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ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΣΗ ΥΤΙΚΗ 

 

ΣΙΣΛΟ: ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ 

ΣΑΞΗ: Σ΄  

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕ ΓΝΩΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ: Ερευνώ και Ανακαλύπτω, 

ΣΠΕ, Γλώσσα 

 

Διδακτική Ενότητα: Ηλεκτρομαγνητισμός- Σο ηλεκτρικό ρεύμα και τα 

αποτελέσματά του- Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό. 

Εκτιμώμενη Διάρκεια: 2 ώρες  
 

 

ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΕ ΣΟ ΔΕΠΠ ΚΑΙ ΑΠ 
 

Σο θέμα είναι απολύτως συμβατό με το ΔΕΠΠ και το ΑΠ  εφόσον αποτελεί 

θέμα ενότητας του Εξεπλώ θαη Αλαθαιύπησ της Σ΄ τάξης  και οι στόχοι που 

τίθενται άπτονται πλήρως του αντίστοιχου αναλυτικού προγράμματος 

Εξεπλώ θαη Αλαθαιύπησ. 

Ο ηλεκτρομαγνητισμός αποτελεί ένα δύσκολο θέμα στη διδασκαλία της 

Υυσικής. Πρόκειται για μια έννοια, η οποία δεν είναι εύκολο να προσεγγιστεί 

διαισθητικά από τους μαθητές και συνοδεύεται από πλήθος παρανοήσεων και 

λανθασμένων αντιλήψεων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Σο παρόν 

σενάριο απευθύνεται σε παιδιά που φοιτούν στην έκτη τάξη του Δημοτικού 

και έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την έννοια. Σα παιδιά αυτά θα 

προσεγγίσουν ποιοτικά την ουσία του ηλεκτρομαγνητισμού με τη βοήθεια 

απλών πειραμάτων. Μέσα από τα πειράματα αυτά, οι μαθητές θα 

ανακαλύψουν μόνοι τους την αλληλένδετη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα 

ηλεκτρικά και τα μαγνητικά φαινόμενα.  

Γλώσσα: Προφορικός και Γραπτός λόγος, διαλογικές μορφές επικοινωνίας, 

διαχείριση πληροφορίας. 

 

 



 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚΟΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 

Προτείνεται η οργάνωση των μαθητών σε ομάδες 3-4 ατόμων, ανάλογα με τον 

αριθμό των Η/Τ που υπάρχουν στην αίθουσα του σχολείου. Οι ομάδες είναι 

ανομοιογενείς και έχει καθοριστεί ο ρόλος του καθένα, όπως χειριστής Η/Τ, 

γραμματέας και εκφωνητής. Υυσικά οι ρόλοι εναλλάσσονται κατά τη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων.  Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί στο 

εργαστήριο της πληροφορικής και θα χρησιμοποιηθεί η πλοήγηση στο 

διαδίκτυο σε συγκεκριμένη μάλιστα ιστοσελίδα που δίνεται από το δάσκαλο 

σε φύλλο δραστηριοτήτων. Σα παιδιά γνωρίζουν τις βασικές  ενέργειες για να 

μπουν στο internet.  

Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνδεση με το διαδίκτυο καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

διδασκαλίας. 

 

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  ΜΕ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ 

 Οι ΣΠΕ σήμερα δίνουν νέες δυνατότητες στους μαθητές όπως: 

1. να εξοικειωθούν με το ενεργητικό και το διερευνητικό μοντέλο μάθησης 

2. ν΄ αποκτήσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης 

3 να προσεγγίσουν τις ΣΠΕ ως εργαλεία και πηγές μάθησης  

4. να εξασκηθούν σε δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική 

έρευνα (παρατήρηση, επιλογή και καταγραφή χρήσιμων πληροφοριών, 

σύγκριση και ερμηνεία, εκβάθυνση κ.α. 

Γενικότερα οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν τη χρηστικότητα του 

υπολογιστή και του σχετικού λογισμικού ως μέσο διδασκαλίας ή ακόμη –

χωρίς να είναι αναγκαίο- ως γνωστικό αντικείμενο το ίδιο το λογισμικό 

δηλαδή, μέσα από απλές δραστηριότητες. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί η 

σύνδεση της παιδαγωγικής διάστασης της διδασκαλίας με την τεχνολογική. 

