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ÖÅ3: ÄÕÍÁÌÅÉÓ ÌÅ ÅÐÁÖÇ - ÄÕÍÁÌÅÉÓ ÁÐÏ ÁÐÏÓÔÁÓÇ

Ç êõñßá Ìáñßá Ýâáëå üëá ôá øþíéá óå ìßá óáêïýëá. ÐáñáôÞñçóå

ôçí åéêüíá. Ç óáêïýëá åßíáé Ýôïéìç íá óêéóôåß. Ðïéïò áóêåß ôç

äýíáìç ðïõ ðáñáìïñöþíåé ôç óáêïýëá;

Ðßåóå ìå ôï ÷Ýñé óïõ Ýíá Üäåéï êïõôÜêé áíáøõêôéêïý.

Ôé ðáñáôçñåßò;

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

.ÐáñáôÞñçóç

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
2 ώρες

theo
Γραφομηχανή
Όταν ασκώ δύναμη με το χέρι μου, το κουτάκι παραμορφώνεται.
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Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  

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

.ÐáñáôÞñçóç

.ÐáñáôÞñçóç

¼ñãáíá - ÕëéêÜ
ðëáóôåëßíç

ëáóôé÷Üêé

øáëßäé

ÓôåñÝùóå ìßá ìåãÜëç ìðÜëá áðü ðëáóôåëßíç óå Ýíá ëáóôé÷Üêé.

ÊñÜôçóå ôï ëáóôé÷Üêé áðü ôçí Üëëç Üêñç. Ìå Ýíá øáëßäé êüøå

ôï ëáóôé÷Üêé êïíôÜ óôçí ìðÜëá áðü ðëáóôåëßíç. 

Ôé ðáñáôçñåßò;

Óðñþîå Ýíá áõôïêéíçôÜêé. Ôé ðáñáôçñåßò;

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Όταν σπρώχνω το αυτοκινητάκι, η ταχύτητά του αυξάνεται, δηλαδή αλλάζει ηκινητική του κατάσταση.

theo
Γραφομηχανή
Το λαστιχάκι τεντώνεται. Όταν κόβω το λαστιχάκι, το μήκος του μικραίνει πάλι.Η μπάλα από πλαστελίνη πέφτει προς τα κάτω.
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Ðïéï Þôáí ôï áðïôÝëåóìá ôïõ âÜñïõò óôï ðåßñáìá ìå ôçí ðëáóôåëßíç, ðñéí êüøåéò ôï ëáóôé÷Üêé êáé ðïéï

áöïý ôï Ýêïøåò;

u Ðñéí êüøåéò ôï ëáóôé÷Üêé:  

u Áöïý Ýêïøåò ôï ëáóôé÷Üêé:

u Ðëçóßáóå Ýíá ìáãíÞôç óå ìåñéêïýò óõíäåôÞñåò.

Ôé ðáñáôçñåßò;

u Áêïýìðçóå ôï ìáãíÞôç óôïõò óõíäåôÞñåò. 

Ôé ðáñáôçñåßò;

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

.ÐáñáôÞñçóç

u

u

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
                                Η μπάλα της πλαστελίνης λόγω του βάρους της ασκούσεδύναμη στο λαστιχάκι, το οποίο για το λόγο αυτό ήταν παραμορφωμένο.

theo
Γραφομηχανή
                                Το βάρος είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτηταςτης μπάλας από πλαστελίνη.

theo
Γραφομηχανή
Ο μαγνήτης έλκει τους συνδετήρες.

theo
Γραφομηχανή
Ο μαγνήτης έλκει τους συνδετήρες.
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¼ñãáíá - ÕëéêÜ
êáëáìÜêéá

êëùóôÞ

÷áñôïìÜíôéëï

ÓôåñÝùóå Ýíá ðëáóôéêü êáëáìÜêé, üðùò âëÝðåéò óôçí ðñþôç åéêüíá. Ôñßøå ìå ôï ÷áñôïìÜíôéëï ôï

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

ðáñáôçñåßò,

u üôáí ðëçóéÜæåéò ôá äýï êáëáìÜêéá;

u üôáí áêïõìðÜò ôï Ýíá êáëáìÜêé óôï Üëëï;

ÓõìðÝñáóìá

.ÐáñáôÞñçóç

u

u

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

ÓõìðëÞñùóå ôï óõìðÝñáóìá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôéò ëÝîåéò: •äõíÜìåéò •åðáöÞ •áðüóôáóç

•âÜñïò •çëåêôñéêÝò •ìáãíçôéêÝò

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Τα καλαμάκια απομακρύνονται το ένα από το άλλο.

theo
Γραφομηχανή
Τα καλαμάκια απομακρύνονται το ένα από το άλλο.

theo
Γραφομηχανή
Το βάρος, οι ηλεκτρικές δυνάμεις και οι μαγνητικές δυνάμεις μπορείνα ασκούνται με επαφή, αλλά και από απόσταση.
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ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Óå ðïéåò ðåñéðôþóåéò áóêåßôáé äýíáìç ìå åðáöÞ êáé óå ðïéåò áðü áðüóôáóç;

2. ÐáñáôÞñçóå ôéò åéêüíåò. Ðïéá äýíáìç áóêåßôáé óå êÜèå ðåñßðôùóç; Ðïéï åßíáé ôï áðïôÝëåóìÜ ôçò;

.

1

4 5 6

2 3

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Δύναμη με επαφή : 1, 3, 4, 6.Δύναμη από απόσταση : 2, 5.

theo
Γραφομηχανή
Το ράφι παραμορφώνεται λόγω της δύναμης του βάρουςπου ασκούν σ' αυτό τα βιβλία.

theo
Γραφομηχανή
Η ταχύτητα της γόμας αυξάνεται λόγω της δύναμης πουασκεί σ' αυτήν η Γη, δηλαδή λόγω του βάρους της.




