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ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΔΝΟΣΗΣΑ 6:  ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΦΤΗΚΩΝ 

ΔΠΗΣΖΜΩΝ 

 

Τπεύζπλνο θαζεγεηήο: θ. Γηάλλεο Λεύθνο 

Δπηκνξθνύκελε: Μαξία Βιάρνπ 

 

ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

 

1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ 

 

1.1. ΣΙΣΛΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ 

Γηαζηνιή θαη ζπζηνιή πιηθώλ ζσκάησλ 

 

1.2. ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ 

Φπζηθή 

 

1.3. ΣΑΞΔΙ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ 

Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηείλνληαη απεπζύλνληαη ζε καζεηέο ηεο Δ΄  Γεκνηηθνύ. 

 

1.4. ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ ΣΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Σν ζέκα ηεο δηαζηνιήο θαη ζπζηνιήο ησλ ζηεξεώλ, πγξώλ θαη αεξίσλ ζσκάησλ είλαη 

ζπκβαηό κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο Φπζηθήο ηεο Δ΄ ηάμεο, αθνύ ην ζέκα 

εμεηάδεηαη ζηα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ κε ηίηιν «Θεξκαίλνληαο θαη ςύρνληαο ζηεξεά», 

«Θεξκαίλνληαο θαη ςύρνληαο πγξά», «Θεξκαίλνληαο θαη ςύρνληαο αέξηα». Όζν γηα 

ηνπο ζηόρνπο πνπ αθνξνύλ ηε ζπζρέηηζε ηεο ζπζηνιήο θαη δηαζηνιήο κε ηελ θίλεζε 

ησλ κνξίσλ ηνπ ζώκαηνο, ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο Φπζηθήο ηεο Δ΄ ηάμεο  

δειώλνληαη ξεηά, όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα ηεο ελέξγεηαο. 

 

1.5. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ  ΣΟΥΟΙ  

Οη καζεηέο  

 λα δηαπηζηώζνπλ πεηξακαηηθά όηη ηα ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα ζώκαηα 

δηαζηέιινληαη όηαλ ζεξκαίλνληαη θαη ζπζηέιινληαη όηαλ ςύρνληαη  

 λα ζπλδένπλ ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ηε κεηαβνιή ζην κήθνο ή 

ζηνλ όγθν ελόο ζώκαηνο  

 λα πεξηγξάθνπλ ηελ δηαζηνιή θαη ζπζηνιή ησλ ζσκάησλ ρξεζηκνπνηώληαο 

ηνπο όξνπο ζεξκόηεηα, ζεξκαίλεηαη, παίξλεη ελέξγεηα, ςύρεηαη, δίλεη ελέξγεηα. 
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 λα ζπλδένπλ ηε δηαζηνιή θαη ζπζηνιή ησλ ζσκάησλ κε ηε κεηαβνιή ζηνλ 

ηξόπν ηεο θίλεζεο ησλ κνξίσλ  

 λα αλαθέξνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ εθαξκνγέο από ηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο 

ζεξκηθήο δηαζηνιήο  

 

 

1.6. ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΩΔΙ 

Οη καζεηέο λα κπνξνύλ 

 λα δηαθξίλνπλ ηηο ηξεηο θαηαζηάζεηο ηεο ύιεο 

λα γλσξίδνπλ όηη  

 έλα ζώκα ζεξκαίλεηαη όηαλ «παίξλεη» ελέξγεηα θαη ςύρεηαη όηαλ «δίλεη» 

ελέξγεηα 

 όηαλ έλα ζώκα ζεξκαίλεηαη απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαη όηαλ ςύρεηαη 

κεηώλεηαη 

 θάζε πιηθό ζώκα ζηεξεό, πγξό ή αέξην απνηειείηαη από κηθξόηεξα ζσκαηίδηα 

πνπ ιέγνληαη κόξηα θαη ηα νπνία θηλνύληαη ζπλερώο 

 

1.7. ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

3 δηδαθηηθά δίσξα 

 

1.8. ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΣΑΞΗ-ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο ησλ 2-3 αηόκσλ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθό Φπζηθά Δ΄ θαη η΄ 

δεκνηηθνύ θαη απιά όξγαλα θαη πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ. Σα όξγαλα 

θαη ηα πιηθά πνπ απαηηνύληαη αλαθέξνληαη θαηά ηελ πεξηγξαθή θάζε πεηξάκαηνο.  

Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό επηιέρηεθε γηαηί δίλεη κέζσ ησλ πξνζνκνηώζεσλ πνπ 

παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηεξεύλεζεο ηνπ ηξόπνπ θίλεζεο ησλ κνξίσλ θαηά ηε δηαζηνιή 

θαη ζπζηνιή ησλ πιηθώλ ζσκάησλ. Η θίλεζε ησλ κνξίσλ δελ είλαη δπλαηόλ λα 

παξαηεξεζεί θαη λα δηεξεπλεζεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα από ηνπο καζεηέο. Σν ινγηζκηθό 

επίζεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα επαλάιεςεο θαη ειέγρνπ ηνπ πεηξάκαηνο από ην καζεηή, 

κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη παξαηήξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, γεγνλόο πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζρέζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο, δηαζηνιήο θαη ζπζηνιήο κε 

ηνλ ηξόπν θίλεζεο ησλ κνξίσλ ησλ ζσκάησλ.   

 

1.9. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ  

Ζ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ζηεξίδεηαη ζε αξρέο ηεο επνηθνδνκηζηηθήο πξνζέγγηζεο 

θαη ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. Αθνινπζείηαη ην νκαδνζπλεξγαηηθό κνληέιν 

δηδαζθαιίαο. Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ είλαη θαζνδεγεηηθόο, δηεπθνιπληηθόο, 

ζπκβνπιεπηηθόο, ζπληνληζηηθόο.  

 

1.10. ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ  
Καηά ηε δηδαζθαιία αθνινπζνύληαη νη παξαθάησ θάζεηο:  

1
ε
 θάζε: Αλάδεημε αξρηθώλ απόςεσλ ή ηδεώλ ησλ καζεηώλ θαη δηαηύπσζε 

ππνζέζεσλ από ηνπο καζεηέο 

Αξρηθά ηα παηδηά κέζα από έλα εξώηεκα-εηζαγσγηθό εξέζηζκα δηαηππώλνπλ 

ππνζέζεηο θαη αλαδεηθλύνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα ην ζέκα. Οη ππνζέζεηο ηνπο 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα από ην δάζθαιν.  

2
ε 

θάζε: Δνθηκαζία ησλ αξρηθώλ απόςεσλ κέζσ πεηξακαηηθήο αληηκεηώπηζεο 

Οη καζεηέο εθηεινύλ πεηξάκαηα, παξαηεξνύλ πξνζνκνηώζεηο θαη θαηαγξάθνπλ 

παξαηεξήζεηο.  
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3
ε
 θάζε: Εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

Σα παηδηά εμάγνπλ κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη 

ζρνιηάδνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο ππνζέζεηο, ηηο δηνξζώλνπλ θαη ηηο αλαδηαηππώλνπλ.  

4
ε
 θάζε 

Εκπέδσζε-γελίθεπζε 

Δπηδηώθεηαη ε εκπέδσζε θαη γελίθεπζε ησλ λέσλ γλώζεσλ κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε εθαξκνγέο θαη παξαδείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλή δσή. 

 

2. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ 

ην κέξνο απηό δίλνληαη ηα Φύιια Δξγαζίαο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο καζεηέο θαη 

πεξηγξάθνληαη παξάιιεια νη αληίζηνηρεο νδεγίεο εθαξκνγήο από ην δάζθαιν κε 

κνξθή ζρνιίσλ. Οη εξσηήζεηο θαη νδεγίεο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο καζεηέο είλαη 

δηαηππσκέλεο κε έληνλε γξαθή. 

