
 

«Δεσ Πώσ διώχνει το ςαποφνι τα μικρόβια» (Ηλικίεσ: Νήπια-Β Δημοτικοφ) 

 

Καλϊσ ιρκεσ και πάλι! 

Παρακάτω κα βρεισ οδθγίεσ για να διεξάγεισ το δικό ςου πείραμα, με πολφ απλά υλικά που δεν 

λερϊνουν! 

Τo πείραμα ζχει ωσ κζμα τθν κακαριότθτα και τθν προςταςία από τα μικρόβια με τθ χριςθ 

ςαπουνιοφ κατά το πλφςιμο των χεριϊν. 

 

1. Πώσ διώχνει το ςαποφνι τα μικρόβια; 

Παρακολοφκθςε το βίντεο με το πείραμα:  

https://youtu.be/ho0o7H6dXSU?t=5 

και μζςα ςε μια τάξθ 

https://www.youtube.com/watch?v=mi8ZAAjPiKg 

Υλικά 
- 1 Πιάτο ρθχό 
- Νερό 
- Πιπζρι τριμμζνο (κατά προτίμθςθ μαφρο όςο γίνεται 
πιο λεπτι ςκόνθ) 
- Υγρό απορρυπαντικό (πιάτων) 

Εκτζλεςη 

1. Βάλε λίγο νερό ςτο πιάτο, αρκετό να καλφψει όλθ 
τθν επιφάνεια 

2. Ρίξε λίγο πιπζρι πάνω ςτθν επιφάνεια του νεροφ, 
φροντίηοντασ να ςκορπίςει ομοιόμορφα. 

Οι κόκκοι πιπεριοφ αντιςτοιχοφν ςτα μικρόβια που βρίςκονται ςτισ επιφάνειεσ γφρω μασ. 

3. Τοποκζτθςε το δάχτυλό ςου ςτο κζντρο του πιάτου, μζςα ςτο νερό και βγάλε το ζξω.  
Τι παρατηρείσ; Ακουμπώντασ το πιάτο με τα “μικρόβια” τι ζχει το δάκτυλό ςου; 

4. Βάλε ςτθν άκρθ του δακτφλου μια ςταγόνα υγρό απορρυπαντικό πιάτων. 
5. Τοποκζτθςε ξανά το δάχτυλό ςου ςτο πιάτο με το νερό.  
 

Τι παρατηρείσ αυτή τη φορά;  
 

Τα “μικρόβια” ςτο πιάτο τι ζπαθαν όταν ήρθαν ςε επαφή με το ςαποφνι ; 
Το δάκτυλο ςτο οποίο ζβαλεσ ςαποφνι ζχει “μικρόβια”; Τι το προφφλαξε; 
Ποιο είναι το ςυμπζραςμα για την ατομική μασ καθαριότητα και την προςταςία τησ υγείασ 
μασ; 

Για να επαναλάβεισ το πείραμα πρζπει πρϊτα να ξεπλφνεισ το πιάτο χρθςιμοποιϊντασ κακαρό νερό 
μόνο. 

 

  

https://youtu.be/ho0o7H6dXSU?t=5
https://www.youtube.com/watch?v=mi8ZAAjPiKg


Σημείωςη προσ γονείσ 

Η παξαπάλσ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα έρεη ζηόρν λα εληππσζεί ζηα παηδηά (ηδηαίηεξα κηθξήο 

ειηθίαο) ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ρξήζεο ζαπνπληνύ ζηελ αηνκηθή πξνζηαζία θαη πγεία, ώζηε 

λα κεηαβιεζεί ε ζηάζε ησλ παηδηώλ ζην πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε ζαπνύλη θαη λα πηνζεηεζεί σο 

ζηάζε δσήο. 

Τνλίδεηαη όηη ε παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηα δελ απνηειεί πείξακα δηεξεύλεζεο ηεο πξαγκαηηθήο 

δηαδηθαζίαο/ιεηηνπξγίαοπνπ πξαγκαηνπνηνύληαη όηαλ ηνζαπνύλη έξρεηαη ζε επαθή κε ηα κηθξόβηα 

θαηά ην πιύζηκν. Γηα λα κε δεκηνπξγεζεί καζεζηαθή παξαλόεζε ηεο επηζηεκνληθήο αξρήο, ζηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε επηζηεκνληθή δηάζηαζε ηόζν γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ πξνηεηλόκελε 

δξαζηεξηόηεηα, όζν θαη γηα ην πσο ιεηηνπξγεί ην ζαπνύλη ζηνλ θαζαξηζκό ησλ ρεξηώλ (θαη όρη 

κόλν) από ηα κηθξόβηα.  

