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Σχέδιο µαθήµατος 

Ποια ιόντα είναι υπεύθυνα για τις ιδιότητες των οξέων και των βάσεων; 
Βασικός σκοπός: Να διαπιστώσουν οι µαθητές ποια ιόντα είναι υπεύθυνα για τις ιδιότητες των 
οξέων και των βάσεων. 

Εποπτικά µέσα:κύκλωµα µε 2 µπαταρίες των 9V, αντικειµενοφόρος πλάκα, ηλεκτρόδια 
χαλκού, pHµετρικό χαρτί, διάλυµα HClκαι NaOH0,1Μ, βαµβάκι, µπατονέτα.  

 

Χωρισµός σε οµάδες 
Οι µαθητές είναι χωρισµένοι σε οµάδες των 4 ατόµων και παρατηρούν έτοιµο το κύκλωµα που 
βρίσκεται µπροστά τους. Οι µισές οµάδες θα προσθέσουν µία σταγόνα βάσης και οι άλλες 
µισές µία σταγόνα οξέος πάνω στο χαρτάκι µε το δείκτη. 

Πορεία διδασκαλίας 
1. Ανάκληση προηγούµενων γνώσεων. 
2. Γνωστοποίηση στους µαθητές των στόχων του µαθήµατος. 
3. Εκτέλεση δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων. 
4. Εξαγωγή συµπερασµάτων. 
5. Ανακεφαλαίωση – Αξιολόγηση 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ενέργειες του εκπαιδευτικού καθώς και των 
µαθητών, ανάλογα µε τον επιµέρους στόχο της διδασκαλίας.  

Στόχος Ενέργειες εκπαιδευτικού Ενέργειες µαθητών 
Ανάκληση της γνώσης 
«τα οξέα και οι βάσεις 
αλλάζουν το χρώµα των 
δεικτών» 

Σε δύο ποτήρια που περιέχουν χυµό 
από κόκκινο λάχανο προσθέτει λίγο 
διάλυµα HClή χυµό λεµονιού στο ένα 
και λίγο διάλυµα NaOHή λίγο 
άζαξστο άλλο.  Η αλλαγή του 
χρώµατος του δείκτη µπορεί να 
παρουσιαστεί και µε χαρτί 
εµποτισµένο µε δείκτη.  

Παρατηρούν την αλλαγή 
του χρώµατος. 
Απαντούν σε ερώτηση που 
αφορά στον ορισµό των 
δεικτών. 

Εκτέλεση 
δραστηριότητας  
(Ενεργοποίηση 
ψυχοκινητικών 
παραγόντων/ Συνεργασία 
µε τους συµµαθητές / 
Παρατήρηση σταγόνας) 

∆ιανέµει τα φύλλα εργασίας. 
Καθοδηγεί την αναγνώριση των 
υλικών και της διάταξης σύµφωνα µε 
το φύλλο εργασίας. Σχεδιάζει τη 
διάταξη στον πίνακα και καθοδηγεί 
τους µαθητές προς τη σωστή 
συσχέτιση. Παροτρύνει τους µαθητές 
για την εκτέλεση της εργαστηριακής 
δραστηριότητας.  

Αναγνωρίσουν τα 
επιµέρους στοιχεία του 
κυκλώµατος και το ρόλο 
του καθενός. Λύνουν κάθε 
απορία τους πριν 
προκαλέσουν την έναρξη 
του φαινόµενου.  
Εκτελούν τη 
δραστηριότητα σύµφωνα 
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µε το φύλλο εργασίας.  
Βυθίζει δύο ηλεκτρόδια που 
συνδέονται µε µπαταρία και λαµπάκι 
σε απιονισµένο νερό. (∆ε λαµβάνεται 
υπόψη ο αυτοϊονισµός του νερού). 

Παρατηρούν ότι το 
λαµπάκι δεν ανάβει. 
Συµπεραίνουν ότι δεν 
υπάρχουν φορείς 
αγωγιµότητας στο νερό. 