 

ΔΙΑΣΟΛΗ ΚΑΙ ΤΣΟΛΗ ΣΕΡΕΩΝ 

 

Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο σο εηζαγσγηθό εξέζηζκα ε παξαθάησ εξώηεζε πνπ αθνξά 

θαζεκεξηλή παξαηήξεζε θαη ν δάζθαινο πξνθαιεί ηε δηαηύπσζε ππνζέζεσλ ηηο 

νπνίεο ζεκεηώλεη ζηνλ πίλαθα ρσξίο λα ηηο ζρνιηάζεη: 

 

Πόηε ηα ζύξκαηα ηεο ΔΕΗ είλαη πεξηζζόηεξν ηελησκέλα ην ρεηκώλα ή ην θαινθαίξη; 

 

Δίλαη πηζαλό ηα παηδηά λα κελ έρνπλ πξνζέμεη ηε δηαθνξά απηή ζηα ζύξκαηα ηεο 

ΓΔΖ,  νπόηε ν δάζθαινο κπνξεί λα νδεγήζεη ηα παηδηά λα ηε δηαπηζηώζνπλ 

δείρλνληάο ηνπο κηα εηθόλα κε ηα ζύξκαηα ηεο ΓΔΖ ηηο δύν επνρέο. Εεηάεη από ηα 

παηδηά λα εμεγήζνπλ γηαηί θαηά ηε γλώκε ηνπο ζπκβαίλεη απηό ην θαηλόκελν. 

Αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα ε πεηξακαηηθή δηεξεύλεζε κέζσ ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

πεηξάκαηνο πνπ αθνινπζεί. 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 1 

 

1. Να εθηειέζεηε ην πείξακα αθνινπζώληαο ηηο παξαθάησ νδεγίεο: 

 
Όξγαλα-Τιηθά 

θνκκάηη μύιν 

κεγάια θαξθηά 

μύιηλν καληαιάθη 

θέξκα 

πνηήξη 

λεξό 

 

ΥΟΛΗΑ: Ο δάζθαινο θαξθώλεη ζε έλα κηθξό μύιν δύν κεγάια θαξθηά ζε ηέηνηα 

απόζηαζε ώζηε λα ρσξά ίζα-ίζα (νξηαθά) αλάκεζά ηνπο έλα θέξκα όηαλ έρεη ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ζεξκαίλνπλ κε 

θεξί γηα 4-5 ιεπηά ην θέξκα πνπ θξαηάλε κε μύιηλν καληαιάθη  αθνινπζώληαο ηηο 

νδεγίεο πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο θαη δνθηκάδνπλ λα ην 
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αθήζνπλ λα πέζεη αλάκεζα από ηα θαξθηά. ηε ζπλέρεηα βνπηνύλ ην θέξκα ζην 

πνηήξη κε ην λεξό θαη επαλαιακβάλνπλ ηελ πξνζπάζεηα. 

 

 

2. Ση παξαηεξείηε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Ση αιιάδεη ζην θέξκα όηαλ απηό ζεξκαίλεηαη; 

………………………………………………………………………………………….. 

 

ΥΟΛΗΑ: Με θαηάιιειεο εξσηήζεηο ηνπ δαζθάινπ νη καζεηέο αλαθαινύλ ζηε 

κλήκε ηνπο ηηο εθθξάζεηο  ζεξκαίλεηαη, ςύρεηαη, ζηεξεό ζώκα, παίξλεη, δίλεη ελέξγεηα 

πνπ είλαη ήδε γλσζηέο ζ’ απηνύο, ελώ  εηζάγνληαη νη όξνη δηαζηέιιεηαη, ζπζηέιιεηαη 

γηα ηελ αύμεζε ή κείσζε ηνπ όγθνπ ηνπ ζηεξενύ. 

