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theo
Γραφομηχανή
Ό,τι υπάρχει γύρω μας

theo
Βέλος

theo
Βέλος

theo
Βέλος

theo
Γραφομηχανή
στερεή μορφή         υγρή μορφή          αέρια μορφή

theo
Γραφομηχανή
Όγκος ενός σώματος ονομάζεται ο χώρος τον οποίο καταλαμβάνει. 
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ÖÅ1: ÏÃÊÏÓ

Ðïéï áðü ôá äýï áõôïêßíçôá ÷ùñÜ ðåñéóóüôåñåò

áðïóêåõÝò;

Ìéá ÷áñáêôçñéóôéêÞ éäéüôçôá ôùí óùìÜôùí åßíáé ï üãêïò ôïõò. Ç äáóêÜëá Þ ï äÜóêáëüò óïõ Ý÷åé

óõãêåíôñþóåé äéÜöïñá õëéêÜ. Ðþò ìðïñïýìå íá ìåôñÞóïõìå ôïí üãêï ôïõò;

¼ñãáíá - ÕëéêÜ
ïãêïìåôñéêü äï÷åßï

ðÝôñá

ðáôÜôá

ìåãÜëç ìðáôáñßá

êüëëá

ðëÜêá ðëáóôåëßíçò

óáðïýíé

ÃÝìéóå ùò ôç ìÝóç ìå íåñü ôï ïãêïìåôñéêü äï÷åßï. Óçìåßùóå óôïí ðßíáêá ôçò åðüìåíçò óåëßäáò ôïí

üãêï ôïõ íåñïý. ÔïðïèÝôçóå ìÝóá óôï äï÷åßï ôçí ðÝôñá. Ðïéïò åßíáé ï üãêïò ôïõ íåñïý; Õðïëüãéóå ôïí

üãêï ôïõ âõèéóìÝíïõ óþìáôïò êáé óçìåßùóÝ ôïí óôïí ðßíáêá. Ìçí îå÷Üóåéò íá óçìåéþóåéò êáé ôç

ìïíÜäá ìÝôñçóçò. ÅðáíÜëáâå ôï ðåßñáìá ãéá üëá ôá óþìáôá.

Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
2 ώρες
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ðÝôñá

ìðáôáñßá

ðáôÜôá

êüëëá

ðëáóôåëßíç

óáðïýíé

ÓÙÌÁ ÏÃÊÏÓ ÍÅÑÏÕ ÐÑÉÍ ÏÃÊÏÓ ÍÅÑÏÕ ÌÅÔÁ ÄÉÁÖÏÑÁ

Ç äáóêÜëá Þ ï äÜóêáëüò óïõ Ý÷åé öÝñåé óôçí ôÜîç äéÜöïñá äï÷åßá. Óôçí åôéêÝôá êÜèå äï÷åßïõ

áíáãñÜöåôáé ï üãêïò ôïõ. Óçìåßùóå ôïí üãêï êÜèå äï÷åßïõ óôïí ðßíáêá ðïõ áêïëïõèåß. Ìçí áìåëÞóåéò

íá óçìåéþóåéò êáé ôç ìïíÜäá ìÝôñçóçò.

Óýãêñéíå ôïí üãêï ôùí äï÷åßùí. Ìðïñåßò íá ôá ôáîéíïìÞóåéò áñ÷ßæïíôáò ìå áõôü ðïõ Ý÷åé ôï ìåãáëýôåñï

üãêï;

êïõôÜêé áíáøõêôéêïý

ìéêñü ÷Üñôéíï äï÷åßï áðü ãÜëá

ìåãÜëï ÷Üñôéíï äï÷åßï áðü ãÜëá

ìéêñü ìðïõêÜëé íåñïý

ìåãÜëï ìðïõêÜëé íåñïý

ÄÏ×ÅÉÏ ÏÃÊÏÓ 

Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 1

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
330 ml250 ml2 λίτρα500 ml1,5 λίτρα

theo
Γραφομηχανή
μεγάλο χάρτινο δοχείο από γάλα > μεγάλο μπουκάλι νερού > μικρό μπουκάλι νερού >κουτάκι αναψυκτικού > μικρό χάρτινο δοχείο από γάλα 

theo
Γραφομηχανή
100 ml                140 ml              40 ml100 ml                110 ml               10 ml100 ml                200 ml             100 ml100 ml                120 ml               20 ml100 ml                130 ml               30 ml100 ml                160 ml               60 ml
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ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. ÐáñáôÞñçóå ôéò åéêüíåò. Ìðïñåßò íá õðïëïãßóåéò ôïí üãêï ôïõ

âõèéóìÝíïõ óþìáôïò;

2. Ôé ìåôñÜ ç áíôëßá ôçò âåíæßíçò;

3. Ôáîéíüìçóå ôá äï÷åßá óýìöùíá ìå ôïí üãêï ôïõò.

.

ÓõìðëÞñùóå ôï óõìðÝñáóìá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôéò ëÝîåéò: •üãêïò •éäéüôçôá •ïãêïìåôñéêü

äï÷åßï

ÓõìðÝñáóìá

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Ο όγκος είναι μία χαρακτηριστική ιδιότητα των σωμάτων. Μετράμε τον όγκο των σωμάτων χρησιμοποιώντας το ογκομετρικό δοχείο. 

theo
Γραφομηχανή
450 ml - 250 ml = 200 mlΟ όγκος του βυθισμένου σώματος είναι 200 ml.

theo
Γραφομηχανή
Η αντλία της βενζίνης μετρά τον όγκο τηςβενζίνης σε λίτρα.

theo
Γραφομηχανή
Δοχείο γάλακτος : 2 λίτραΔοχείο αναψυκτικού : 1,5 λίτραΔοχείο νερού : 1 λίτροΔοχείο γάλακτος > Δοχείο αναψυκτικού > Δοχείο νερού 

theo
Γραφομηχανή
250 ml         450 ml