Με το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο παρέχεται η ευκαιρία στους 

μαθητές να έρθουν σε επαφή με πλήθος πληροφοριών σχετικά με το θέμα που 

έχουν επιλέξει. Λόγω της αυξανόμενης διαθεσιμότητας διαφόρων πηγών, η 

ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού για ενεργό αναζήτηση και κριτική 

επεξεργασία των πληροφοριών είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Σα παιδιά 



χρειάζεται να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες πηγές με έξυπνο τρόπο και η 

αλληλεπίδρασή τους με αυτές να είναι αποτελεσματική. Είναι γνωστό ότι οι 

πληροφορίες από μόνες τους δεν είναι γνώση και η μετεξέλιξή τους σε γνώση 

προϋποθέτει την αξιοποίηση κατάλληλων μέσων και τεχνικών. Διευκολυντής 

και διαμεσολαβητής όλων αυτών των διαδικασιών στο σχολικό πλαίσιο είναι 

ο δάσκαλος. 

Ακόμη η προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς 

ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα 

πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΣΠΕ. Μπορούμε να ορίσουμε 

την προσομοίωση ως μία μέθοδο μελέτης ενός συστήματος (ενός αντικειμένου, 

ενός φαινομένου, μιας δραστηριότητας, μιας διαδικασίας), με τη βοήθεια ενός 

άλλου συστήματος. Η προσομοίωση δηλαδή είναι μια αναπαράσταση ή ένα 

μοντέλο που έχει κατασκευαστεί για να αναπαραστήσει και να επιτρέψει την 

κατανόηση της λειτουργίας ενός συστήματος. Σο σύστημα προσομοίωσης 

«μιμείται» τη συμπεριφορά αυτού που αναπαριστά και συνεπώς επιτρέπει 

εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά του και κατανόηση των λειτουργιών του. 

 υγκεκριμένα θα δοθεί φύλλο δραστηριοτήτων όπου τα παιδιά θα συνδεθούν 

στο διαδίκτυο  σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα, στην οποία θα παρατηρήσουν τα 

πειράματα και τις αλλαγές που συμβαίνουν στο γύρω περιβάλλον. 

Επιλέξαμε το παραπάνω τρόπο διδασκαλίας επειδή 

o δεν υπήρχαν τα απαραίτητα αντικείμενα στο Εργαστήριο του 

χολείου μας και 

o τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τα πειράματα για τον 

ηλεκτρομαγνητισμό, να δουν τι αλλαγές που συμβαίνουν στο 

ηλεκτρομαγνητκό πεδίο ,τις μετακινήσεις των μορίων, γεγονός που  με 

το απλό πείραμα δεν μπορούν να δουν. 

 

κοπός: 

Να περιγράφουν οι μαθητές τη σχέση ηλεκτρισμού – μαγνητισμού και 

τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρομαγνητών.  



Να συνδέσουν οι μαθητές τα ηλεκτρικά με τα μαγνητικά φαινόμενα 

και να εξηγήσουν το νόημα της ονομασίας «ηλεκτρομαγνητισμός». 

Να περιγράψουν οι μαθητές με απλά λόγια τη λειτουργία της 

γεννήτριας. 

 Να καλλιεργήσουν ερευνητικό και ομαδικό πνεύμα μέσα από 

συνεργατικές διαδικασίες και ανακαλυπτικές δραστηριότητες. 

Διδακτικοί στόχοι:  

• Να αντιλαμβάνονται τη σχέση ηλεκτρισμού και μαγνητισμού ως μια 

διαδικασία μετασχηματισμού της ενέργειας.  

• Να ερμηνεύουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την 

ηλεκτρική γεννήτρια.  

• Να διαπιστώνουν οι μαθητές πειραματικά ότι, όταν ένας αγωγός 

διαρρέεται από ρεύμα, αποκτά μαγνητικές ιδιότητες.  

• Να διαπιστώνουν πειραματικά ότι, όταν ένας αγωγός βρεθεί κοντά σε 

έναν κινούμενο μαγνήτη, μπορεί να εμφανίσει ηλεκτρικό ρεύμα. 

•  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

Μεθοδολογική προσέγγιση.  

Συζήτηση-διάλογος δασκάλου/ας με τους μαθητές ή συζήτηση σε ομάδες. Με 

τη συζήτηση  δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να προβληματίζεται, να 

αξιολογεί να συμπεραίνει και να διατυπώνει τις απόψεις του μέσα από 

διαδικασίες διαλεκτικής αντιπαράθεσης. Η εμπλοκή του μαθητή στη 

συζήτηση και η ενεργός συμμετοχή του σ’ αυτή, επιτυγχάνεται με κατάλληλες 

ερωτήσεις προβληματισμού, που είναι σκόπιμο να σχεδιάζονται πριν από την 

πραγματοποίηση της διδασκαλίας.  

Ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας. Η δυναμική που αναπτύσσει η 

μαθητική μικρo-ομάδα μπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί είτε ως πλαίσιο 

συλλογικής επεξεργασίας των δεδομένων, είτε ως πλαίσιο στήριξης στην 

πορεία προς την ατομική μάθηση. Η ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας 

ενδείκνυται για την εκπόνηση σχεδίων εργασίας (projects), τα οποία 



προσφέρονται για την οργάνωση δραστηριοτήτων διαθεματικού χαρακτήρα, 

όπως  κάλλιστα θα μπορούσε να αποτελέσει και το παραπάνω σενάριο. 

Διδακτική προσέγγιση με ΣΠΕ 

 Η προστιθέμενη αξία των νέων τεχνολογιών είναι ότι παρέχουν στο μαθητή 

ένα πολυμεσικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οικοδομεί γνώσεις, οργανώνει τη 

σκέψη του και ταυτόχρονα μπορεί να παρουσιάζει ένα διαφορετικό 

αποτέλεσμα εργασίας από το συνηθισμένο φύλλο  τετραδίου. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις: 

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το κομμάτι της ύλης του 

ηλεκτρομαγνητισμού που αφορά στους μαγνήτες, τις μεταξύ τους έλξεις, τους 

μαγνητικούς πόλους και τον προσανατολισμό των μαγνητικών βελόνων.  

Επιπρόσθετα, θεωρείται ότι τόσο ο διδάσκων όσο και οι μαθητές θα πρέπει να 

έχουν μια στοιχειώδη εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

 
ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 
ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ  

Σο μάθημα  θα διεξαχθεί στο εργαστήριο της πληροφορικής. Σα παιδιά έχουν 

χωριστεί σε ομάδες ανομοιογενείς με εναλλασσόμενους ρόλους. Θα έχουν 

μαζί τους τα βιβλία τους σε περίπτωση που χρειαστεί να αναζητήσουν 

βοήθεια για τη συμπλήρωση των φύλλων δραστηριοτήτων.  

ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Δίνεται στα παιδιά φύλλο δραστηριοτήτων με το οποίο ζητάμε από τα παιδιά 

να συνδεθούν στο διαδίκτυο σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα προσομοιώσεων. Θα 

παρατηρήσουν διάφορες προσομοιώσεις με τη σειρά  όπως ορίζονται στο 

φύλλο και συνεργατικά με την ομάδα τους καλούνται να απαντήσουν κάθε 

φορά στα ανάλογα ερωτήματα. 

το τέλος κάθε ομάδα ανακοινώνει τις παρατηρήσεις της και τα 

συμπεράσματά της στην υπόλοιπη τάξη. 

 

 

 



ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΜΑΘΗΣΩΝ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1η  

Σα παιδιά οδηγούνται στο εργαστήριο της πληροφορικής του σχολείου . 

Μοιράζεται σε κάθε ομάδα το φύλλο  δραστηριοτήτων και καλούνται να 

ακολουθήσουν τις οδηγίες. 

Αφού συνδεθούν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα προσομοιώσεων θα 

παρατηρήσουν τις αλλαγές που συμβαίνουν στην προσομοίωση με τίτλο « Ο 

μαγνήτης και η μαγνητική βελόνα». Καλούνται κατόπιν ν΄ απαντήσουν στις 

αντίστοιχες ερωτήσεις 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2η  

Θα παρατηρήσουν την προσομοίωση  «Σο πηνίο και η μαγνητική βελόνα» 

και θα εξαγάγουν τα αντίστοιχα συμπεράσματα τα οποία ομαδικά θα 

γράψουν στο φύλλο δραστηριότητας. 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3η  

Θα παρατηρήσουν την προσομοίωση «Σο ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί 

μαγνητικά φαινόμενα», και θα απαντήσουν στις αντίστοιχες ερωτήσεις του 

φύλλου δραστηριοτήτων το οποίο συνοδεύει τη δραστηριότητα. 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 4η  

Σα παιδιά καλούνται να αναλάβουν δράση και από απλοί παρατηρητές να 

πειραματιστούν με τη προσομοίωση «μαγνήτης ή κύκλωμα» , κατόπιν να 

διατυπώσουν τα ανάλογα συμπεράσματα και να τα καταγράψουν στο φύλλο 

δραστηριοτήτων. 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5η  

Καλούνται να βρουν που αλλού έχουμε εφαρμογές των ηλεκτρομαγνητικών 

φαινομένων και να τις γράψουν στο φύλλο δραστηριοτήτων. 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6η  

Αφού παρατηρήσουν την προσομοίωση «γεννήτριες»  καλούνται ομαδικά 

πάντα να απαντήσουν στα ερωτήματα που τίθενται στο φύλλο 

δραστηριοτήτων και να διατυπώσουν τα δικά τους συμπεράσματα. 