 

Ερμηνεία ηου ηι ζυμβαίνει ζηην προηεινόμενη δραζηηριόηηηα 

Τα κόξηα ηνπ λεξνύ έιθνληαη κεηαμύ ηνπο θαη νη δπλάκεηο απηέο είλαη πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, 

αθνύ θάζε κόξην πεξηβάιιεηαη από άιια κόξηα λεξνύ. Ιδηαίηεξα όκσο ηα κόξηα λεξνύ πνπ 

ηπραίλεη λα απνηεινύλ ηελ επηθάλεηά ηνπ, έρνπλ γεηηνληθά κόξηα λεξνύ κόλν από ηε κηα πιεπξά 

(από ηελ πιεπξά πνπ βξίζθεηαη ην ππόινηπν λεξό) θαζώο θαη ηα γεηηνληθά κόξηα ηεο επηθάλεηαο. 

Τν απνηέιεζκα απηώλ ησλ δπλάκεσλ έιμεο, κόλν κεηαμύ ησλ κνξίσλ λεξνύ ηεο επηθάλεηαο, έρεη 

σο απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγνύλ ζπλνιηθά σο κηα κεκβξάλε. Τν θαηλόκελν απηό νλνκάδεηαη 

επιθανειακή ηάζη. Λόγσ ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο νη ζηαγόλεο ηνπ λεξνύ ηείλνπλ λα έρνπλ 

ζθαηξηθή επηθάλεηα. 

 

Εικόνα– Δπλάκεηο θαη ζηα κόξηα ηνπ λεξνύ θαη ην απνηέιεζκα ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο 

 

Σην δξαζηεξηόηεηα κε ην λεξό ζην πηάην, νη θόθθνη ηνπ πηπεξηνύ παξακέλνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

λεξνύ γηαηί ην βάξνο ηνπο είλαη κηθξό θαη δελ δηαζπάηαη ε επηθαλεηαθή ηάζε ηνπ λεξνύ. Αλ 

αλαθαηεύακε ην λεξό ηόηε νη θόθθνη ζα πεξλνύζαλ κέζα θαη ζα θαηέιεγαλ ζην πηάην (έρνπλ 

κεγαιύηεξε ππθλόηεηα από ην λεξό, κεγαιύηεξν εηδηθό βάξνο).  

Απηό ζπκβαίλεη ηνπηθά ηελ πξώηε θνξά πνπ βάδνπκε ην 

δάθηπιν ζην λεξό αιιά ρσξίο ζαπνύλη.  

Σηελ επηθαλεηαθή ηάζε νθείιεηαη θαη ε δπλαηόηεηα κηθξώλ 

εληόκσλ λα πεξπαηνύλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ. 

 

  



Όηαλ ηε δεύηεξε θνξά βάδνπκε ην δάρηπιν πνπ έρνπκε θαιύςεη κε ζαπνύλη ζην λεξό, ηόηε ηα 

κόξηα ηνπ ζαπνπληνύ ιόγσ ησλ ηδηνηήησλ ηνπο δηαθόπηνπλ ηελ επηθαλεηαθή ηάζε. Ταπηόρξνλα 

όκσο ελώ ην πδξόθηιν ηκήκα ηνπ κνξίνπ ζαπνπληνύ έιθεη ηα κόξηα ηεο επηθάλεηαο, ην πδξόθνβν 

ηκήκα ηα απσζεί κε ζπλέπεηα ε δηάζπαζε ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο λα είλαη αθόκε πην έληνλε θαη 

ηα κόξηα ηνπ λεξνύ λα θηλνύληαη απόηνκα θαη λα απνκαθξύλνληαη από ην δάθηπιν, 

παξαζύξνληαο καδί θαη ηνπο θόθθνπο πηπεξηνύ. (θάπνηνη ιίγνη θόθθνη πέθηνπλ ζηνλ ππζκέλα). 

 

Γιατί είναι αποτελεςματικό το πλφςιμο με Σαποφνι ςτην προςταςία από μικρόβια 

Τν κόξην ηνπ ζαπνπληνύ απνηειείηαη από έλα πδξόθηιν ηκήκα (έιθεη θαη έιθεηαη από ηα κόξηα 

ηνπ λεξνύ) θαη από έλα πδξόθνβν ηκήκα (απσζεί θαη απσζείηαη από ηα κόξηα ηνπ λεξνύ). Τν 

πδξόθνβν ηκήκα είλαη ιηπνδηαιπηό, δειαδή έιθεη θαη έιθεηαη από ηα κόξηα ιίπνπο (ιηπόθηιν). 

 

 

Εικόνα - Τν πδξνθνβηθό (δηαιπηό ζε έιαην) θαη ην πδξόθηιν ηκήκα ελόο κνξίνπ ζαπνπληνύ 

Όηαλ ηα κόξηα ζαπνπληνύ έξζνπλ ζε επαθή κε κόξηα ιίπνπο ηόηε ην πδξνθνβηθό (ιηπνθηιηθό) 

ηκήκα θάζε κνξίνπ ζαπνπληνύ έιθεηαη θαη έιθεη ηα κόξηα ηνπ ιίπνπο. Όζα ηκήκαηα κε ιίπνο 

απνζπαζηνύληαη, ηόηε νη δπλάκεηο νδεγνύλ ζε κνξθνπνίεζε κηαο θάςνπιαο από κόξηα 

ζαπνπληνύ πνπ πεξηθιείνπλ ηα ηκήκαηα ηνπ ιίπνπο. 

