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ÖÅ10: Ç ÁÔÌÏÓÖÁÉÑÉÊÇ ÐÉÅÓÇ

Ãéáôß ðáñáìïñöþíåôáé ôï êïõôß, êáèþò ðßíïõìå ôï ÷õìü;

ÄÝóå óôï ìÝóï åíüò ÷Üñáêá Ýíá óðÜãêï, üðùò

âëÝðåéò óôçí åéêüíá. ¢íïéîå óôï öýëëï ìéáò

åöçìåñßäáò ìßá ôñýðá êáé ðÝñáóå ôï óðÜãêï ìÝóá

áðü áõôÞí. ÔïðïèÝôçóå ôï ÷Üñáêá óôï èñáíßï óïõ

êáé Üðëùóå ðÜíù ôïõ ôï öýëëï ôçò åöçìåñßäáò.

Ðßåóå ìå ôá ÷Ýñéá óïõ ôçí åöçìåñßäá, þóôå íá ìçí

õðÜñ÷åé áÝñáò áíÜìåóá óôï öýëëï ôçò åöçìåñßäáò

êáé óôï èñáíßï.

u ÔñÜâçîå áðüôïìá ôï óðÜãêï ðñïò ôá ðÜíù. Ôé ðáñáôçñåßò;

u Ìå Ýíá øáëßäé Üíïéîå üóåò ðåñéóóüôåñåò ôñýðåò ìðïñåßò óôï öýëëï ôçò åöçìåñßäáò êáé åðáíÜëáâå

ôï ðåßñáìá. Ôé ðáñáôçñåßò;

.ÐáñáôÞñçóç

u

u

Ðåßñáìá
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atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
2 ώρες

theo
Γραφομηχανή
Η εφημερίδα σηκώνεται πολύ δύσκολα.Η εφημερίδα σηκώνεται πολύ εύκολα.
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Ãéá ôï ðåßñáìá áõôü èá ÷ñåéáóôåßò ìßá ìéêñÞ âåíôïýæá.

u Ðßåóå ôç âåíôïýæá óå ìßá ëåßá êáé óå ìßá ôñá÷éÜ åðéöÜíåéá. Ôé ðáñáôçñåßò;

u Ðßåóå ôç âåíôïýæá óôï èñáíßï óïõ. Ðþò ìðïñåßò íá îåêïëëÞóåéò ôç âåíôïýæá áðü ôï èñáíßï áóêþíôáò

ìéêñÞ äýíáìç;

Óýãêñéíå ôéò ðáñáôçñÞóåéò óïõ óôá äýï ðñïçãïýìåíá ðåéñÜìáôá. Ðïéá ïìïéüôçôá äéáðéóôþíåéò;

.ÐáñáôÞñçóç

u

u

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

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Στη λεία επιφάνεια η βεντούζα κολλάει, ενώ στην τραχιά δεν κολλάει.Αν σηκώσω λίγο τη βεντούζα από το πλάι, μπορώ να την ξεκολλήσω πιο εύκολα.

theo
Γραφομηχανή
Αν αφήσω τον αέρα να μπει κάτω από την εφημερίδα ή κάτω από τη βεντούζα,μπορώ εύκολα να ανασηκώσω την εφημερίδα ή τη βεντούζα.
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ÔïðïèÝôçóå ðåñßðïõ äÝêá âéâëßá ìå äéáöïñåôéêü

ðÜ÷ïò óôï èñáíßï óïõ, ôï Ýíá ðÜíù óôï Üëëï.

ÔïðïèÝôçóå ôá ðéï ÷ïíôñÜ âéâëßá ÷áìçëÜ êáé ôá

ëåðôüôåñá ðéï øçëÜ.

ÖôéÜîå ìåñéêÝò üìïéåò ìéêñÝò ìðÜëåò áðü

ðëáóôåëßíç. ÔïðïèÝôçóå ìßá ìðÜëá áíÜìåóá óôï

èñáíßï óïõ êáé óôá âéâëßá. Ôéò õðüëïéðåò ìðÜëåò

ôïðïèÝôçóÝ ôéò áíÜìåóá óôá âéâëßá óå äéáöïñåôéêÜ

ýøç. Ôé ðáñáôçñåßò;

Ç áôìïóöáéñéêÞ ðßåóç äåí åßíáé ßäéá óå üëïõò ôïõò ôüðïõò. Ìå ôç âïÞèåéá ôçò äáóêÜëáò Þ ôïõ

äáóêÜëïõ óïõ êáé ìå âÜóç ôçí ðáñáôÞñçóÞ óïõ óôï ðñïçãïýìåíï ðåßñáìá óçìåßùóå óôçí åéêüíá ôá

ìÝñç óôá ïðïßá ç áôìïóöáéñéêÞ ðßåóç åßíáé ìåãáëýôåñç êáé åêåßíá óôá ïðïßá åßíáé ìéêñüôåñç.

.ÐáñáôÞñçóç

Ðåßñáìá
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atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Παρατηρώ ότι, όσο πιο ψηλά βρίσκεται η μπάλα από πλαστελίνη, τόσο λιγότεροπιέζεται.
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ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Ãéáôß ðáñáìïñöþíåôáé ôï êïõôß, êáèþò ðßíïõìå ôï ÷õìü;

2. Áí áíïßîïõìå óôï êïõôß ìßá äåýôåñç ôñýðá, èá

ðáñáìïñöþíåôáé, êáèþò ðßíïõìå ôï ÷õìü; Ìðïñåßò íá

åîçãÞóåéò ôçí áðÜíôçóÞ óïõ;

3. Ç ÓåëÞíç äåí Ý÷åé áôìüóöáéñá. Ìðïñåß ï áóôñïíáýôçò íá

÷ñçóéìïðïéÞóåé ôç âåíôïýæá;

ÓõìðÝñáóìá

.

ÓõìðëÞñùóå ôï óõìðÝñáóìá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôéò ëÝîåéò: •áÝñáò •âÜñïò •ðßåóç

•áôìïóöáéñéêÞ •ýøïò •åðéöÜíåéá èÜëáóóáò

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Ο αέρας έχει βάρος. Λόγω του βάρους του ο αέρας προκαλεί πίεσηπου ονομάζεται ατμοσφαιρική. Η ατμοσφαιρική πίεση μειώνεται όσοτο ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας αυξάνεται.

theo
Γραφομηχανή
Το κουτί τσαλακώνεται λόγω της ατμοσφαιρικής πίεσης,αφού στο εσωτερικό του δεν υπάρχει αέρας.

theo
Γραφομηχανή
Αν ανοίξουμε μια δεύτερη τρύπα στο κουτί,δε θα τσαλακωθεί, αφού η πίεση θα είναιίδια και στο εσωτερικό του.

theo
Γραφομηχανή
Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βεντούζα,γιατί δεν υπάρχει αέρας ο οποίος να ασκείδύναμη.