  

 4. Ση ζπκπεξαίλεηε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ιέμεηο: ζηεξεά ζώκαηα, ζεξκαίλνληαη, παίξλνπλ 

ελέξγεηα, ςύρνληαη, δίλνπλ ελέξγεηα, δηαζηέιινληαη, ζπζηέιινληαη 

 

ΥΟΛΗΟ: Ο δάζθαινο πξνθαιεί ζπδήηεζε ζηελ ηάμε κέζα από ηελ νπνία νη καζεηέο 

νδεγνύληαη ζηελ εμαγσγή ηνπ ζπκπεξάζκαηνο θαη ην νπνίν δηαηππώλνπλ γξαπηώο. 

Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο παξαπάλσ όξνπο γηα λα 

δηαηππώζνπλ ην ζπκπέξαζκα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ρξήζε θαζεκεξηλώλ 

εθθξάζεσλ, όπσο ην θέξκα κεγαιώλεη ή κηθξαίλεη θαζώο δεζηαίλεηαη ή θξπώλεη.  

Σα παηδηά επαλέξρνληαη ζηελ ππόζεζε πνπ δηαηύπσζαλ ζηελ αξρή γηα ηε κεηαβνιή 

ησλ ζπξκάησλ ηεο ΓΔΖ θαη κε βάζε ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν έρνπλ θαηαιήμεη γηα 

ηε δηαζηνιή θαη ζπζηνιή ησλ ζηεξεώλ επαλαδηαηππώλνπλ, ζπκπιεξώλνπλ ή 

δηνξζώλνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο ππνζέζεηο. 

Αθνινπζεί ε εθαξκνγή ηεο λέαο γλώζεο από ηνπο καζεηέο κε παξαδείγκαηα 

εθαξκνγήο ηεο δηαζηνιήο ησλ ζηεξεώλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Θα κπνξνύζε λα δνζεί 

πρ. ε θσηνγξαθία κηαο γέθπξαο πνπ ε κία άθξε ηεο θηλείηαη πάλσ ζε θπιίλδξνπο από 

αηζάιη θαη λα δεηεζεί από ηνπο καζεηέο λα εμεγήζνπλ ηε ρξεζηκόηεηα ησλ 

θπιίλδξσλ. Δπίζεο νη ίδηνη νη καζεηέο ζα κπνξνύζαλ ίζσο λα αλαθέξνπλ αλάινγα 

παξαδείγκαηα. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ Φπζηθά Δ΄ θαη  η΄ ηάμεο. 

 

5. ην ινγηζκηθό Φπζηθά Δ΄  θαη η΄ ηάμεο αθνινπζείζηε ηε δηαδξνκή: 

     Φπζηθή-Υεκεία > Καηάζηαζε ηεο ύιεο θαη ζεξκνθξαζία > ζηεξεά θαη 

ζεξκνθξαζία > δηαζηνιή θαη ζπζηνιή 

Παξαηεξήζηε ην πείξακα.  

Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ιέμεηο: παίξλεη 

ελέξγεηα, ζπζηέιιεηαη, δίλεη ελέξγεηα, δηαζηέιιεηαη. 

 

Α) Ση ζπκβαίλεη ζηε ζθαίξα όηαλ απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηεο; 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

ΥΟΛΗΑ: Σα παηδηά παξαηεξνύλ κέζσ εηθνληθνύ πεηξάκαηνο ην θαηλόκελν ηεο 

δηαζηνιήο θαη απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο εκπεδώλνληαο ηε λέα γλώζε.  

 

Β) Ση λνκίδεηε όηη ζπκβαίλεη ζηα κόξηα ηεο ζθαίξαο, όηαλ ζεξκαίλεηαη θαη 

απμάλεηαη ν όγθνο ηεο; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

ΥΟΛΗΟ: Σα παηδηά δηαηππώλνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο. 