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

 



το τέλος κάθε δραστηριότητας κάθε ομάδα ανακοινώνει προς τις υπόλοιπες 

τα συμπεράσματά της. Ο δάσκαλος πάντα βοηθά, παροτρύνει και καθοδηγεί 

τα παιδιά όποτε χρειαστεί. 

 

Σο παραπάνω σενάριο μπορεί να βελτιωθεί και να επεκταθεί όταν εφαρμοστεί 

στην τάξη, όταν δοκιμαστεί από τους ίδιους τους μαθητές, όταν ο δάσκαλος 

μέσα από την εφαρμογή του εντοπίσει τις ενδεχόμενες ατέλειες και αδυναμίες 

του και το προσαρμόσει στις ανάγκες της τάξης και των μαθητών του. 

 

ΠΗΓΕ 

1. 

1) Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου, βιβλίο 

μαθητή, Τπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2008.  

2) Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Φυσικά ΣΤ΄Δημοτικού Σχολεόυ, βιβλίο 

δασκάλου Σ΄ τάξης, Τπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2008. 

3) Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών- Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Τπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ,Σόμος Α΄, 

Αθήνα επτέμβριος 2002 

4) Ματσαγγούρας Η. Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, Αθήνα 

2002 

5) π.Παπαδάκης, Ν.Φατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στις Τεχνολογίες 

της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Γ΄ΚΠ Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα: Κοινωνία της Πληροφορίας, Τπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-ΕΑΙΣΤ, 

Αθήνα 2005  

Από ηο διαδίκησο 

1. http://phet.colorado.edu/index.php  

2.   http://users.sch.gr/nikbalki 

http://phet.colorado.edu/index.php


ΦΤΛΛΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

 Ηλεκηρομαγνηηιζμός - Σο ηλεκηρικό ρεύμα  

και ηα αποηελέζμαηά ηοσ  

 

Δραστηριότητα 1
η
  

Η πξνζνκνίσζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξόλ ζελάξην ζαο παξέρεη έλα πεδίν 

εξγαζίαο, ζην νπνίν κπνξείηε λα πεηξακαηίδεζηε ειεύζεξα κε ειεθηξηθά 

θπθιώκαηα, καγλήηεο θαη καγλεηηθέο βειόλεο. Μέζα από απηόλ ηνλ πεηξακαηηζκό, 

ζα επηρεηξήζεηε λα ζπλδέζεηε ηα ειεθηξηθά θαη ηα καγλεηηθά θαηλνκέλα, ώζηε λα 

εμεγήζεηε ην λόεκα ηεο έλλνηαο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηζκνύ.   ηελ αξρή ηνπ 

καζήκαηνο, ν δάζθαινο ή ε δαζθάια ζαο ζα ζαο ρσξίζεη ζε νκάδεο ηξηώλ - 

ηεζζάξσλ αηόκσλ.  

Αλνίμηε ην http://phet.colorado.edu/index.php  επηιέμηε Other 

Languages , Ειιεληθά θαη κεηά επηιέμηε ην  

 

 
 

Ο μαγνήηης και η μαγνηηική βελόνα  

 

http://phet.colorado.edu/index.php


Επηιέμηε ηελ θαξηέια «Ραβδόκνξθνο καγλήηεο» όπνπ εκθαλίδνληαη έλαο 

ξαβδόκνξθνο καγλήηεο θαη κία καγλεηηθή ππμίδα. ηε ζπλέρεηα, 

ρξεζηκνπνηήζηε ηε καγλεηηθή βειόλα θαη παξαθνινπζήζηε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο, 

θαζώο ηελ ηνπνζεηείηε ζε δηάθνξα ζεκεία, γύξσ από ην καγλήηε.  

