέλεη ζηαζεξή             
 

► Σν λεξό βξάδεη όηαλ αξρίδνπλ λα δεκηνπξγνύληαη θπζαιίδεο  

      ζηελ επηθάλεηά ηνπ                 
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