 

6.  ην ινγηζκηθό Φπζηθά Δ΄  θαη η΄ ηάμεο αθνινπζείζηε ηε δηαδξνκή: 

     Φπζηθή-Υεκεία > Καηάζηαζε ηεο ύιεο θαη ζεξκνθξαζία > ζηεξεά θαη 

ζεξκνθξαζία > δηαζηνιή θαη ζπζηνιή > Μέζα ζηε ζθαίξα 

Παίμηε κε ηε ζεξκνθξαζία θαη παξαηεξήζηε ηελ θίλεζε ησλ κνξίσλ κέζα ζηε 

ζθαίξα.  

 

 Α)Ση ζπκβαίλεη ζηηο απνζηάζεηο ησλ κνξίσλ ηεο ζθαίξαο, θαζώο απμάλεηαη ε 

ζεξκνθξαζία; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Β) Ση ζπκβαίλεη  ζηηο απνζηάζεηο ησλ κνξίσλ, θαζώο κεηώλεηαη ε ζεξκνθξαζία;  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Γ)Ση ζπκβαίλεη κε ηνλ όγθν ηεο ζθαίξαο όηαλ κεγαιώλνπλ νη απνζηάζεηο κεηαμύ 

ησλ κνξίσλ; 

………………………………………………………………………………………… 

 

Γ)Ση ζπκπεξαίλεηε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Να ζπκπιεξώζεηε ην ζπκπέξαζκα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ιέμεηο: ζηεξεά ζώκαηα, 

νη απνζηάζεηο ησλ κνξίσλ, ζεξκαίλνληαη, ςύρνληαη, δηαζηέιινληαη, 

ζπζηέιινληαη, ν όγθνο απμάλεηαη, κεηώλεηαη. 

 

7. Διέγμεηε ηελ αξρηθή ζαο ππόζεζε. πκθσλεί κε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο; 

………………………………………………………………………………………….. 

.......................................................................................................................................... 

 

ΥΟΛΗΟ: Σα παηδηά παξαηεξώληαο ηελ θίλεζε ησλ κνξίσλ κε ηηο κεηαβνιέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζπκπεξαίλνπλ όηη κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα ζηεξεά 

ζώκαηα νη απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ κνξίσλ κεγαιώλνπλ θαη επνκέλσο απμάλεηαη ν 

όγθνο ηνπο, δειαδή δηαζηέιινληαη. Σν αληίζηξνθν ζπκβαίλεη όηαλ ε ζεξκνθξαζία 

ηνπο κεηώλεηαη. Δπαλέξρνληαη ζηηο αξρηθέο ππνζέζεηο ηνπο, ηηο ζπγθξίλνπλ κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία έρνπλ θαηαιήμεη, ηηο ζπκπιεξώλνπλ, ηηο δηνξζώλνπλ, ηηο 

επαλαδηαηππώλνπλ. 
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ΔΙΑΣΟΛΗ ΚΑΙ ΤΣΟΛΗ ΤΓΡΩΝ 

Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο σο εηζαγσγηθό εξέζηζκα ε εξώηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζε 

θαζεκεξηλή παξαηήξεζε:  

 

Ση ζπκβαίλεη ζηε ζηάζκε ηνπ πγξνύ ηνπ ζεξκόκεηξνπ όηαλ αλεβαίλεη ή όηαλ θαηεβαίλεη 

ε ζεξκνθξαζία; 

 

Ο δάζθαινο δεηάεη από ηα παηδηά λα εμεγήζνπλ γηαηί θαηά ηε γλώκε ηνπο ε ζηάζκε 

ηνπ πγξνύ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη πξνθαιεί ηε δηαηύπσζε 

ππνζέζεσλ ηηο νπνίεο ζεκεηώλεη ζηνλ πίλαθα ρσξίο λα ηηο ζρνιηάζεη. 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 2 

1. Να εθηειέζεηε ην παξαθάησ πείξακα αθνινπζώληαο ηηο παξαθάησ νδεγίεο: 

 

Υξσκαηίζηε κε λεξνκπνγηά ιίγν λεξό θαη γεκίζηε ην κηθξό κπνπθάιη κέρξη πάλσ 

κε λεξό. ηεξεώζηε ζην κπνπθαιάθη κε πιαζηειίλε έλα θαιακάθη, όπσο βιέπεηε 

ζηελ εηθόλα. εκεηώζηε ηε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ζην θαιακάθη. Σνπνζεηήζηε ην 

κπνπθαιάθη ζην κεγάιν δνρείν. εκεηώζηε κε άιιν ρξώκα ηε ζηάζκε ηνπ λεξνύ 

ζην θαιακάθη όηαλ ην κεγάιν δνρείν είλαη γεκάην κε δεζηό λεξό.  

