Μοντέλο Ηλιακού Συστήματος 
Κατασκευή μοντέλων του ηλιακού συστήματος με κοινά υλικά που έχουμε στο σπίτι. 
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Ηλικία
4 - 8
Βαθμίδα
Προσχολική, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Χρόνος
30 λεπτά
Ομάδα
Ομάδα
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Επιβλεπόμενη δραστηριότητα
Κόστος
Μικρό (< ~5 EUR)
Χώρος
Εσωτερικός (μικρός, π.χ. αίθουσα) 
Βασικές δεξιότητες
Διατύπωση ερωτήσεων, Δημιουργία και χρήση μοντέλων, Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, Μετάδοση πληροφοριών 
Τύπος μαθησιακής δραστηριότητας
Επίδειξη / Παρουσίαση
Σύντομη περιγραφή
Οι μαθητές θα ζωγραφίσουν και θα τοποθετήσουν στη σωστή σειρά σφαίρες, για να σχηματίσουν ένα μοντέλο του ηλιακού συστήματος. Πρώτα θα κατασκευάσουν μοντέλα από πλαστικές μπάλες διαφόρων μεγεθών. Στη συνέχεια, θα φτιάξουν παρόμοια μοντέλα από πηλό, βαμβάκι κ.ά. και θα τα τοποθετήσουν στη σωστή σειρά σε σχέση με τον Ήλιο. 
Στόχοι
	•	Να κατασκευάσουν οι μαθητές ένα μοντέλο του ηλιακού συστήματος με πλαστικές μπάλες και υλικά, όπως πηλό ή πεπιεσμένο χαρτί. 
	•	Να μάθουν να συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά για την επίτευξη ενός στόχου, ακολουθώντας οδηγίες. 
Μαθησιακοί στόχοι
	•	Να ονομάσουν τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. 
	•	Να τοποθετήσουν τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος σωστά σε σχέση με τον Ήλιο.
	•	Να παρουσιάσουν τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος χρησιμοποιώντας πραγματικά μοντέλα. 
Αξιολόγηση
	•	Ο εκπαιδευτικός θα καθοδηγεί τους μαθητές σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας. 
	•	Ο εκπαιδευτικός δεν θα τους βοηθάει άμεσα, αλλά θα επιβεβαιώνει ότι ακολουθούν σωστά τις οδηγίες. 
	•	Αφού κατασκευαστούν τα μοντέλα, το καθένα ξεχωριστά, οι μαθητές θα τα οργανώσουν σωστά σε σχέση με τον Ήλιο. 
	•	Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός θα ζητήσει από όλους τους μαθητές να ονομάσουν τους πλανήτες και να τους τοποθετήσουν σωστά έναν-έναν. 
Υλικά
Για τη δραστηριότητα χρειάζονται υλικά από το πακέτο πόρων ‘Universe in a Box’:  "http://www.unawe.org/resources/universebox/"http://www.unawe.org/resources/universebox/ 
Από το πακέτο:
	•	Πλαστικοί πλανήτες
	•	Ηλιακή σφαίρα
	•	Μπογιά και πινέλο
	•	Εικόνες των πλανητών (επίπεδες)
Αν δεν έχετε πρόσβαση στο πακέτο πόρων ‘Universe in a Box’, χρησιμοποιήστε παρόμοια υλικά: (ένα σετ ανά μαθητή ή ομάδα) 
	•	8 πλαστικές μπάλες σε διάφορα μεγέθη που θα αντιπροσωπεύουν τους πλανήτες 
	•	1 μεγαλύτερη μπάλα (ει δυνατόν κίτρινη) για τον Ήλιο
	•	Μπογιά και πινέλο
	•	Εικόνες των πλανητών (κατεβάστε τις από το διαδίκτυο)
	•	Πηλός ή πεπιεσμένο χαρτί (δείτε τις επιπλέον πληροφορίες)
	•	Βαμβάκι 
Γενικές Πληροφορίες
Το Ηλιακό Σύστημα, στο οποίο ζούμε, αποτελείται από τον Ήλιο, τον κεντρικό του αστέρα, οχτώ πλανήτες με τα φεγγάρια τους και αρκετούς πλανήτες νάνους. Μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες αστεροειδών (ογκόλιθοι) και κομήτες, τα ουράνια αυτά σώματα περιφέρονται σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο. 
