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Μηχανικός 
βραχίονας-
Εκσκαφέας  

 
 
Μοχλοί, απλοί 
και 
πολύσπαστοι. 
Σύριγγες, 
σωλήνες ως 
μέσα 
μεταφοράς των 
ρευστών. 

 
 
Έννοια των 
ρευστών. 
Έννοια της 
πίεσης και 
μεταφοράς 
της πίεσης.  
Φυσική 
λειτουργία 
των μερών του 
μηχανικού 
βραχίονα της 
κατασκευής.  

Γεωμετρία: 
ομόκεντροι κύκλοι, 
συμμετρία, σχετικές 
θέσεις μεταξύ 
επιπέδων. 
Αριθμητική: 
αριθμογραμμή, 
αριθμητική 
ποσότητα, 
γεωμετρικό μέγεθος 
όγκου. Δυαδικό 
αλφάβητο και 
κατασκευή δυαδικού 
δέντρου σύμφωνα 
με τις επιλογές των 
συριγγών.  
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Φωτιστικό  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ηλεκτρικός 
λαμπτήρας. 
Φως. Υλικά 
δημιουργίας 
ηλεκτρικού 
κυκλώματος.   

 
 
Φως.  
Ηλεκτρικό 
κύκλωμα. 
Δημιουργία 
κώδικα 
μεταφοράς 
μηνυμάτων 
μέσω 
φωτεινών 
σημάτων. 
Συζήτηση 
πάνω στη 
φύση του 
φωτός. Η 
φυσική 
ερμηνεία των 
μερών του 
ηλεκτρικού 
κυκλώματος. 

Γεωμετρία: 
συζήτηση-διάλογος 
πάνω στη 
γεωμετρική φύση 
του φωτός. Επιπλέον 
συζήτηση για τη 
γεωμετρία του 
καλύμματος 
(καπέλου) της 
κατασκευής. 
Αριθμητική: 
μετρήσεις μηκών 
ευθυγράμμων 
τμημάτων, 
υπολογισμός της 
περιμέτρου του  
ηλεκτρικού 
κυκλώματος, 
δημιουργία 
δυαδικού 
αλφαβήτου μέσω 
του στιγμιαίου και 
διαρκούς φωτεινού 
σήματος.  
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Αυτοκίνητο με 
γρανάζια  

 
 
 
 
 
 
 
Τροχοί και 
άξονες 
περιστροφής 
των τροχών. 
Γρανάζια. 
Ηλεκτροκινητήρ
ας, υλικά 
δημιουργίας 
ηλεκτρικού 
κυκλώματος.  

 
 
Ηλεκτρική 
ενέργεια, 
ηλεκτρικό 
κύκλωμα, 
σχηματισμός 
εικασίας για 
την αιτία 
κίνησης του 
αυτοκινήτου. 
Διαισθητική 
προσέγγιση 
της έννοιας 
της ταχύτητας. 
Μετάδοση 
κίνησης μέσω 
γραναζιών. 

Γεωμετρία: 
παραλληλία, 
καθετότητα, 
πλαγιότητα, γωνίες, 
γεωμετρία του 
κύκλου. 
Αριθμητική: μέτρηση 
μηκών, σύγκριση 
γεωμετρικών 
μεγεθών μήκους 
εμπειρικά και με τα 
αποτελέσματα που 
προέκυψαν από 
μετρήσεις με 
υποδεκάμετρο. 
Πρώτη προσέγγιση 
της έννοιας του 
χρόνου με τη χρήση 
του χρονομέτρου 
που βρίσκεται ως 
εφαρμογή στο κινητό 
τηλέφωνο. 
Υπολογισμός της 
ταχύτητας του 
αυτοκινήτου. 
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Ανυψωτήρας  

 
 

 
 
 
 
 

Τροχαλίες. 
Μοχλοβραχίονα
ς περιστροφής.   