 

 
Όξγαλα-πιηθά 

λεξό 

λεξνκπνγηά 

κηθξό κπνπθαιάθη 

θαιακάθη 

πιαζηειίλε 

κεγάιν δνρείν 

καξθαδόξνο 

 

 

Α)Ση παξαηεξείηε ζηε ζηάζκε ηνπ λεξνύ; 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Β)Ση ζπκπεξαίλεηε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Να ζπκπιεξώζεηε ην ζπκπέξαζκα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ιέμεηο: πγξά ζώκαηα, 

δηαζηέιινληαη, ζπζηέιινληαη, ζεξκαίλνληαη, ςύρνληαη.  

ΥΟΛΗΑ: Ο δάζθαινο θξνληίδεη όηαλ νινθιεξώζνπλ ηα παηδηά ηελ θαηαζθεπή λα 

γεκίζεη ην κεγάιν δνρείν κε δεζηό λεξό. Πξνθαιείηαη ζπδήηεζε από ην δάζθαιν θαη 

ηα παηδηά νδεγνύληαη ζηελ δηαηύπσζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο γηα ηε δηαζηνιή θαη 

ζπζηνιή ησλ πγξώλ.  

Σα παηδηά επαλέξρνληαη ζηελ ππόζεζε πνπ δηαηύπσζαλ ζηελ αξρή γηα ηελ αηηία ηεο  

κεηαβνιήο ηεο ζηάζκεο ηνπ πγξνύ ηνπ ζεξκνκέηξνπ θαη κε βάζε ην ζπκπέξαζκα ζην 

νπνίν έρνπλ θαηαιήμεη γηα ηε δηαζηνιή θαη ζπζηνιή ησλ πγξώλ επαλαδηαηππώλνπλ, 

ζπκπιεξώλνπλ ή δηνξζώλνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο ππνζέζεηο. 

Με εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε εθαξκνγέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο δηαζηνιήο 

ησ πγξώλ, όπσο  

 

Γηαηί ην θαινθαίξη δε γεκίδνπκε ηα βπηία κέρξη πάλσ; 

 

γίλεηαη εθαξκνγή ηεο λέαο γλώζεο από ηνπο καζεηέο. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ Φπζηθά Δ΄ θαη  η΄ ηάμεο. 

 

2. ην ινγηζκηθό Φπζηθά Δ΄ θαη η΄ ηάμεο αθνινπζείζηε ηε δηαδξνκή: 

     Φπζηθή-Υεκεία > Καηάζηαζε ηεο ύιεο θαη ζεξκνθξαζία > πγξά θαη 

ζεξκνθξαζία > δηαζηνιή θαη ζπζηνιή > Μέζα ζην πγξό 

Παξαηεξήζηε ην πείξακα.  

ην δνρείν κε ην πγξό πνπ βιέπεηε κεηαβάιιεηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ. 

 

Α)Πόηε θηλνύληαη πην γξήγνξα ηα κόξηα ηνπ λεξνύ όηαλ απμάλεηαη ή όηαλ 

κεηώλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ;  

…………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Β)Πόηε κεγαιώλνπλ νη απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ κνξίσλ ηνπ πγξνύ; 

....................................................................................................................................… 

 

Γ)Ση ζπκπεξαίλεηε από ηα παξαπάλσ γηα ηα πγξά;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Να ζπκπιεξώζεηε ην ζπκπέξαζκα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ιέμεηο: πγξά ζώκαηα, 

ζεξκαίλνληαη, δηαζηέιινληαη, ςύρνληαη, ζπζηέιινληαη, νη απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ 

κνξίσλ κεγαιώλνπλ, κηθξαίλνπλ.  

