
164

ÖÅ2: ÏÉ ÄÕÍÁÌÅÉÓ

Ôéò äõíÜìåéò äåí ìðïñïýìå íá ôéò äïýìå.

Êáôáëáâáßíïõìå üôé óôá óþìáôá

áóêïýíôáé äõíÜìåéò áðü ôá áðïôåëÝóìáôÜ

ôïõò. 

Ðïéá åßíáé üìùò áõôÜ ôá áðïôåëÝóìáôá;

ÐáñáôÞñçóå ôéò åéêüíåò. ÊÜíå êé åóý áõôü ðïõ âëÝðåéò óôéò åéêüíåò áóêþíôáò óôá áíôéêåßìåíá äýíáìç.

Óçìåßùóå äßðëá óå êÜèå åéêüíá ôï áðïôÝëåóìá ôçò äýíáìçò ðïõ Üóêçóåò.

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

.ÐáñáôÞñçóç

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
2 ώρες

theo
Γραφομηχανή
Όταν ασκώ δύναμη στο συνδετήρα, παρατηρώότι αυτός στραβώνει.
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atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Η δύναμη που ασκώ στην τσάντα έχει ως αποτέλεσμααυτή να περιστρέφεται.

theo
Γραφομηχανή
Όταν ασκώ δύναμη στο λαστιχάκι, αυτό τεντώνεται.Όταν πάψω να ασκώ δύναμη, το λαστιχάκι παίρνειτο αρχικό του σχήμα.

theo
Γραφομηχανή
Όταν ασκώ δύναμη στη γόμα, αυτή λυγίζει. Όταν πάψω να ασκώ δύναμη, η γόμα παίρνει πάλι το αρχικό τηςσχήμα.

theo
Γραφομηχανή
Όταν ασκώ δύναμη στο κουτάκι, αυτό τσαλακώνεται.

theo
Γραφομηχανή
Το σφουγγάρι αλλάζει σχήμα, όταν ασκώ δύναμη. Ότανπάψω να ασκώ δύναμη, το σφουγγάρι παίρνει πάλι τοαρχικό του σχήμα.
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atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Όταν ασκώ δύναμη στο χαρτί, αυτό σκίζεται.

theo
Γραφομηχανή
Ασκώντας δύναμη στην κολόνα γυρίζω γύρω απ' αυτή.

theo
Γραφομηχανή
Ασκώντας δύναμη στο αυτοκινητάκι, το αναγκάζω να σταματήσεινα κινείται.

theo
Γραφομηχανή
Ασκώντας δύναμη στο αυτοκινητάκι, το αναγκάζω να αρχίσει νακινείται.

theo
Γραφομηχανή
Ασκώντας δύναμη σηκώνω την κασετίνα.
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ÓõæÞôçóå ìå ôïõò óõììáèçôÝò êáé ôéò óõììáèÞôñéÝò óïõ ãéá ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí äõíÜìåùí êáé

óçìåéþóôå ôá óôïí ðßíáêá ôçò ôÜîçò. ÐñïóðáèÞóôå íá ôá ÷ùñßóåôå óå êáôçãïñßåò.

ÁðïôåëÝóìáôá ôùí äõíÜìåùí

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
 Αλλαγή κινητικής κατάστασης                    Παραμόρφωση

theo
Γραφομηχανή
     Αύξηση της ταχύτητας                    Μόνιμη παραμόρφωση

theo
Γραφομηχανή
Το αυτοκινητάκι αρχίζει να κινείται.Σηκώνω την κασετίνα.

theo
Γραφομηχανή
Ο συνδετήρας λυγίζει.Το κουτάκι τσαλακώνεται.Το χαρτί σκίζεται.

theo
Γραφομηχανή
    Μείωση της ταχύτητας                 Προσωρινή παραμόρφωση

theo
Γραφομηχανή
Το αυτοκινητάκι σταματά.

theo
Γραφομηχανή
Το λαστιχάκι τεντώνεται.Η γόμα λυγίζει.Το σφουγγάρι αλλάζει σχήμα.

theo
Γραφομηχανή
Αλλαγή κατεύθυνσης της κίνησης

theo
Γραφομηχανή
Η τσάντα περιστρέφεται.Γυρίζω γύρω από την κολόνα.
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ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Ìðïñåßò íá óçìåéþóåéò ãéá êÜèå åéêüíá ôï áðïôÝëåóìá ôçò äýíáìçò ðïõ áóêåßôáé óôá óþìáôá;

2. Ìðïñåßò íá áíáöÝñåéò 3 ðáñáäåßãìáôá åöáñìïãÞò äýíáìçò; Ìçí îå÷Üóåéò íá óçìåéþóåéò ôï

áðïôÝëåóìá ôçò äýíáìçò óå êÜèå ðåñßðôùóç.

ÓõìðÝñáóìá

.

1

4 5 6

2 3

ÓõìðëÞñùóå ôï óõìðÝñáóìá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôéò ëÝîåéò: •äýíáìç •ôá÷ýôçôá •áýîçóç

•ìåßùóç •êáôåýèõíóç •ðáñáìüñöùóç •ðñïóùñéíÞ •ìüíéìç

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει την αύξηση ή τη μείωση της ταχύ-τητας ενός σώματος, την αλλαγή κατεύθυνσης της κίνησής του ή τημόνιμη ή προσωρινή παραμόρφωσή του.

theo
Γραφομηχανή
Αλλαγή της ταχύτητας : 1, 4, 6.Προσωρινή παραμόρφωση : 2, 3, 5.

theo
Γραφομηχανή
κλοτσιά στην μπάλα - αλλαγή κατεύθυνσης κίνησηςζύμωμα του ψωμιού - μόνιμη παραμόρφωσητράβηγμα της πόρτας - αλλαγή κατεύθυνσης κίνησης




