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Οδηγίες 
 

Δημιουργήσαμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι το οποίο 

περιλαμβάνει έναν πίνακα (game board) και περίπου 25-30 

κάρτες με ερωτήσεις  χημείας που ανταποκρίνονται στις 

γνώσεις των παιδιών της ΣΤ’ τάξης. Το παιχνίδι μπορεί να 

παιχτεί από 2 έως 4 παίχτες. 

Οδηγίες:  

• Κάθε παίχτης στη αρχή ρίχνει το ζάρι και όποιος φέρει 

τον μεγαλύτερο αριθμό παίζει πρώτος. 

• Στη συνέχεια κάθε παίχτης όταν έρθει η σειρά του ρίχνει 

το ζάρι και προχωράει τόσα τετράγωνα όσα λέει το ζάρι. 

• Αν πέσει σε τετράγωνο που υπάρχει σκάλα και φιδάκι 

(π.χ 3)πρέπει να τραβήξει μια κάρτα. Αν απαντήσει 

σωστά ανεβαίνει την σκάλα αν απαντήσει λάθος τον 

καταπίνει το φίδι. 

• Αν πέσει σε τετράγωνο με αστέρι (π.χ. 5)πρέπει πάλι να 

τραβήξει μια κάρτα. Αν απαντήσει σωστά ξαναρίχνει το 

ζάρι, αν απαντήσει λάθος χάνει την σειρά του (δεν παίζει 

στον επόμενο γύρο). 

• Νικητής είναι όποιος φτάσει πρώτος στο 100. 

  



 

 

 

 

 

 

Τι είναι οι βάσεις; 

 

 

Οι βάσεις είναι μία σημαντική 

κατηγορία χημικών ενώσεων. 

Έχουν καυστική (πικρή) γεύση και 

σαπωνοειδή (λιπαρή) υφή. Δεν 

πρέπει να δοκιμάζονται γιατί 

μπορεί να μας προκαλέσουν 

εγκαύματα. 

 

 

Πώς ονομάζεται η χημική 

αντίδραση που δημιουργείται 

όταν αναμιγνύουμε οξύ με βάση; 

 

Όταν αναμιγνύουμε οξύ με βάση 

δημιουργείται μια χημική 

αντίδραση που ονομάζεται 

εξουδετέρωση. 

 

 

Τι είναι οι δείκτες; Αναφέρω 

μερικά παραδείγματα 

 

Οι δείκτες είναι ουσίες που 

αλλάζουν χρώμα όταν 

προσθέσουμε σε αυτά οξύ ή βάση 

ή μίγματα που περιέχουν οξύ ή 

βάση. Είναι χρωστικές ουσίες που 

υπάρχουν σε ορισμένα φυτικά 

προϊόντα, όπως το τσάι, το 

λάχανο, τα παντζάρια. 

 

 

Ποιες ουσίες  ονομάζονται οξέα; 

 

 

 

Τα οξέα είναι μια από τις 

σημαντικότερες κατηγορίες 

χημικών ενώσεων. Ένα από τα 

χαρακτηριστικά τους είναι ότι 

έχουν γεύση ξινή (όξινη). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιατί δεν πρέπει να πέσει ξύδι στα 

μάρμαρα; 

 

 

Τα μάρμαρα είναι άλατα. Όταν 

ρίχνουμε οξέα πάνω σε άλατα η 

επιφάνεια διαβρώνεται γιατί τα 

οξέα διαλύουν τα άλατα. 

 

 

Πότε το νερό είναι σκληρό και 

πότε μαλακό; 

 

 

Το νερό είναι σκληρό όταν 

περιέχει πολλά άλατα και μαλακό 

όταν περιέχει λιγότερα άλατα. 