Βυθίζει τα ηλεκτρόδιασεδιάλυµαHCl 
καθώς και σε διάλυµα NaOH. 
 

Παρατηρούν ότι το 
λαµπάκι ανάβει και στις 
δύο περιπτώσεις. 
Συµπεραίνουν ότι οι 
φορείς αγωγιµότητας είναι 
τα ιόντα του οξέος και της 
βάσης αντίστοιχα. 

Ανάκληση της γνώσης 
«Τα οξέα και οι βάσεις 
όταν διαλυθούν στο 
νερό ελευθερώνουν 
ιόντα.    

Ζητάει από τους µαθητές να 
αναφέρουν τα κατιόντα και τα ανιόντα 
του οξέος και της βάσης αντίστοιχα. 
Τα καταγράφει στον πίνακα. 

Αναφέρουν ποια είναι τα 
κατιόντα και τα ανιόντα 
που ελευθερώνουν το οξύ 
και η βάση αντίστοιχα.  

Ανάκληση της γνώσης 
«Τα θετικά φορτία 
έλκονται από τον 
αρνητικό πόλο και τα 
αρνητικά από το θετικό 
πόλο». 

Σχεδιάζει το προηγούµενο κύκλωµα 
στον πίνακα και καλεί τους µαθητές 
να σκεφτούν και να απαντήσουν σε 
ποιον πόλο της µπαταρίας θα 
µετακινηθούν τα θετικά και σε ποιον 
τα αρνητικά ιόντα του οξέος και της 
βάσης αντίστοιχα.  

Περιγράφουν την κίνηση 
των ιόντων ανάλογα µε το 
είδος τους, προς τους 
πόλους της µπαταρίας.  

∆ιαπίστωση 
αναγκαιότητας για την 
εκτέλεσης της 
δραστηριότητας. 
Πρόβλεψη 
αποτελέσµατος. 

Ρωτάει τους µαθητές γιατί ήταν 
αναγκαίο να χρησιµοποιηθεί 
ηλεκτρικό κύκλωµα και να 
χρησιµοποιηθεί χαρτάκι µε δείκτη, 
π.χ. Πώς προκαλούµε την εµφάνιση της 
πορείας των ιόντων σε ένα 
ηλεκτρολύτη;  Χρησιµοποιείστε τις 
πληροφορίες  που βλέπετε στον πίνακα 
για να απαντήσετε.   
Ζητάει από τους µαθητές να 
προβλέψουν προς τα πού θα 
µετακινηθούν τα ιόντα. 

Απαντούν στις ερωτήσεις 
του εκπαιδευτικού. 
Προβλέπουν προς τα πού 
θα µετακινηθούν τα ιόντα. 

Καταγραφή και 
επαλήθευση 
απαντήσεων 7Α, Β, Γ 
του φύλλου εργασίας 

Κατευθύνει µε ερωτήσεις την 
αναγραφή των απαντήσεων στις 
ερωτήσεις 7Α, Β, Γ του φύλλου 
εργασίας. ∆υο διαφορετικά  
πειράµατα, δύο διαφορετικές  εικόνες  
θα παρουσιαστούν και θα αναγραφούν 
στον πίνακα για την ανάδειξη των 
"επιστηµονικά ορθών" απόψεων. Ένα 
για το οξύ ένα για τη βάση. 

Επαληθεύουν τις 
απαντήσεις τους. 
∆ιορθώνουν τυχόν λάθη 
πάνω στο φύλλο εργασίας. 
 

Καταγραφή 
παρατήρησης (ερώτηση 
8 φύλλου εργασίας) 

Ζητάει από τους µαθητές να 
καταγράψουν στο φύλλο εργασίας 
(ερώτηση 8) τι παρατηρούν. 
 

Καταγράφουν τις 
παρατηρήσεις τους. 
π.χ.Στην περίπτωση του 
οξέος το χαρτάκι 
χρωµατίζεται κόκκινο προς 
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τον αρνητικό πόλο, ενώ 
στην περίπτωση της βάσης 
το χαρτάκι χρωµατίζεται 
πράσινο προς τον θετικό 
πόλο.  

