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ÖÅ1: ÄÉÁÄÏÓÇ ÔÏÕ ÖÙÔÏÓ

ÐáñáôÞñçóå ôéò åéêüíåò. Ðþò äéáäßäåôáé ôï öùò;

¼ñãáíá - ÕëéêÜ
ëõ÷íéïëáâÞ

ìðáôáñßá

ëáìðÜêé 

óïõñùôÞñé

áëïõìéíüöõëëï

óêüíç êéìùëßáò

Óôï ðåßñáìá áõôü èá ÷ñçóéìïðïéÞóåéò ôç ëõ÷íéïëáâÞ ðïõ êáôáóêåýáóåò óôçí åíüôçôá ôïõ çëåêôñéóìïý.

Êáôáóêåýáóå ìßá öùôåéíÞ ðçãÞ óõíäÝïíôáò ôç ëõ÷íéïëáâÞ ìå ôï ëáìðÜêé óå ìßá ìðáôáñßá. Óå Ýíá ìÝñïò

üóï ãßíåôáé ëéãüôåñï öùôåéíü ôïðïèÝôçóå ðÜíù áðü ôï ëáìðÜêé Ýíá óïõñùôÞñé, ðïõ ôï Ý÷åéò êáëýøåé

ìå áëïõìéíüöõëëï. Ôï óïõñùôÞñé ðñÝðåé íá óêåðÜæåé ôåëåßùò ôï ëáìðÜêé. ÆÞôçóå áðü ôç äáóêÜëá Þ ôï

äÜóêáëü óïõ íá áíïßîåé ìå ìßá âåëüíá ìåñéêÝò ôñýðåò óôï áëïõìéíüöõëëï. Óêüñðéóå ìå ôï óöïõããÜñé

ôïõ ðßíáêá óêüíç êéìùëßáò ðÜíù áðü ôï óïõñùôÞñé. Ôé ðáñáôçñåßò; Ó÷åäßáóå óôçí åéêüíá áõôü ðïõ

âëÝðåéò ÷ñçóéìïðïéþíôáò Ýíá ÷Üñáêá.

Ðåßñáìá
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Γραφομηχανή
1 ώρα



.ÐáñáôÞñçóç

ÓôåñÝùóå ìå ðëáóôåëßíç Ýíá áíáììÝíï êåñß óôï

ôñáðÝæé. Êëåßóå ôï Ýíá óïõ ìÜôé. Ìå ôï Üëëï ìÜôé

ðñïóðÜèçóå íá äåéò ôç öëüãá ôïõ êåñéïý ìÝóá

áðü Ýíá êáëáìÜêé. Ëýãéóå ôï êáëáìÜêé. ÂëÝðåéò ôç

öëüãá; 

ÓõìðÝñáóìá

.ÐáñáôÞñçóç
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atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Παρατηρώ ακτίνες να "βγαίνουν" από τις τρύπες που υπάρχουν στο αλουμινόφυλλο.Οι φωτεινές ακτίνες είναι ευθείες γραμμές.

theo
Γραφομηχανή
Όταν το καλαμάκι είναι λυγισμένο, δεν μπορώ να δω τη φλόγα. Όταν το καλαμάκιδεν είναι λυγισμένο, βλέπω τη φλόγα του κεριού.

theo
Γραφομηχανή
Το φως διαδίδεται ευθύγραμμα και προς όλες τις κατευθύνσεις.
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ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. ×ñçóéìïðïéþíôáò ôï ÷ÜñáêÜ óïõ

ó÷åäßáóå óôçí åéêüíá ôçí ðïñåßá ôïõ

öùôüò áðü ôï öáêü ìÝ÷ñé ôï ìÜôé ôïõ

ðáéäéïý. Ãéáôß ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåéò

ôï ÷Üñáêá;

2. Ðïéá áðü ôá óçìåßá Á, Â, Ã, Ä, Å

öùôßæïíôáé áðü ôç öùôåéíÞ ðçãÞ;

Ìðïñåßò íá åîçãÞóåéò ôçí áðÜíôçóÞ

óïõ;

3. Ìå åéäéêÝò öùôåéíÝò ðçãÝò, ôá lasers, ìðïñïýìå íá óôåßëïõìå ìçíýìáôá ìÝ÷ñé ôç óåëÞíç.

Ìðïñïýìå íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõìå ôçí ßäéá ôå÷íéêÞ, ãéá íá óôåßëïõìå ìçíýìáôá óå ìáêñéíÝò

çðåßñïõò; Ìðïñåßò íá åîçãÞóåéò ôçí áðÜíôçóÞ óïõ;

.
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theo
Γραμμή

theo
Γραφομηχανή
Το φως διαδίδεται ευθύγραμμα.Για να σχεδιάσω σωστά πρέπεινα χρησιμοποιήσω χάρακα.

theo
Γραμμή

theo
Γραμμή

theo
Γραμμή

theo
Γραμμή

theo
Γραφομηχανή
Φωτίζονται τα σημεία : Α, Β, Δ, Ε.

theo
Γραφομηχανή
Όχι, διότι το φως διαδίδεται ευθύγραμμα, ενώ η επιφάνεια της Γης είναι καμπύ-λη.




