
1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Τα οξέα 
2. Γνωστικό αντικείμενο: ΧΗΜΕΙΑ 
3. Τάξη: Γ΄ 
4. Μάθημα: Τα οξέα 
5. Γενική ενότητα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΤΑ ΟΞΕΑ 
6. Προβλεπόμενος χρόνος: 3 διδακτικές ώρες  

7ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

 

 

 

Σκοπός 

Εισαγωγή των εννοιών μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας σε περιβάλλον όπου αξιοποιούνται οι 

Νέες Τεχνολογίες 

Στόχοι του σεναρίου  

Γνώσεις  

Οι μαθητές να είναι σε θέση:  

1. Να διαπιστώνετε τον όξινο χαρακτήρα ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα του άμεσου 
περιβάλλοντός σας. 

2. Να ορίζετε τα οξέα κατά τον Arrhenius. 

3. Να γράφετε τους μοριακούς τύπους ορισμένων οξέων, όταν δίνονται τα ονόματά τους. 

4. Να ονομάζετε ορισμένα οξέα, όταν δίνονται οι μοριακοί τύποι τους. 

5. Να γράφετε τις χημικές εξισώσεις σχηματισμού ιόντων κατά τη διάλυση ορισμένων οξέων στο 
νερό. 

6. Να μετράτε το pH ενός διαλύματος με το πεχαμετρικό χαρτί. 

 

Στάσεις και δεξιότητες 

Ο μαθητής να αναπτύξει 

1. Συνεργατική στάση με τους συμμαθητές του και αποδοχής των διαφορετικών απόψεων,  

2. Θετική στάση απέναντι στην επιστήμη 

3. Επιστημονική μεθοδολογία  

4. Διερευνητική στάση 

5. Αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους 

6. Εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες 

Αναπαραστάσεις και πιθανές δυσκολίες της σκέψης των μαθητών 

1. Όλες οι ουσίες που περιέχουν οξυγόνο είναι οξέα. 



2. Οι ιδιότητες των οξέων είναι χαρακτηριστικές των μορίων τους. 

3. Το pHπαίρνει μόνο ακέραιες τιμές. 

4. Ένα ουδέτερο διάλυμα δεν περιέχει ούτε κατιόντα υδρογόνου ούτε ανιόντα υδροξειδίου. 

5. Οξύ και βάση σε οποιαδήποτε ποσότητα δίνουν ουδέτερο διάλυμα. 

Παιδαγωγική προσέγγιση 

Με βάση τη γνωστική θεωρία μάθησης τροποποιούνται οι προϋπάρχουσες γνώσεις του ατόμου 

οικοδομώντας νοήματα μέσω εμπειριών και όχι μέσω απομνημόνευσης. Ταυτόχρονα σύμφωνα 

με τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες η μάθηση είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μεταξύ 

συνομηλίκων που συνεργάζονται για την υλοποίηση ενός έργου ή την επίλυση ενός 

προβλήματος. Με δεδομένα τα παραπάνω οι μαθητές ασκούνται σε ένα συνεργατικό 

περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται με στόχο την κατανόηση ενός φυσικού μεγέθους. Ο 

καθηγητής έχει ρόλο εποπτικό και συμβουλευτικό αν προκύψει πρόβλημα κατανόησης ή 

χειρισμού του λογισμικού. 

Διδακτικό υλικό του σεναρίου  

1. Βιβλίο Χημείας Γ΄ Γυμνασίου. 

2. Λογισμικό Χημείας Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου  http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-

c/chemistry/chapt5/5.htm# 

Περιγραφή του σεναρίου 

Επιπρόσθετη αξία της χρήσης των ΤΠΕ:  Οι μαθητές ασκούνται με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού λογισμικού Χημείας Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου με δραστηριότητες που είναι κοντά στις 

καθημερινές τους εμπειρίες. Το παραπάνω λογισμικό περιλαμβάνει πληροφοριακά κείμενα και 

εικονικά πειράματα έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να αντλήσουν και να εφαρμόσουν τις νέες 

γνώσεις σε ένα ασφαλές περιβάλλον, δεδομένου ότι το πραγματικό εργαστήριο συχνά 

εγκυμονεί κινδύνους για μαθητές μικρής ηλικίας, είναι δε πολύ περισσότερο χρονοβόρο. Το 

Λογισμικό με εικόνες και animation, δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα με ένα διασκεδαστικό 

τρόπο να μάθουν ευκολότερα σημεία της θεωρίας. Τέλος με τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι 

μαθητές νιώθουν πιο ανεξάρτητοι και από τον καθηγητή και από το βιβλίο. 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/chapt5/5.htm
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/chapt5/5.htm


Το συγκεκριμένο λογισμικό προσφέρεται πλέον και σε δικτυακή μορφή, γεγονός που 

απαλλάσσει τον διδάσκοντα από τη διαδικασία εγκατάστασης στο σχολικό εργαστήριο. 

Δραστηριότητα 1: Αρχικά ζητείται από τους μαθητές να αποδώσουν μία κοινή γεύση στα 

διαλύματα οξέων που χρησιμοποιούν από την καθημερινή τους ζωή.  

Δραστηριότητα 2: Με τη βοήθεια του λογισμικού της Χημείας οι μαθητές συνειδητοποιούν την 

αξιοποίηση των δεικτών για τον χαρακτηρισμό διαλυμάτων ως όξινα. Συμπληρώνουν ένα 

πίνακα όπου φαίνεται η αλλαγή χρώματος των δεικτών.  