Η Γη είναι ένας πολύ ιδιαίτερος πλανήτης εν μέσω αυτών των ουράνιων σωμάτων. Είναι το σπίτι μας! Και ο μόνος γνωστός σε μας κόσμος που έχει ζωή πάνω του. Προκειμένου να κατανοήσουν τη μοναδικότητά του, τα παιδιά πρέπει να συγκρίνουν τη Γη με τους άλλους πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος. Καθώς η Γη βρίσκεται σε απόσταση 150 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον Ήλιο, έχει τη σωστή ακριβώς θερμοκρασία ώστε να υπάρχει νερό σε υγρή μορφή στην επιφάνειά της, σε αντίθεση με τους περισσότερους άλλους πλανήτες. Αυτός ο παράγοντας αποδείχτηκε κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη ζωής!
Το Ηλιακό Σύστημα στο σύνολό του είναι μέρος της Γαλακτικής Οδού, που αποτελείται από περίπου 200 δισεκατομμύρια αστέρια οργανωμένων σε σπείρα, μαζί με αέρια και σκόνη. Δισεκατομμύρια από αυτά τα αστέρια έχουν πλανήτες και αυτοί, με τη σειρά τους, φεγγάρια. Αυτό σημαίνει ότι πιθανώς δεν είμαστε μόνοι μας στη Γαλακτική Οδό, αλλά οι αποστάσεις μεταξύ των αστέρων είναι τόσο μεγάλες που είναι πολύ δύσκολη μια επίσκεψη σε έναν άλλον κόσμο. Ακόμα και το πιο κοντινό σε μας αστέρι, το Proxima Centauri, είναι 4,22 έτη φωτός (δηλ., περισσότερα από 40 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα) μακριά μας. Πρόκειται για τόσο μεγάλη απόσταση, που ένα ταξίδι εκεί θα χρειαζόταν γενιές ολόκληρες ανθρώπινης ζωής. Οι πλανήτες που περιφέρονται σε τροχιά γύρω από άλλα αστέρια και όχι τον Ήλιο ονομάζονται εξωηλιακοί πλανήτες ή εν συντομία εξωπλανήτες. Οι αστρονόμοι έχουν ήδη ανακαλύψει περισσότερους από 2500 τέτοιους εξωπλανήτες. 
Κατηγοριοποιούμε τους πλανήτες του Ηλιακού μας συστήματος σε δύο είδη: τους βραχώδεις πλανήτες, οι οποίοι βρίσκονται πιο κοντά στον Ήλιο και έχουν στέρεη επιφάνεια, και τους αέριους γίγαντες, οι οποίοι βρίσκονται πιο μακριά από τον Ήλιο, έχουν μεγαλύτερη μάζα και αποτελούνται κυρίως από αέρια. Ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη και ο Άρης εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία, ενώ ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας στη δεύτερη. Ο Πλούτωνας, ο μέχρι πρότινος εξωπλανήτης μας, θεωρείται πλανήτης νάνος από το 2006 μέχρι σήμερα. Μεταξύ του Άρη και του Δία υπάρχει μια ζώνη αστεροειδών, η οποία σχηματίζει έναν κύκλο σαν δαχτυλίδι γύρω από τον Ήλιο. Αποτελείται από χιλιάδες μικρότερους και μεγαλύτερους ογκόλιθους. Οι πιο μεγάλοι από αυτούς έχουν τα δικά τους ονόματα, όπως ακριβώς οι πλανήτες. Ένας από αυτούς, ο Vesta, είναι τόσο μεγάλος που θεωρείται πλανήτης νάνος. 
