
Óßãïõñá êÜðïéá óôéãìÞ Ý÷åéò íéþóåé êé åóý Ýíá ìéêñü
«ôßíáãìá», êáèþò âãÜæåéò Ýíá ìÜëëéíï ðïõëüâåñ Þ êáèþò
áêïõìðÜò ôçí ðüñôá ôïõ áõôïêéíÞôïõ, üôáí âãáßíåéò áðü
áõôü. Ðïý ïöåßëåôáé Üñáãå ôï «ôßíáãìá» áõôü;

¼ñãáíá - ÕëéêÜ
êáëáìÜêéá
êëùóôÞ
÷áñôïìÜíôéëï

ÐÜñå Ýíá ðëáóôéêü êáëáìÜêé êáé äÝóå óôï ìÝóï ôïõ
ìßá êëùóôÞ. ÓôåñÝùóå ôï êáëáìÜêé, üðùò âëÝðåéò
óôçí åéêüíá.

94

ÖÅ1: ÓÔÁÔÉÊÏÓ ÇËÅÊÔÑÉÓÌÏÓ

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

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
2 ώρες



Ôñßøå ìå Ýíá ÷áñôïìÜíôéëï ôï êáëáìÜêé ðïõ êñÝìåôáé
áðü ôçí êëùóôÞ. 

Ìå ôï ßäéï ÷áñôïìÜíôéëï ôñßøå Üëëï Ýíá êáëáìÜêé.

Ðëçóßáóå ôá äýï êáëáìÜêéá, üðùò âëÝðåéò óôçí
åéêüíá. Ôé ðáñáôçñåßò;
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.ÐáñáôÞñçóç

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Όταν πλησιάζω τα καλαμάκια, παρατηρώ ότι το ένα απομακρύνεται από το άλλο.



Ôñßøå ìå Ýíá ÷áñôïìÜíôéëï ôï êáëáìÜêé ðïõ êñÝìåôáé áðü
ôçí êëùóôÞ. 

Ðëçóßáóå óôï êáëáìÜêé ôï óçìåßï ôïõ ÷áñôïìÜíôéëïõ ðïõ
Ýôñéøåò óå áõôü. Ôé ðáñáôçñåßò;
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.ÐáñáôÞñçóç

ÓõìðÝñáóìá

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

ÓõìðëÞñùóå ôï óõìðÝñáóìá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôéò ëÝîåéò: •êáëáìÜêé •÷áñôïìÜíôéëï

•Ýëêïíôáé •áðùèïýíôáé •öïñôéóìÝíá •üìïéá •äéáöïñåôéêÜ

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Όταν φέρνω το χαρτομάντιλο κοντά στο καλαμάκι, παρατηρώ ότι το καλαμάκιπλησιάζει το χαρτομάντιλο.

theo
Γραφομηχανή
Το καλαμάκι και το χαρτομάντιλο έλκονται, γιατί είναι φορτισμέναδιαφορετικά. Τα δύο καλαμάκια απωθούνται, γιατί είναι φορτισμέναόμοια.



ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Ìðïñåßò íá åîçãÞóåéò ôï ôßíáãìá ðïõ íéþèåéò, üôáí âãÜæåéò ôï
ðïõëüâåñ óïõ;

2. Ðþò åîçãåßò ôï ôßíáãìá ðïõ íéþèïõìå ìåñéêÝò öïñÝò, üôáí
âãáßíïõìå áðü ôï áõôïêßíçôï;

¸÷åéò ìÜèåé üôé õðÜñ÷ïõí äýï åßäç öïñôßùí.

u Ôï öïñôßï ôùí

u Ôï öïñôßï ôùí

Ôá öïñôßá äå äçìéïõñãïýíôáé ïýôå åîáöáíßæïíôáé. ¼ôáí üìùò êÜðïéá óþìáôá ôñßâïíôáé, ìðïñåß íá
ìåôáöåñèïýí çëåêôñüíéá áðü ôï Ýíá óþìá óôï Üëëï. Ôüôå ôï óþìá ðïõ ðÞñå çëåêôñüíéá Ý÷åé
ðåñéóóüôåñá çëåêôñüíéá áðü ðñùôüíéá. Ôï óþìá ðïõ Ýäùóå çëåêôñüíéá Ý÷åé ðåñéóóüôåñá ðñùôüíéá
áðü çëåêôñüíéá.

u ¼ôáí ðñïóèÝôïõìå çëåêôñüíéá óå Ýíá óþìá, áõôü öïñôßæåôáé 

u ¼ôáí áöáéñïýìå çëåêôñüíéá áðü Ýíá óþìá, áõôü öïñôßæåôáé 

¼ôáí ôñßâïõìå ôï êáëáìÜêé ìå ôï ÷áñôïìÜíôéëï, ìåôáöÝñïíôáé
çëåêôñüíéá áðü ôï ÷áñôïìÜíôéëï óôï êáëáìÜêé.

u Ôï êáëáìÜêé öïñôßæåôáé 

u Ôï ÷áñôïìÜíôéëï öïñôßæåôáé 

.

97

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
θετικό                                   πρωτονίων.

theo
Γραφομηχανή
αρνητικό                                ηλεκτρονίων.

theo
Επισήμανση

theo
Γραφομηχανή
αρνητικά.

theo
Γραφομηχανή
θετικά.

theo
Γραφομηχανή
αρνητικά.

theo
Γραφομηχανή
θετικά.

theo
Γραφομηχανή
Το σώμα μου και το πουλόβερ φορτίζονται ηλεκτρι-κά, γι' αυτό νιώθω το τίναγμα.

theo
Γραφομηχανή
Το σώμα μου φορτίζεται ηλεκτρικά λόγω της τρι-βής με το κάθισμα, γι' αυτό νιώθω το τίναγμα,όταν βγαίνω από το αυτοκίνητο.




