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ÌåôÜ ôçí üñáóç, ç áêïÞ åßíáé ç âáóéêüôåñç áßóèçóç

ìå ôçí ïðïßá áíôéëáìâáíüìáóôå ôï ðåñéâÜëëïí êáé

åðéêïéíùíïýìå ìå ôïõò Üëëïõò áíèñþðïõò. ÊÜðïéïé

Üíèñùðïé Ý÷ïõí ðñüâëçìá áêïÞò. ¿ò Ýíá âáèìü ôï

ðñüâëçìÜ ôïõò áíôéìåôùðßæåôáé ìå åéäéêÜ áêïõóôéêÜ. 

ÂÜëå ôá ÷Ýñéá óïõ ðßóù áðü ôá áöôéÜ óïõ, üðùò âëÝðåéò óôçí ðñþôç åéêüíá. ¢êïõóå ôç äáóêÜëá Þ ôï

äÜóêáëü óïõ ðïõ ìéëÜ ìå óôáèåñÞ öùíÞ. ¼óç þñá áêïýò, âÜëå ôá ÷Ýñéá óïõ ìðñïóôÜ áðü ôá áöôéÜ

óïõ, üðùò âëÝðåéò óôç äåýôåñç åéêüíá. Ìå ôá ÷Ýñéá óå áõôÞ ôç èÝóç æÞôçóå áðü ôç äáóêÜëá Þ ôï

äÜóêáëü óïõ íá ìéëÞóåé áðü ôï ðßóù ìÝñïò ôçò ôÜîçò, üðùò âëÝðåéò óôçí ôñßôç åéêüíá. Ôé ðáñáôçñåßò;

Ìðïñåßò íá åîçãÞóåéò ãéáôß ôá áöôéÜ ìáò Ý÷ïõí ðôåñýãéá;

ÖÅ5: ÁÍÈÑÙÐÏÓ ÊÁÉ Ç×ÏÓ - ÔÏ ÁÖÔÉ ÌÁÓ

.ÐáñáôÞñçóç

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

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
1 ώρα

theo
Γραφομηχανή
Όταν ο δάσκαλος είναι μπροστά μου και έχω τα χέρια μου πίσω απ' τα αφτιά μου,ακούω τον ήχο καθαρά. Με τα χέρια μπροστά από τα αφτιά μου δεν ακούω τον ήχοκαλά. Όταν έχω τα χέρια μου όπως την τρίτη εικόνα, ακούω το δάσκαλο πάλι καλά.
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Áêïýìðçóå óôá áöôéÜ óïõ ôéò äýï Üêñåò åíüò ðëáóôéêïý óùëÞíá. Êëåßóå ôá ìÜôéá óïõ. ÆÞôçóå áðü Ýíá

óõììáèçôÞ Þ ìßá óõììáèÞôñéÜ óïõ íá ÷ôõðÞóåé ôï óùëÞíá ìå Ýíá ìïëýâé óå äéÜöïñá óçìåßá. 

Ôé ðáñáôçñåßò;

Ãéáôß Ý÷ïõìå äýï áöôéÜ;
¸íá áöôß äå èá Þôáí 

áñêåôü, ãéá íá áêïýìå;

ÓõìðÝñáóìá

.ÐáñáôÞñçóç

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

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Τα πτερύγια των αφτιών μου και τα χέρια μου, ανακλούν τους ήχους, με αποτέλε-σμα να ακούω καλύτερα.

theo
Γραφομηχανή
Με τα μάτια κλειστά μπορώ να καταλάβω από τον ήχο που ακούω, σε ποια μεριάχτυπά ο συμμαθητής μου το σωλήνα.



ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. ÌåñéêÜ æþá óôñÝöïõí ôá ðôåñýãéá ôùí áöôéþí ôïõò ðñïò ôçí

ç÷çôéêÞ ðçãÞ. Ãéáôß íïìßæåéò üôé ôï êÜíïõí áõôü;

2. Ï ãéáôñüò ÷ñçóéìïðïéþíôáò Ýíá åéäéêü üñãáíï êïéôÜåé ìÝóá óôï áöôß

ôïõ ðáéäéïý. Ôé íïìßæåéò üôé åîåôÜæåé;

ÓõìðÝñáóìá

.
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atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Με τα αφτιά μας μπορούμε να καταλάβουμε από πού ακούγεται ένας ήχος, δηλαδήπού βρίσκεται η ηχητική πηγή.

theo
Γραφομηχανή
Τα ζώα στρέφουν τα πτερύγια των αυτιών τους προςτην ηχητική πηγή, για να ακούνε καλύτερα. Το ηχητικόκύμα ανακλάται στα πτερύγια των αυτιών και κατευθύ-νεται προς τον ακουστικό πόρο.

theo
Γραφομηχανή
Ο γιατρός εξετάζει σε ποια κατάσταση βρίσκονται οακουστικός πόρος και το τύμπανο.