Ο ρόλος των 
τροχαλιών 
στην 
ανύψωση 
βαρών. Σχέση 
μεταξύ 
πλήθους 
τροχαλιών και 
μέτρου 
ανυψωτικής 
δύναμης. 
Η δύναμη του 
βάρους και 
προσέγγιση 
της έννοιας 
του πεδίου 
βαρύτητας. 

Γεωμετρία: 
λεπτομερής ανάλυση 
της γεωμετρικής 
κατασκευής του 
ανυψωτήρα. 
Αριθμητική: 
αριθμητικοί 
υπολογισμοί. 
Ανάλυση: 
προσέγγιση της 
έννοιας της 
συνάρτησης, μέσω 
της αντιστοιχίας του 
μέτρου της 
εφαρμοζόμενης 
δύναμης και του 
πλήθους των 
τροχαλιών. 
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Αναδευτήρας 
με ταχύτητες 

και 
προσανατολισ
μό ανάδευσης 

  

 
 
 
 

Τροχαλίες. 
Μοχλοβραχίονα
ς περιστροφής. 

 
 
 
Περιστροφική 
κίνηση, 
ταχύτητα 
περιστροφής, 
προσανατολισ
μός 
περιστροφής. 

Γεωμετρία: 
λεπτομερής ανάλυση 
της γεωμετρικής 
κατασκευής του 
αναδευτήρα. 
Αριθμητική: 
αριθμητικοί 
υπολογισμοί. Έννοια 
του αριθμητικού 
λόγου και της 
αναλογίας. 
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Αγωνιστικό 
αυτοκίνητο  
 

 
 
 
 
 
 
 
Τροχοί και 
άξονες 
περιστροφής 
των τροχών. 
Τροχαλίες. 
Ηλεκτροκινητήρ
ας, υλικά 
δημιουργίας 
ηλεκτρικού 
κυκλώματος. 

 
 
Ηλεκτρική 
ενέργεια, 
ηλεκτρικό 
κύκλωμα, 
σχηματισμός 
εικασίας για 
την αιτία 
κίνησης του 
αυτοκινήτου. 
Διαισθητική 
προσέγγιση 
της έννοιας 
της ταχύτητας. 
Μετάδοση 
κίνησης μέσω 
τροχαλιών και 
ιμάντα που τις 
συνδέει. Η 
φυσική 
ερμηνεία των 
αεροτομών. 
Έννοια της 
τριβής.  

Γεωμετρία: 
λεπτομερής ανάλυση 
της γεωμετρικής 
κατασκευής του 
αγωνιστικού 
αυτοκινήτου.  
Αριθμητική: μέτρηση 
μηκών, σύγκριση 
γεωμετρικών 
μεγεθών μήκους 
εμπειρικά και με τα 
αποτελέσματα που 
προέκυψαν από 
μετρήσεις με 
υποδεκάμετρο. 
Μέτρηση του χρόνου 
κίνησης του 
αυτοκινήτου με τη 
χρήση του 
χρονομέτρου που 
βρίσκεται ως 
εφαρμογή στο κινητό 
τηλέφωνο. 
Υπολογισμός της 
ταχύτητας του 
αυτοκινήτου. 
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Αρχιτεκτονική 
κατασκευή   

 
 
Βάσεις, δοκοί, 
συνδετήρες, 
καρφιά 
στερέωσης, 
ξύλινοι άξονες. 

 
Έννοιες : της 
στατικότητας, 
της αντοχής, 
της 
στρέβλωσης 
και της 
αντισεισμικότ
ητας ενός 
κτηρίου. 

Γεωμετρία: 
αναλυτική μελέτη 
της γεωμετρίας της 
κατασκευής. 
Εισαγωγή στην 
τριγωνομετρία: 
προσέγγιση των 
εννοιών των 
τριγωνομετρικών 
αριθμών. Ποια η 
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ανάγκη της 
τριγωνομετρίας;  
Ποια αδυναμία της 
γεωμετρίας κάλυψε 
η τριγωνομετρία;  
Αριθμητική: 
αριθμητικοί 
υπολογισμοί, λόγοι 
και αναλογίες. 

 

 

 

  

 


