
ÐáñáôÞñçóå ôçí åéêüíá. 
Óå ðïéá öõóéêÞ êáôÜóôáóç
âñßóêåôáé ç óïêïëÜôá; 
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¼ñãáíá - ÕëéêÜ
ìðñßêé
íåñü
ðáãÜêéá
êïõôáëÜêé 
êåñß
ðëáóôåëßíç
èåñìüìåôñï

ÂÜëå óôï ìðñßêé ëßãï íåñü êáé ðñüóèåóå äýï ìåãÜëá ðáãÜêéá. ÁíáêÜôåøå êáëÜ ìå ôï êïõôáëÜêé.
ÓôåñÝùóå Ýíá êåñß óôï èñáíßï óïõ ìå ðëáóôåëßíç êáé ÜíáøÝ ôï. ÊñÜôçóå ôï ìðñßêé ðÜíù áðü ôç öëüãá
ôïõ êåñéïý êáé ìÝôñá ôç èåñìïêñáóßá óôï ìðñßêé êÜèå äýï ëåðôÜ. ÁíáêÜôåõå ôï íåñü üóç þñá ìåôñÜò
ôç èåñìïêñáóßá. Ôé ðáñáôçñåßò;

ÖÅ3: ÔÇÎÇ ÊÁÉ ÐÇÎÇ

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

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
2 ώρες



Ôï ðåßñáìá áõôü ðñÝðåé íá ôï êÜíåéò óôï óðßôé
óïõ. ÃÝìéóå ìßá ðáãïèÞêç ìå íåñü êáé
ôïðïèÝôçóÝ ôç óôçí êáôÜøõîç. ÌÝôñá ôç
èåñìïêñáóßá ôïõ íåñïý óôçí ðáãïèÞêç êÜèå
ðÝíôå ëåðôÜ. Ôé ðáñáôçñåßò; 
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.ÐáñáôÞñçóç

ÓõìðÝñáóìá

2 ëåðôÜ

4 ëåðôÜ

6 ëåðôÜ

8 ëåðôÜ

10 ëåðôÜ

12 ëåðôÜ

14 ëåðôÜ 

ÌÅÔÁ ÁÐÏ... ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ

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

ÓõìðëÞñùóå ôï óõìðÝñáóìá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôéò ëÝîåéò: •óôåñåü •èåñìüôçôá •öõóéêÞ
êáôÜóôáóç •õãñü •ôÞîç •èåñìïêñáóßá

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
 2ο C 2ο C 2ο C 2ο C 6ο C 8ο C14ο C

theo
Γραφομηχανή
Όση ώρα λιώνει ο πάγος, η θερμοκρασίαείναι σταθερή, παρότι το νερό με τον πά-γο θερμαίνεται από το κερί. Όταν λιώσειόλος ο πάγος, η θερμοκρασία αρχίζει νααυξάνεται.

theo
Γραφομηχανή
Όταν ένα στερεό παίρνει θερμότητα, κάποια στιγμή αρχίζει να αλλάζειφυσική κατάσταση. Ένα μέρος του γίνεται υγρό. Το φαινόμενο αυτόονομάζεται τήξη. Όσο διαρκεί η τήξη η θερμοκρασία είναι σταθερή.
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ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Ìðïñåßò íá óçìåéþóåéò óôá ðëáßóéá ôç öõóéêÞ êáôÜóôáóç ôçò óïêïëÜôáò êáé óôá âÝëç ôéò ïíïìáóßåò
ãéá ôéò ìåôáôñïðÝò óôç öõóéêÞ ôçò êáôÜóôáóç;

ÌÅÔÁ ÁÐÏ... ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ

5 ëåðôÜ

10 ëåðôÜ

15 ëåðôÜ

20 ëåðôÜ

25 ëåðôÜ

30 ëåðôÜ

êïììÜôé óïêïëÜôáò ëéùìÝíç óïêïëÜôá

ÓõìðÝñáóìá

.

.ÐáñáôÞñçóç

ÓõìðëÞñùóå ôï óõìðÝñáóìá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôéò ëÝîåéò: •õãñü •èåñìüôçôá •öõóéêÞ
êáôÜóôáóç •óôåñåü •ðÞîç •èåñìïêñáóßá

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
6ο C2ο C2ο C2ο C2ο C2ο C

theo
Γραφομηχανή
Όση ώρα το νερό γίνεται σιγά σιγά πάγος,η θερμοκρασία παραμένει σταθερή.

theo
Γραφομηχανή
Όταν ένα υγρό δίνει θερμότητα, κάποια στιγμή ένα μέρος του αλλάζει φυσική κατάσταση και γίνεται στερεό. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται πήξη. Όσο διαρκεί η πήξη, η θερμοκρασία είναι σταθερή.

theo
Γραφομηχανή
στερεή                                                        υγρή

theo
Γραφομηχανή
τήξηπήξη



2. Óôçí ðñþôç óôÞëç ôïõ ðßíáêá ðåñéãñÜöïíôáé ìåôáôñïðÝò ôçò öõóéêÞò êáôÜóôáóçò ïñéóìÝíùí óùìÜôùí.
Óå ðïéåò ðåñéðôþóåéò ðåñéãñÜöåôáé ç ôÞîç åíüò óþìáôïò êáé óå ðïéåò ç ðÞîç ôïõ; Ìðïñåßò íá
áðáíôÞóåéò óôçí åñþôçóç óçìåéþíïíôáò Ýíá 3 óôçí áíôßóôïé÷ç óôÞëç;

3. Ðïéá ìåôáôñïðÞ óôç öõóéêÞ êáôÜóôáóç
ôïõ êåñéïý ðáñáôçñïýìå, üôáí ôï
áíÜâïõìå êáé ðïéá, üôáí ôï óâÞíïõìå;
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ÂÜæïõìå ëßãï âïýôõñï óôï ôçãÜíé, ðïõ âñßóêåôáé óôï ìÜôé

ôçò çëåêôñéêÞò êïõæßíáò.

Ãåìßæïõìå ôçí ðáãïèÞêç ìå íåñü êáé 

ôçí ôïðïèåôïýìå óôçí êáôÜøõîç.

Ïé åñãÜôåò óôñþíïõí ôï äñüìï ìå ëéùìÝíç ðßóóá 

êáé ôçí áöÞíïõí íá êñõþóåé.

ÁöÞíïõìå óôïí Þëéï 

Ýíá ðïôÞñé ìå ðáãÜêéá.

Ç êõñßá âÜæåé óôï øõãåßï ôá ìðïëÜêéá ìå ôç æåóôÞ 

êñÝìá ðïõ ìüëéò åôïßìáóå.

ÂÜæïõìå óôï øõãåßï ôï âïýôõñï 

ðïõ Ý÷åé ëéþóåé.

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÔÇÎÇ ÐÇÎÇ

atheo.gr

theo
Μολύβι

theo
Μολύβι

theo
Μολύβι

theo
Μολύβι

theo
Μολύβι

theo
Μολύβι

theo
Γραφομηχανή
Όταν ανάβουμε το κερί, αυτό αρχί-ζει να λιώνει. Το φαινόμενο αυτόονομάζεται τήξη. Λίγο αργότερα,αφού το σβήσουμε, γίνεται πάλιστερεό. Το φαινόμενο αυτό ονομά-ζεται πήξη.




