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ΤΑΞΗ

Α, Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
(Αν ο αριθµός των µαθητών
υπερβαίνει
τους
20
αιτιολογήστε γιατί)

ΣΤΟΧΟΙ

20
Οι µαθητές :
• Να αποκτήσουν άµεση εµπειρία ορισµένων φυσικών
φαινοµένων , ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις
αντίστοιχες έννοιες και τους νόµους.
• Να συνδέουν τα φυσικά φαινόµενα µε την καθηµερινή
ζωή.
• Να αποκτήσουν χειρωνακτικές δεξιότητες.
• Να µάθουν να συνεργάζονται µε τους συµµαθητές τους, να
συζητούν τις απόψεις τους, να τις υποστηρίζουν και να
δέχονται τις απόψεις των άλλων.
•

Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στο µάθηµα της
Φυσικής.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ/∆ΡΑΣΕΩΝ

2

3

Βασικά όργανα εργαστηρίου
Συναρµολόγηση διατάξεων (π.χ. ορθοστάτη)
Ανάγνωση κλίµακας σε όργανα
Σφάλµατα µετρήσεων
Μέτρηση µήκους µε διαστηµόµετρο ή µικρόµετρο
Μέτρηση µάζας µε ζυγό µε ίσους βραχίονες και µε ζυγό
µε βερνιέρο
Μέτρηση δύναµης µε δυναµόµετρο
∆υνάµεις : Συνισταµένη συντρεχουσών δυνάµεων
οµόρροπων, αντίρροπων, κάθετων, τυχαίας γωνίας

Ισορροπία ράβδου , πειραµατική προσέγγιση της έννοιας
της ροπής .
5 Κυκλική κίνηση , Επαλήθευση νόµου κεντροµόλου
δύναµης .
6 Αρχή λειτουργίας πυραύλου, Κρούση αµαξιδίων
7 Τριβή , Νόµοι τριβής
8 Νόµος Υδροστατικής
9 Άνωση : Πειραµατική επαλήθευση άνωσης , Μέτρο
Άνωσης , Αρχή του Αρχιµήδη, Παράγοντες που
επηρεάζουν την άνωση
10 Συνθήκες πλεύσης σωµάτων
11 Παρουσίαση θερµοµέτρων
Μέτρηση θερµοκρασίας µε αισθητήρες θερµοκρασίας
Χρήση αντίστοιχου λογισµικού
12 Θερµική ισορροπία
13 Θερµά και ψυχρά σώµατα, Απορρόφηση ακτινοβολίας
14 Θερµοκρασία βρασµού του νερού
15 Ψύξη και τήξη του νερού ,
Ανώµαλη διαστολή του νερού
16 Νόµος Θερµιδοµετρίας
17 Θερµική ∆ιαστολή
18 Απλά πειράµατα ηλέκτρισης-ανίχνευσης ηλεκτρικού
φορτίου. Κατασκευή απλού ηλεκτροσκοπίου µε υλικά
καθηµερινής χρήσης.
19 Ηλεκτρικά κυκλώµατα, Μέτρηση έντασης – τάσης,
Σύνδεση αντιστατών σε σειρά - παράλληλα
20 Πειραµατική επαλήθευση νόµου Τζάουλ .
21 Ταλάντωση συστήµατος ελατηρίου – µάζα
4
Συσκευές και όργανα Εργαστηρίου Φυσικής
Φύλλα εργασίας,
Σχετικές ιστοσελίδες
4
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