 

Εικόνα - Μόξηα ζαπνπληνύ πνπ απνζπνύλ (δηαιύνπλ) ηκήκα ιίπνπο (θίηξηλν ρξώκα) θαη ην πεξηθιείνπλ 

έηζη ώζηε ην πδξόθνβν ηκήκα ηνπο (πνξηνθαιί ρξώκα) λα κέλεη ζε επαθή κε ην ιίπνο ελώ ην πδξόθηιν 

ηκήκα (πξάζηλν ρξώκα) λα κέλεη εμσηεξηθά. Τν γαιάδην είλαη λεξό, ηα κόξηα ηνπ νπνίνπ έιθνπλ ηα 

πδξόθηια ηκήκαηα ηνπ κνξίνπ ζαπνπληνύ θαη ηειηθά ην λεξό παξαζύξεη ηε ζπλνιηθή θάςνπια. 

Σηε ζπλέρεηα, ε ξνή ηνπ λεξνύ παξαζύξεη καθξηά ηηο “θάςνπιεο” ζαπνπληνύ πνπ πεξηβάιινπλ ην 

ιίπνο. 

Σηελ πεξίπησζε ησλ ρεξηώλ καο, ζηελ επηθάλεηά ηνπο ζπζζσξεύεηαη κεγάινο αξηζκόο ηώλ, όπσο 

ηεο γξίπεο. Οη ηνί, πνπ πξνζβάιινπλ ηα αλζξώπηλα θύηηαξα, έρνπλ εμσηεξηθά έλα κεκβξαλώδεο 

πεξίβιεκα, πνπ απνηειείηαη από ιηπίδηα, πξσηεΐλεοθαη πδαηάλζξαθεο.  



Τα κόξηα ηνπ ζαπνπληνύ όπσο παξαπάλσ, δηαιύνπλ θαη απνζπνύλ ηκήκαηα από ην πεξίβιεκα ηνπ 

ηνύ (θαζώο δηαιύνπλ θαη έιθνληαη κε ηα ιηπίδηα πνπ βξίζθνληαη ζε απηό), ηα πεξηθιείνπλ ζε 

κνξθή θάςνπιαο θαη ε ξνή ηνπ λεξνύ, πνπ έιθεη ην πδξόθηιν ηκήκα ησλ κνξίσλ ζαπνπληνύ, ηα 

απνκαθξύλεη θαη θαηαιήγνπλ ζην λεξνρύηε. Γηα λα κπνξέζεη όκσο λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε 

ιεηηνπξγία ησλ κνξίσλ ζαπνπληνύ ζηε δηάιπζε ησλ ιηπηδίσλ ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ ηνύ, πξέπεη λα 

ππάξρεη α) αξθεηόο ρξόλνο (ηνπιάρηζηνλ 20 δεπηεξόιεπηα) θαη β) έληνλε αλάδεπζε (ηξίςηκν 

ρεξηώλ) ώζηε ζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα κόξηα ζαπνπληνύ “λα δνζεί ε επθαηξία” ην 

πδξόθνβν ηκήκα ηνπο λα ζπλαληήζεη θαη λα ζπλδεζεί κε ηα ιηπίδηα ηνπ πεξηβιήκαηνο 

πεξηζζόηεξσλ ηώλ. 

 

Τελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πιπζίκαηνο κε ζαπνύλη κπνξείηε λα δείηε ζηα παξαθάησ βίληεν: 
 

How soap kills the coronavirus : https://www.youtube.com/watch?v=-LKVUarhtvE 

Are you washing your hands long enough to kill germs? : 

https://www.youtube.com/watch?v=knAPHGpiM9k 

Ο ίδηνο κεραληζκόο δεκηνπξγείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζην βίληεν κε πξνζζήθε ζαπνπληνύ ζην γάια 

https://www.youtube.com/watch?v=mXSOOTvge0s θαη ηα κόξηα ηνπ ζαπνπληνύ δηαρσξίδνπλ ην 

λεξό από ην ιίπνο πνπ πεξηέρνληαη ζην γάια. 

 

 

Βιβλιογραθία και χρήζιμοι ζύνδεζμοι 

https://en.wikipedia.org/wiki/Surface_tension 

https://physicsworld.com/a/walking-on-water/ 

https://sciencing.com/detergent-break-surface-tension-5452223.html 

http://www.natureontheshelf.com/soap-making/how-soap-works.html 

https://www.nationalgeographic.com/science/2020/03/why-soap-preferable-bleach-fight-against-

coronavirus/ 

https://www.iatronet.gr/askisi/athlitikoi-travmatismoi/article/34434/plysimo-xeriwn-o-kalyteros-

tropos-na-prostateftoyme-apo-tis-iwseis.html 

https://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/335596/deite-posa-mikrovia-yparxoun-sta-xeria-

amesos-meta-to-plysimo-fotografies 
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