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ÖÅ2: ÌÁÆÁ

Ãéáôß ãÝñíåé ç ôñáìðÜëá ðñïò ôç ìåñéÜ ôïõ áãïñéïý;

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

óôçí ôÜîç äéÜöïñá ðñïúüíôá. Ðïéá åßíáé ç ìÜæá ôïõò;

Óôç óõóêåõáóßá êÜèå ðñïúüíôïò áíáãñÜöåôáé ç ìÜæá ôïõ. ÐáñáôÞñçóå ôá ðñïúüíôá ðïõ Ý÷åé öÝñåé óôçí

ôÜîç ç äáóêÜëá Þ ï äÜóêáëüò óïõ êáé óçìåßùóå ôç ìÜæá ôïõò óôïí ðßíáêá ðïõ áêïëïõèåß. Ìçí

áìåëÞóåéò íá óçìåéþóåéò êáé ôç ìïíÜäá ìÝôñçóçò. 

Óýãêñéíå ôç ìÜæá ôùí ðñïúüíôùí. Ìðïñåßò íá ôá ôáîéíïìÞóåéò óýìöùíá ìå ôç ìÜæá ôïõò; ¢ñ÷éóå ìå áõôü

ðïõ Ý÷åé ôç ìåãáëýôåñç ìÜæá.
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ÐÑÏÚÏÍÔÁ ÌÁÆÁ
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Γραφομηχανή
1 ώρα

theo
Γραφομηχανή
   500 γραμ.1.000 γραμ. ή 1 κιλό  200 γραμ.  100 γραμ.    95 γραμ.  100 γραμ.

theo
Γραφομηχανή
ζάχαρη > ρύζι > γιαούρτι > σοκολάτα = βαμβάκι > πατατάκια
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¼ñãáíá - ÕëéêÜ
æõãüò óýãêñéóçò

äéÜöïñá õëéêÜ

ÔïðïèÝôçóå äéÜöïñá áðü ôá ðñïúüíôá ðïõ åßíáé óçìåéùìÝíá óôïí ðßíáêá ôçò ðñïçãïýìåíçò óåëßäáò óôï

æõãü óýãêñéóçò, Ýôóé þóôå áõôüò íá éóïññïðåß. Ðñüôåéíå ôñåéò äéáöïñåôéêïýò ôñüðïõò. Ðüôå éóïññïðåß

ï æõãüò; Ðüôå ãÝñíåé ðñïò ìßá ìåñéÜ;

.ÐáñáôÞñçóç

ÓõìðëÞñùóå ôï óõìðÝñáóìá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôéò ëÝîåéò: •ìÜæá •éäéüôçôá •æõãüò

•éóïññïðåß

ÓõìðÝñáóìá
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Γραφομηχανή
Η μάζα είναι μία χαρακτηριστική ιδιότητα των σωμάτων. Μετράμε τημάζα ενός σώματος με το ζυγό σύγκρισης, Οι μάζες που μετράμε εί-ναι ίσες, όταν ο ζυγός σύγκρισης ισορροπεί.
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ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. ÃñÜøå ôç óõíôáãÞ åíüò

ãëõêïý Þ åíüò öáãçôïý,

óçìåéþíïíôáò äßðëá óå

êÜèå õëéêü êáé ôç ìÜæá

ðïõ ðñÝðåé íá

÷ñçóéìïðïéçèåß.

2. ÐáñáôÞñçóå ôéò åéêüíåò. Ðïéï óþìá Ý÷åé ìåãáëýôåñç ìÜæá óå êÜèå ðåñßðôùóç;

3. ÐáñáôÞñçóå ôá ðñïúüíôá ôïõ ðßíáêá. Ìðïñåßò íá ðñïôåßíåéò Ýíáí ôñüðï ôïðïèÝôçóçò ôùí ðñïúüíôùí

óôï æõãü, þóôå áõôüò íá éóïññïðåß; Ðñüôåéíå Ýíá óõíäõáóìü óôïí ïðïßï íá ÷ñçóéìïðïéåßò üëá ôá

ðñïúüíôá ôïõ ðßíáêá.

.

öáêÝò 500g

æÜ÷áñç 1kg

êáöÝò 100g

ñýæé 0.5kg

ìáñìåëÜäá 50g

ÐÑÏÚÏÍÔÁ ÌÁÆÁ

âáìâÜêé 50g
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theo
Γραφομηχανή
οι μάζες είναι ίσες         το ψυγείο έχει μεγαλύτερη   η τηλεόραση έχει μεγαλύτερη                                      μάζα από την τηλεόραση      μάζα από το κασετόφωνο                           

theo
Γραφομηχανή
Στη μία πλευρά του ζυγούτοποθετούμε τις φακές, τορύζι και τον καφέ και στηνάλλη τοποθετούμε τη ζάχα-ρη, τη μαρμελάδα και τοβαμβάκι.

theo
Έλλειψη