Συζήτηση 
παρατηρήσεων 

Καθοδηγεί τους µαθητές να 
συσχετίσουν τη χρώση του χαρτιού µε 
την κίνηση των ιόντων.  

Αναφέρουν ότι στην 
περίπτωση του οξέος το 
χαρτάκι βάφεται προς τον 
πόλο που µεταφέρεται το 
κατιόν υδρογόνου και 
στην περίπτωση της βάσης 
το χαρτάκι βάφεται προς 
τον πόλο που µεταφέρεται 
το ανιόν υδροξυλίου.  

Εξαγωγή 
συµπεράσµατος 

Ζητάει από τους µαθητές να 
διατυπώσουν το συµπέρασµα. 
 

∆ιατυπώνουν το 
συµπέρασµα. 
Γράφουν το συµπέρασµα 
στο φύλλο εργασίας. 
(Τα κατιόντα υδρογόνου 
είναι υπεύθυνα για την 
αλλαγή του χρώµατος του 
δείκτη και γενικά για τις 
ιδιότητες των οξέων, ενώ 
τα ανιόντα υδροξυλίου 
είναι υπεύθυνα για την 
αλλαγή του χρώµατος του 
δείκτη και γενικά για τις 
ιδιότητες των βάσεων). 

Αναλογική µεταφορά 
των νέων γνώσεων σε 
φαινόµενα της 
καθηµερινής ζωής. 

Περιγράφει την ιστορίαδύο ανθρώπων 
που βρισκόταν µπροστά σε έναν τοίχο 
που µόλις είχε γραφτεί µε συνθήµατα. 
Όταντους εντόπισεο αστυνοµικός, ο 
ένας έτρεξε να διαφύγει από τη µία 
µεριά και ο άλλος από την άλλη. 
Όµως, ο ένας από τους δύο κρατούσε 
τη µπογιά µε το πινέλο και καθώς 
έτρεχε, η µπογιά έπεφτε και άφηνε τα 
ίχνη της. Πώς κατάλαβε οαστυνοµικός 
προς τα πού έπρεπε να κατευθυνθεί 
για να πιάσει τον ένοχο; 

Βρίσκουν τις αναλογίες 
της ιστορίας και του 
φαινοµένου. 

Αξιολόγηση 
Καθοδήγηση της κατ’ 
οίκον µελέτης. 

Θέτει ασκήσεις  ελέγχου της 
κατανόησης όσων συζητήθηκαν.   

Απαντούν στην τάξη ή στο 
σπίτι στις ασκήσεις 
αξιολόγησης. 

 



Ποια ιόντα είναι υπεύθυνα για τις ιδιότητες των οξέων 
και των βάσεων; 

Ονοµατεπώνυµο:………………………………………………………………………………Ηµεροµηνία:……………… 

Στόχοι  

Μετά το τέλος του πειράµατος θα πρέπει να µπορείς: 

1. Να διαπιστώσεις ποια ιόντα ευθύνονται για τις όξινες ιδιότητες ενός οξέος. 

2. Να διαπιστώσεις ποια ιόντα ευθύνονται για τις βασικές ιδιότητες µίας βάσης. 

Απαραίτητα όργανα και αντιδραστήρια 

2 µπαταρίες των 9V 
1 αντικειµενοφόρος πλάκα 
1 χαρτάκι εµποτισµένο µε δείκτη universal ή 
κόκκινο λάχανο 
Καλώδια 
2 µεταλλικά ελάσµατα χαλκού 
∆ιηθητικό χαρτί 
Βαµβάκι 
µπατονέτα 

Απιονισµένο νερό 
∆ιάλυµα NaOH0,4%w/w (0,1M) 
∆ιάλυµα HCl0,365% w/w (0,1Μ) 

 

Πειραµατική διαδικασία 

1. Παρατήρησε προσεκτικά το κύκλωµα που υπάρχει µπροστά σου και αναγνώρισε κάθε 
στοιχείο του κυκλώµατος µε αυτά της φωτογραφίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντικειμενοφόρος 
πλάκα 

Έλασμα 
χαλκού 

Διηθητικό χαρτί Χαρτάκι με δείκτη

Αρνητικός πόλος 
μπαταρίας 

Θετικός πόλος 
μπαταρίας 

Σύνδεση των δύο 
μπαταριών   

καλώδια 



2. Ρίξε στο βαµβάκι λίγο νερό και βρέξε προσεκτικά το διηθητικό χαρτί που είναι 
στερεωµένο πάνω στην αντικειµενοφόρο πλάκα.  