 

 

 

Πώς δημιουργούνται τα άλατα; 

 

 

Κατά τη χημική αντίδραση της 

εξουδετέρωσης παράγονται τα 

άλατα και το νερό 

 

 

Γιατί όταν μας τσιμπά μέλισσα 

βάζουμε σ’ εκείνο το σημείο 

αμμωνία, ενώ όταν μας τσιμπά 

σφήκα, βάζουμε ξύδι; 

Το δηλητήριο της μέλισσας 

περιέχει οξύ, γι’ αυτό βάζουμε 

αμμωνία ή σόδα φαγητού για να 

προκαλέσουμε εξουδετέρωση. Το 

δηλητήριο της σφήκας περιέχει 

βάση, γι’ αυτό βάζουμε ξύδι που 

είναι οξύ και εξουδετερώνει τη 

βάση 



 

 

 

 

 

Τα υγρά στο στομάχι μας 

περιέχουν υδροχλωρικό οξύ, που 

βοηθά στην πέψη των τροφών. 

Πότε παίρνουμε αντιόξινο 

παρασκεύασμα και τι περιέχει 

αυτό; 

 

Παίρνουμε αντιόξινο χάπι που 

περιέχει βάση να προκαλέσει 

εξουδετέρωση στο οξύ του 

στομάχου. 

 

 

Σε τι χρησιμεύουν τα οξέα και σε 

τι οι βάσεις; 

 

Τα οξέα και οι βάσεις μας 

χρησιμεύουν στην καθημερινή 

μας ζωή. Χρησιμοποιούμε οξέα 

για την παρασκευή καθαριστικών 

που καθαρίζουν επιφάνειες με 

άλατα και βάσεις στα 

απορρυπαντικά και στα σαπούνια 

για να διαλύουν τα λίπη. 

 

 

 

Τι είναι η όξινη βροχή; Πού 

οφείλεται; 

 

Όξινη ονομάζεται η βροχή που 

περιέχει διαλυμένα σε αυξημένες 

ποσότητες οξέα. Οφείλεται στους 

ατμοσφαιρικούς ρύπους. 

 

 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη μη 

σωστή χρήση καθαριστικών και 

απορρυπαντικών; 

Θα πρέπει να είμαστε πολύ 

προσεκτικοί στην χρήση 

απορρυπαντικών. Η επαφή με το 

δέρμα μπορεί να προκαλέσει 

ερεθισμό ή εγκαύματα. Ακόμη δεν 

πρέπει να τα δοκιμάζουμε γιατί θα 

μας προκαλέσουν εσωτερικά 

εγκαύματα. Δεν πρέπει να τα 

εισπνέουμε γιατί μπορεί να 

προκαλέσουν προβλήματα στο 

αναπνευστικό μας σύστημα. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ποιες επιπτώσεις έχει η όξινη 

βροχή; 

 

Όξινη ονομάζεται η βροχή που 

περιέχει διαλυμένα σε αυξημένες 

ποσότητες οξέα. Οφείλεται στους 

ατμοσφαιρικούς ρύπους. 

 

 

Ποιες επιπτώσεις έχει η όξινη 

βροχή; 

 

Έχει επιπτώσεις στην υγεία των 

ανθρώπων. Στο νερό των λιμνών 

και των ποταμών, στα φυτά, στο 

χώμα. 

 

 

Τι οξύ περιέχουν οι ασπιρίνες; 

 

 

Οι ασπιρίνες περιέχουν 

ακετυλοσαλικολικό οξύ. 

 

 

Τι περιέχει το καθαριστικό με το 

οποίο ξεβουλώνουμε τις 

αποχετεύσεις, οξύ ή βάση; 

 

Το καθαριστικό που ξεβουλώνει 

τις αποχετεύσεις περιέχει βάση 

ώστε να διαλύονται τα λίπη. 

 



 

 

Τι είναι το γιαούρτι, οξύ ή βάση; 

 

 

Το γιαούρτι είναι οξύ. 

 

 

Τι πίνουμε καθημερινά και έχει 

άλατα; 

 

 

Καθημερινά πίνουμε νερό και 

περιέχει άλατα. 

 

 

Τα αναψυκτικά με ανθρακικό τι 

περιέχουν; 

 

 

Τα αναψυκτικά με ανθρακικό 

περιέχουν οξέα. 

 

 

Περιέχεται στα καθαριστικά των 

τζαμιών. 

 

 

Τα καθαριστικά των τζαμιών 

περιέχουν βάση 
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