 

ΔΙΑΣΟΛΗ ΚΑΙ ΤΣΟΛΗ ΑΕΡΙΩΝ 

Ωο εηζαγσγηθό εξέζηζκα δείρλνπκε ζηα παηδηά έλα γπάιηλν κπνπθάιη ζην ζηόκην ηνπ 

νπνίνπ πεξλάκε έλα κπαιόλη θαη ηνπο ξσηάκε:  

 

Ση ζα ζπκβεί ζην κπαιόλη αλ βάινπκε ην κπνπθάιη ζε κηα ιεθάλε κε δεζηό λεξό θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε κηα ιεθάλε κε θξύν λεξό;  
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Πξνθαινύκε ηε δηαηύπσζε ππνζέζεσλ από ηα παηδηά ηηο νπνίεο θαηαγξάθνπκε ζηνλ 

πίλαθα ρσξίο λα ηηο ζρνιηάδνπκε. 

ηε ζπλέρεηα πεξλάκε ζηελ πεηξακαηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ εξσηήκαηνο. 

 

 
 

Αθνύ γεκίζνπκε ηε κία ιεθάλε θάζε νκάδαο κε λεξό πνπ έρνπκε δεζηάλεη θαη ηελ 

άιιε κε λεξό από ην ςπγείν νη καζεηέο ηνπνζεηνύλ ην κπνπθάιη κε ην κπαιόλη 

πξώηα ζηε κία ιεθάλε θαη κεηά ζηελ άιιε. 

Κάζε νκάδα θαηαγξάθεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ζην θύιιν εξγαζίαο 3 πνπ ηνπο 

δίλνπκε θαη ζπκπιεξώλεη ηελ παξαηήξεζε δσγξαθίδνληαο ην ζρήκα ηνπ κπαινληνύ 

γηα θάζε πεξίπησζε. 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 3 

1. Ση ζπκβαίλεη ζην κπαιόλη όηαλ ηνπνζεηείηε ην κπνπθάιη ζηε ιεθάλε κε ην 

δεζηό λεξό θαη ηη όηαλ ην ηνπνζεηείηε ζηε ιεθάλε κε ην θξύν λεξό; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ρεδηάζηε ην ζρήκα ηνπ κπαινληνύ θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο. 

 

 

 

2. Γηαηί ζπκβαίλεη απηό; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Ση ππάξρεη κέζα ζην κπνπθάιη; 

………………………………………………………………………………………… 

ΥΟΛΗΑ: Πξνθαιείηαη ζπδήηεζε από ην δάζθαιν θαη ηα παηδηά νδεγνύληαη ζηελ 

δηαηύπσζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο γηα ηε δηαζηνιή θαη ζπζηνιή ησλ αεξίσλ, όπσο θαη 

ζην πξνεγνύκελα θύιια εξγαζίαο κε ηα ζηεξεά θαη ηα πγξά. Πξνηξέπνπκε ηνπο 

καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ιέμεηο ηα αέξηα ζώκαηα, ζεξκαίλνληαη, παίξλνπλ 

ελέξγεηα, δηαζηέιινληαη, ςύρνληαη, δίλνπλ ελέξγεηα, ζπζηέιινληαη.  

Σα παηδηά επαλέξρνληαη ζηελ ππόζεζε πνπ δηαηύπσζαλ ζηελ αξρή γηα ην ηη ζα ζπκβεί 

ζην κπαιόλη θαη κε βάζε ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν έρνπλ θαηαιήμεη γηα ηε δηαζηνιή 

θαη ζπζηνιή ησλ αεξίσλ επαλαδηαηππώλνπλ, ζπκπιεξώλνπλ ή δηνξζώλνπλ ηηο 

αξρηθέο ηνπο ππνζέζεηο. 