3. Τοποθέτησε το χαρτάκι µε το δείκτη πάνω στο βρεγµένο διηθητικό χαρτί και βρέξε 
ξανά µε το βαµβάκι. 

4. Με µία µπατονέτα ρίξε µία µικρή σταγόνα οξέος ή βάσης στη µέση του µικρού 
χαρτιού. 

5. Σηµείωσε µε ένα στυλό µία γραµµή στην αριστερή και µία γραµµή στη δεξιά άκρη της 
σταγόνας. 

6. Σύνδεσε το θετικό πόλο της µίας µπαταρίας µε τον αρνητικό πόλο της άλλης, ώστε 
να κλείσει το κύκλωµα. 

7. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

Α.Μία από τις ιδιότητες των οξέων και των βάσεων είναι ότι αλλάζουν το χρώµα 
των δεικτών. Στη δική σου περίπτωση τι χρώµα απέκτησε το χαρτάκι όταν έριξες 
πάνω τη σταγόνα; 

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

Β.Τι είδους ιόντα ελευθερώνονται όταν το οξύ ή η βάση διαλύεται στο νερό; 

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

Γ.Να συµπληρώσεις τα κενά στην παρακάτω πρόταση: 

Τα …………………… ιόντα του οξέος/βάσης (……..) µετακινούνται προς το θετικό πόλο 
της µπαταρίας, ενώ τα ………………………… ιόντα (……..)µετακινούνται προς τοναρνητικό 
πόλο. 

8. Όταν έχουν περάσει 5 περίπου λεπτά παρατήρησε τη σταγόνα και σηµείωσε τις 
παρατηρήσεις σου.  

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

9. Αφού συζητήσεις µε τους συµµαθητές σου και τον καθηγητή σου να γράψεις το 
συµπέρασµα για το ποια από τα ιόντα του οξέος ή της βάσης είναι υπεύθυνα για την 
αλλαγή του χρώµατος του δείκτη και γενικά για τις όξινες ή βασικές ιδιότητες. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Σχέδιο µαθήµατος 

Εξουδετέρωση οξέος από βάση και το αντίστροφο 
Οι µαθητές έχουν διδαχθεί το φαινόµενο της εξουδετέρωσης και η εργαστηριακή άσκηση 
αποσκοπεί στο να διαπιστώσουν οι ίδιοι οι µαθητές πειραµατικά το φαινόµενο της 
εξουδετέρωσης και να αναγνωρίσουν τη χρησιµότητα της αντίδρασης στην καθηµερινή τους 
ζωή.  

Εποπτικά µέσα 

2 πλαστικά διαφανή ποτήρια 
Γυάλινη ράβδος 
∆είκτης από κόκκινο λάχανο 
∆ιηθητικό χαρτί 
Χαρτόνι 
∆είκτης φαινολοφθαλεΐνη 

1 αντιόξινο χάπι σε σκόνη 
ΗCl 3,65% w/w (1Μ) 
NaOH 4% w/w (1Μ) 
Άζαξ 
Χυµός λεµονιού 

 
Χωρισµός σε οµάδες 

Οι µαθητές είναι χωρισµένοι σε οµάδες των 4 ατόµων. 

Πορεία διδασκαλίας 

1. Ανάκληση προηγούµενων γνώσεων (οξέα, βάσεις, δείκτες, εξουδετέρωση οξέος από 
βάση και αντίστροφα). 