Πλήρης Περιγραφή Δραστηριότητας 
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Βήμα 1:
Ο δάσκαλος και μια μικρή ομάδα παιδιών πρέπει πρώτα να βάψουν τις πλαστικές μπάλες σύμφωνα με τις φωτογραφίες των πλανητών: τον Ερμή (3.5 mm), την Αφροδίτη (10 mm), τη Γη (10 mm), τον Άρη (5 mm), τον Δία (100 mm), τον Κρόνο (85 mm), τον Ουρανό (35 mm), τον Ποσειδώνα (35 mm) και τον Ήλιο (150 mm). Τα μεγέθη των πλανητών δεν είναι όλα προσαρμοσμένα σε σωστή κλίμακα, προκειμένου να είναι πιο εύκολο για τους μαθητές να τους χειριστούν. 
Βήμα 2:
Αφήνετε τις μπάλες να στεγνώσουν. Παρουσιάστε το ηλιακό σύστημα και τους πλανήτες στους μαθητές. Χρησιμοποιήστε τις ενότητες των γενικών πληροφοριών και των επιπλέον πληροφοριών. Δείξτε στους μαθητές φωτογραφίες των πλανητών.
Βήμα 3:
Ζωγραφίστε ομόκεντρους κύκλους στην εξωτερική άκρη του πλαστικού δακτυλίου του Κρόνου. Φέρτε τον δακτύλιο πάνω από τον Κρόνο και στερεώστε τον στον ισημερινό του. 
Βήμα 4:
Χρησιμοποιώντας τις πλαστικές μπάλες και τις φωτογραφίες των πλανητών, μαζί με τα παιδιά, δημιουργήστε μοντέλα των πλανητών και του Ήλιου, φτιάχνοντας μπάλες από βαμβάκι, πηλό ή πεπιεσμένο χαρτί. 
 (Φωτογραφία: Wikimedia commons, WP)
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Βήμα 5:
Αφήστε τους μαθητές να τοποθετήσουν όλους τους πλανήτες στο τραπέζι στη σωστή σειρά. Πείτε τους να ελέγξουν αν οι άλλες ομάδες ή μαθητές έχουν τοποθετήσει τους πλανήτες με την ίδια σειρά. Ζητήστε από τους μαθητές να ξαναβάλουν τους πλανήτες στη σειρά με βάση το μέγεθός τους. 
Βήμα 6:
Καλέστε έναν μαθητή ή μια ομάδα να διαλέξει έναν πλανήτη και να τον παρουσιάσει στην τάξη. 

Αναλυτικό πρόγραμμα

Χώρα
Τάξη
Διδακτικό αντικείμενο
Exam Board
Ενότητα 
UK
KS2: Τάξη 5
Φυσικές επιστήμες
-
Γη και Διάστημα
UK
KS1 και 2
Καλλιτεχνικά
-

Επιπλέον πληροφορίες
	•	Πώς να φτιάξετε πεπιεσμένο χαρτί:  "http://www.wikihow.com/Create-Papier-M%C3%A2ch%C3%A9"http://www.wikihow.com/Create-Papier-M%C3%A2ch%C3%A9
	•	Εξερεύνηση του Ηλιακού Συστήματος από τη NASA:  "http://solarsystem.nasa.gov/planets/"http://solarsystem.nasa.gov/planets/
Συμπέρασμα
Οι μαθητές θα ετοιμάσουν ένα αδρομερώς αναλογικό μοντέλο κλίμακας του ηλιακού συστήματος και θα τοποθετήσουν τους πλανήτες στη σωστή σειρά. Θα εργαστούν σε μικρές ομάδες υπό την επίβλεψη ενός εκπαιδευτικού. Αφού ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα, θα μάθουν για την αναλογία μεγέθους και τη σειρά των πλανητών στο ηλιακό σύστημα. Επίσης, θα μάθουν πώς να κατασκευάζουν απλά μοντέλα με υλικά όπως πηλό, βαμβάκι κ.ά. 
Μεταβείτε στο  "http://astroedu.iau.org/a/1505"http://astroedu.iau.org/a/1505 για επιπλέον πόρους και επιλογές μεταφόρτωσης της δραστηριότητας.
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