Δραστηριότητα 3: Οι μαθητές μαθαίνουν τον όξινο χαρακτήρα και γράφουν τις ιδιότητες των 

οξέων. 

Δραστηριότητα 4: Οι μαθητές γνωρίζουν τα κυριότερα οξέα και τους χημικούς τους τύπους. 

Δραστηριότητα 5: Οι μαθητές παρατηρούν ποια ιόντα είναι κοινά στα διαλύματα οξέων και 

πως επηρεάζουν τον όξινο χαρακτήρα.  

Δραστηριότητα 6: Συνδέουν οι μαθητές το pH με πόσο έντονο χαρακτήρα έχουν τα οξέα.  

Δραστηριότητα 7:  Οι μαθητές ανακεφαλαιώνουν τις γνώσεις για οξέα με λίγα λόγια 

Δραστηριότητα 8:  Ασκούνται με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής. 

Τέλος οι μαθητές καλούνται να αντλήσουν πληροφορίες και από το Internet από συγκεκριμένες 

ιστοσελίδες και σε συγκεκριμένα θέματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φύλλο εργασίας: Τα οξέα 

 

Δραστηριότητα 1: : Στο λογισμικό Χημείας επιλέγουμε οξέα – η γεύση τους και απαντάμε στην 

ερώτηση 1 και διαβάζουμε τα θέματα 2,3,4.  Γράψτε τα οξέα που συναντήσατε στην πρώτη 

δραστηριότητα. 

............................................................................................................................. ................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................................ 

Δραστηριότητα 2: : Στο λογισμικό Χημείας επιλέγουμε οξέα – τα παιγνίδια τους με τα χρώματα. 

1. Βλέπουμε το βίντεο με το κόκκινο λάχανο. 2. Πραγματοποιούμε το πείραμα στο εικονικό 

εργαστήριο. Γράψτε τους χρωματισμούς ανάλογα με  τον δείκτη. 

Δείκτης Χρώμα δείκτη στο 

Διάλυμα οξέος 

Χρώμα δείκτη στο 

Διάλυμα βάσης 

Χρώμα δείκτη στο 

Ουδέτερο διάλυμα 

    

    

    

 

Δραστηριότητα 3: Στο λογισμικό Χημείας επιλέγουμε οξέα – η σχέση τους με τα μέταλλα και 

άλλα.  Απάντησε στις ερωτήσεις, πραγματοποίησε τα εργαστήρια και δες τα βίντεο.  Ακολούθως 

γράψε ποια χημική ιδιότητα των οξέων παρατηρούμε και γράψε μια χημική αντίδραση ενός οξέος 

με ένα μέταλλο. 

............................................................................................................................. ................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................................ 

Ίσως έχεις παρατηρήσει ότι το λεμόνι, το ξίδι, το ξινόγαλο, 
τα πορτοκάλια τα σταφύλια και άλλα φρούτα, κυρίως όταν 
είναι άγουρα, έχουν χαρακτηριστική γεύση.  
Ποιά είναι αυτή; 

 



Δραστηριότητα 4: Στην διαδικτυακή εφαρμογή επιλέγουμε οξέα – Τα κυριότερα οξέα. 

Γνωρίζουμε τα κυριότερα οξέα και τα γράφουμε παρακάτω μαζί με τους χημικούς τους τύπους: 

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

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

Δραστηριότητα 5: Στην διαδικτυακή εφαρμογή επιλέγουμε οξέα- Ο Arrhenious. Δες πως ο 

Arrhenius κατέληξε στον ορισμό των οξέων και γράψε από κάτω πως ορίζει τα οξέα ο Arrhenius. 

.......................................................................................................................................................................... ................................... 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................................ 

Δραστηριότητα 6: Στην διαδικτυακή εφαρμογή επιλέγουμε οξέα- Πόσο έντονο χαρακτήρα έχουν 

– Το pH. Δες τη θεωρία και κάνε τα εργαστήρια που προτείνονται. Οι τιμές του pH των οξέων είναι 

……… ως ………. . Τελικά όταν αραιώνουμε ένα οξύ το pH …………………….. 

Δραστηριότητα 7: Στην διαδικτυακή εφαρμογή επιλέγουμε οξέα- Τα οξέα με λίγα λόγια. Εδώ 

κάνουμε μια μικρή επανάληψη συνοψίζοντας τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των οξέων. 

Κάνε και εσύ μία περίληψη: 

................................................................................................................................ ............................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. ........................... 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................................ 

 Δραστηριότητα 8: Στην διαδικτυακή εφαρμογή επιλέγουμε οξέα- Τα οξέα ασκήσεις. Εδώ 

αξιολογούμε τι μάθαμε απαντώντας στις ερωτήσεις. 

 

 Ιστοσελίδες 

1. Δες τη βιογραφία του Arrhenius. 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/common/bios/bios.htm?X 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/common/bios/bios.htm?X


2.  Δες και τις χρήσιμες συνδέσεις. 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-chimeia-b-c/chemistry/common/links/chapt5/acids.htm 

3. Όξινη βροχή. 

http://www.teachersdomain.org/asset/lsps07_int_acidlake/  

 

 

 

 

4. Δες πως εξηγείται η δραστικότητα των μετάλλων όταν τα τοποθετήσουμε σε διαλύματα οξέων. 

http://www.teachersdomain.org/asset/lsps07_int_metalshcl/ 

 

Ρούγγος Γεώργιος  

ΠΕ04.01 
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