2. Γνωστοποίηση στους µαθητές των στόχων του µαθήµατος. 
3. Εκτέλεση δραστηριοτήτων. 
4. Εξαγωγή συµπερασµάτων. 
5. Ανακεφαλαίωση – Αξιολόγηση 

 
Ενέργειες εκπαιδευτικού-µαθητών ανάλογα µε το στόχο της διδασκαλίας. 

Στόχοι διδασκαλίας Ενέργειες εκπαιδευτικού Ενέργειες µαθητών 
Ανάκληση προηγούµενων 
γνώσεων (οξέα, βάσεις, 
δείκτες) 

Προσθέτει λίγο δείκτη 
φαινολοφθαλεΐνη σε οξύ και σε 
βάση. 

Παρατηρούν την αλλαγή 
του χρώµατος στη βάση.  

Πρόκληση του 
ενδιαφέροντος 

Εκτελεί το πείραµα επίδειξης «Το 
αόρατο µελάνι». Σε ένα χαρτόνι 
στερεώνει διηθητικό χαρτί και µε 
µία µπατονέτα εµποτισµένη µε 
φαινολοφθαλεΐνηγράφει ένα 
µήνυµα. (Αυτό γίνεται κρυφά από 
τους µαθητές λίγο πριν µπει στην 
τάξη). Ζητάει από ένα µαθητή να 
ψεκάσει µε άζαξ το χαρτόνι. Το 
µήνυµα εµφανίζεται και ζητάει από 
τους µαθητές να το σβήσουν 
καθοδηγώντας τους να ρίξουν λίγο 
χυµό λεµονιού στο χαρτί.  

Συµµετέχουν στην 
εκτέλεση του πειράµατος 
και προσπαθούν να 
εξηγήσουν πώς 
εµφανίστηκε το µήνυµα. 
Προτείνουν τρόπους για 
να σβήσουν το µήνυµα. 

Ανάδειξη ιδεών σχετικών 
µε την εξουδετέρωση. 

Ζητάει από τους µαθητές να 
περιγράψουν το φαινόµενο της 

Περιγράφουν την 
εξουδετέρωση µε τη 
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  εξουδετέρωσης ενός οξέος από µία 
βάση και αντίστροφα . 

βοήθεια και του 
προηγούµενου 
πειράµατος. 

Πραγµατοποίηση 
εξουδετέρωσης από τους 
ίδιους τους µαθητές. 
(Επίτευξη 
συναισθηµατικών και 
ψυχοκινητικών στόχων) 

Καθοδηγεί τους µαθητές  να 
εκτελέσουν το πρώτο µέρος της 
εργαστηριακής δραστηριότητας. 
∆είχνει στους µαθητές δείγµα µε 
ουδέτερο διάλυµα ώστε να 
καταλάβουν πότε πρέπει να 
σταµατήσουν την προσθήκη της 
βάσης.  

Εκτελούν το πρώτο µέρος 
του πειράµατος.  

Μεταφορά της µάθησης σε 
φαινόµενο της καθηµερινής 
ζωής. 

Καθοδηγεί τους µαθητές  να 
εκτελέσουν το δεύτερο µέρος της 
εργαστηριακής δραστηριότητας. 

Εκτελούν το δεύτερο 
µέρος του πειράµατος. 

Εξαγωγή συµπεράσµατος Ζητάει από τους µαθητές να 
διατυπώσουν και να γράψουν το 
συµπέρασµα. Τονίζει ότι η 
εξουδετέρωση συµβαίνει όταν ο 
αριθµός Η+ γίνει ίσος µε τον 
αριθµό ΟΗ-. 

Γράφουν το συµπέρασµα. 
∆ιατυπώνουν απορίες. 

Ανακεφαλαίωση-
Αξιολόγηση 

Θέτει ερωτήσεις για επανάληψη 
και ασκήσεις για το επόµενο 
µάθηµα.  

Απαντούν στις ερωτήσεις 
για εµπέδωση της γνώσης. 
 