Με εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε εθαξκνγέο ηεο δηαζηνιήο ησλ αεξίσλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή, όπσο ε εξώηεζε: 

Πώο ζα επηζθεπάζεηο ην κπαιάθη ηνπ πηλγθ-πνλγθ πνπ έρεη ηζαιαθσζεί, αιιά δελ έρεη 

ηξππήζεη; 

γίλεηαη εθαξκνγή ηεο λέαο γλώζεο από ηνπο καζεηέο. 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 4 

 

1. ην ινγηζκηθό Φπζηθή Δ΄ θαη η΄ ηάμεο αθνινπζείζηε ηε δηαδξνκή: 

     Φπζηθή-Υεκεία > Καηάζηαζε ηεο ύιεο θαη ζεξκνθξαζία > αέξηα θαη 

ζεξκνθξαζία > δηαζηνιή θαη ζπζηνιή > Μέζα ζην αέξην 

Σν δνρείν πνπ βιέπεηε είλαη ζθξαγηζκέλν θαη πεξηέρεη αέξην.  

2. Ση λνκίδεηε όηη ζα ζπκβεί αλ ζεξκάλνπκε ην δνρείν; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 3. Πόηε ηα κόξηα θηλνύληαη πην γξήγνξα, όηαλ απμάλεηαη ή όηαλ κεηώλεηαη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Ση ζπκβαίλεη ζηνλ όγθν ηνπ αεξίνπ όηαλ κεηαβάιιεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ;  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. Ση ζπκπεξαίλεηε γηα ηα αέξηα ζώκαηα από ηα παξαπάλσ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Να ζπκπιεξώζεηε ην ζπκπέξαζκα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ιέμεηο: αέξηα ζώκαηα, 

ζεξκαίλνληαη, ζπζηέιινληαη, ςύρνληαη, δηαζηέιινληαη, ηα κόξηα θηλνύληαη πην 

γξήγνξα, ν όγθνο. 
 

ΥΟΛΗΑ: Σα παηδηά επαλέξρνληαη ζηελ ππόζεζε πνπ δηαηύπσζαλ ζηελ αξρή ηνπ 

θύιινπ εξγαζίαο 4 θαη κε βάζε ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν έρνπλ θαηαιήμεη ζρεηηθά 

κε ηε δηαζηνιή θαη ζπζηνιή ησλ πγξώλ θαη ηελ θίλεζε ησλ κνξίσλ ηνπο 

επαλαδηαηππώλνπλ, ζπκπιεξώλνπλ ή δηνξζώλνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο ππνζέζεηο. 

ηε ζπλέρεηα ν δάζθαινο δεηά από ηα παηδηά λα ζπγθξίλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζηεξεώλ, ησλ πγξώλ θαη ησλ αεξίσλ όηαλ ζεξκαίλνληαη θαη όηαλ ςύρνληαη θαη λα 

θαηαιήμνπλ ζε γεληθόηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ δηαζηνιή θαη ζπζηνιή ησλ πιηθώλ 

ζσκάησλ. Δπίζεο κέζα από ηε ζπδήηεζε ηα παηδηά νδεγνύληαη ζην γεληθό 

ζπκπέξαζκα όηη ε ζεξκόηεηα (απνξξόθεζε ή απώιεηα) κεηαβάιιεη ηνλ ηξόπν 

θίλεζεο ησλ κνξίσλ ηνπ ζώκαηνο. 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθή αμηνιόγεζε γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

πξνππαξρνπζώλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ, δηακνξθσηηθή θαηά ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ 

ζελαξίνπ κέζσ ηεο παξαηήξεζεο από ην δάζθαιν ηεο εξγαζίαο ησλ παηδηώλ, ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπο. Ζ ηειηθή αμηνιόγεζε ζα κπνξνύζε λα γίλεη 

κε ζρεηηθό εξσηεκαηνιόγην πνπ δίλεη ν δάζθαινο ζηνπο καζεηέο.  