 

 

 



Εξουδετέρωση οξέος από βάση και το αντίστροφο 
Ονοµατεπώνυµο:………………………………………………………………………………Ηµεροµηνία:……………… 

Στόχοι  

Μετά το τέλος του πειράµατος θα πρέπει να µπορείς: 

1. Να διαπιστώσεις πειραµατικά το φαινόµενο της εξουδετέρωσης. 

2. Να αναγνωρίζειςτη χρησιµότητα της αντίδρασης εξουδετέρωσης στην καθηµερινή 
σου ζωή. 

Απαραίτητα όργανα και αντιδραστήρια 

2 πλαστικά διαφανή ποτήρια 
Γυάλινη ράβδος 
 

∆είκτης από κόκκινο λάχανο 
1 αντιόξινο χάπι σε σκόνη 
ΗCl3,65%w/w 
NaOH4%w/w 

 

Γνωριµία µε το δείκτη 

Ο δείκτης κόκκινο λάχανο αλλάζει χρώµα παρουσία οξέων ή βάσεων σύµφωνα µε το 
παρακάτω σχήµα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πειραµατική διαδικασία 

Α. Εξουδετέρωση διαλύµατος ΗCl από NaOH και το αντίστροφο. 

1. Σε ένα πλαστικό ποτήρι τοποθέτησε χυµό από κόκκινο λάχανο σε ύψος περίπου 3 
εκατοστών από τον πυθµένα.  

2. Πρόσθεσε σε αυτό 10 σταγόνες διαλύµατος υδροχλωρικού οξέος (ΗCl). Τι χρώµα 
απέκτησε ο δείκτης κόκκινο λάχανο;.......................................... 

Παρουσία 
Βάσεων 

Παρουσία 
Οξέων 

μείωση Η+ μείωση ΟΗ‐

αριθμός Η+= αριθμός ΟΗ‐ 



3. Στη συνέχεια πρόσθεσε σταγόνα σταγόνα διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου 
(NaOH) έως ότου ο αριθµός των Η+ να γίνει ίσος µε τον αριθµό των ΟΗ-. Το 
παραπάνω σχήµα θα σε βοηθήσει να καταλάβεις πότε θα πρέπει να σταµατήσεις.  

4. Πρόσθεσε ξανά λίγες σταγόνες ΗCl ώστε να επαναφέρεις το διάλυµα στο αρχικό 
χρώµα.  

 

Β. Εξουδετερώνοντας τις καούρες στο στοµάχι µας… 

Το γαστρικό υγρό του στοµάχου περιέχει αραιό διάλυµα υδροχλωρικού οξέος και όταν 
αυτό εκκρίνεται σε µεγαλύτερη ποσότητα, τότε προκαλούνται καούρες στο στοµάχι µας. 
Για να τις αντιµετωπίσουµε πίνουµε αντιόξινα χάπια. Προσπάθησε µέσα σε ένα ποτήρι να 
αναπαραστήσεις την αντίδραση που συµβαίνει µέσα στο στοµάχι µας και το ρόλο που 
έχουν τα αντιόξινα χάπια στην καταπολέµηση της καούρας. 

1. Μέσα σε ένα διαφανές ποτήρι τοποθέτησε χυµό κόκκινου λάχανου σε ύψος 2 
εκατοστών από τον πυθµένα.  

2. Πρόσθεσε µερικές σταγόνες διαλύµατος ΗCl, µέχρι να παρατηρήσεις αλλαγή 
χρώµατος.Τι χρώµα αποκτά ο δείκτης κόκκινο λάχανο;.......................................... 

3. Πρόσθεσε σκόνη από ένα αντιόξινο χάπι και ανακάτευεσυνεχώς µε τη γυάλινη 
ράβδο.  

4. Τι χρώµα αποκτά ο δείκτης µετά από 2-3 λεπτά;………………………………………………… 

5. Τι θα περιέχει τοαντιόξινο χάπι και πώς δρα µέσα στο στοµάχι µας; 

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

Συµπέρασµα  

Η αντίδραση που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ των κατιόντων Η+του οξέος και ανιόντων 
ΟΗ-της βάσης είναι η εξής: 
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