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

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

Γηα πνην ιόγν ζπκπεξηθέξεηαη κ’ απηόλ ηνλ ηξόπν ε βειόλα; 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Δραστηριότητα 2
η
  

 
Σο πηνίο και η μαγνηηική βελόνα  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηε ζςνέσεια, επιλέξηε ηεν 3ε καπηέλα «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ» ζηο σώπο 

επγαζίαρ. Τι ζςμβαίνει όηαν πλεζιάζεηε ηεν πςξίδα ζηο κινούμενο πενίο; 

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

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

 
σμπέραζμα  

Όηαλ έλαο αγσγόο ................................................................, εκθαλίδεη 

................................. ηδηόηεηεο. Η καγλεηηθή ππμίδα δειώλεη όηη ην θύθισκα 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πείξακα απηό, ζπκπεξηθέξεηαη αθξηβώο όπσο θαη ν 

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

 
 
 

 

 

 

 



Δραστηριότητα 3
η
  

 
Σο ηλεκηρικό ρεύμα προκαλεί μαγνηηικά θαινόμενα. Ιζτύει και ηο ανηίζηροθο;  

Επηιέμηε ηελ θαξηέια «Κηλνύκελν Πελίν» θαη πεηξακαηηζηείηε, ρξεζηκνπνηώληαο ην 

θύθισκα κε ην ιακπάθη θαη έλαλ καγλήηε. 

 

 

  

1.Μπνξείηε λα θάλεηε ην ιακπάθη ζην θύθισκα λα αλάςεη; 

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

2.Με πνηα ελέξγεηά ζαο ην θαηαθέξαηε; 

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

3.Γηαηί ζ' απηό ην πείξακα δε ρξεζηκνπνηνύκε κπαηαξία ζην θύθισκα; 

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

Πόηε ανάβει ηο λαμπάκι;  

1.Πιεζηάζηε ην καγλήηε ζην θύθισκα. Ση ζπκβαίλεη; 

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



2.Πόηε άλαςε ην ιακπάθη; 

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

4.Πόηε έζβεζε; 

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

5.Ση ζπκβαίλεη θαζώο πεξλάηε ην καγλήηε δίπια από ην θύθισκα; 

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

σμπέραζμα  
Η .......................... ελόο καγλήηε είλαη δπλαηό λα πξνθαιέζεη ..................... 

............................................. ζε έλα θύθισκα.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητα 4
η
  

 
Μαγνήηης ή κύκλωμα;  

Ση πηζηεύεηε όηη ζα ζπκβεί, αλ επαλαιάβεηε ην πείξακα, ρξεζηκνπνηώληαο ην 

θύθισκα κε ηελ κπαηαξία αληί γηα ην καγλήηε; 

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

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

Γηαηί; 

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

Σώξα, επηιέμηε ηελ θαξηέια «Μεηαζρεκαηηζηήο» θαη πξαγκαηνπνηήζηε ην πείξακα:  

 
 
 
 
Τι 
πα
παη
επε
ίηε;
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
Σςμπέπαζμα.......................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 

Δραστηριότητα 5
η
 

 
Μπνξείηε λα ζθεθηείηε πηζαλέο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ 

θαηλνκέλσλ;  



1. ........................................................................................................  

2. ........................................................................................................  

3. ........................................................................................................  

4. ........................................................................................................  

 

Μποπείηε να πποηείνεηε ηπόποςρ για ηε δεμιοςπγία πεύμαηορ πος να είναι 

μαδικά εκμεηαλλεύζιμο; 

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

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

 

Δραστηριότητα 6
η
  

 
Γεννήηριες  

 
Επηζηξέςηε ζηελ πξνζνκνίσζε, επηιέμηε ηελ θαξηέια «Γελλήηξηα» θαη 

ρξεζηκνπνηήζηε ηε βξύζε θαη ην καγλήηε πάλσ ζηε ξόδα κε ηα πηεξύγηα, ώζηε λα 

πξνθαιέζεηε ξνή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κέζα ζην θύθισκα κε ην ιακπάθη.  

 

 

•Ση ρξεηάδεηαη γηα λα πξνθιεζεί ξεύκα κέζα ζην θύθισκα; 

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

 
•  κπνξεί λα επηηεπρζεί απηό;  

 

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

 

• κπνξεί λα βνεζήζεη ε βξύζε;  

 

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

Ση είλαη νη γελλήηξηεο; 



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

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

Μπνξείηε λα ζθεθηείηε άιινπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ νη γελλήηξηεο ησλ εξγνζηαζίσλ ηεο ΔΕΗ;  

1. ........................................................................................................  

2. ........................................................................................................  

3. ........................................................................................................  

 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ 

Βιβλιογραθία και διεσθύνζεις ζηο Διαδίκησο:  

• http://phet.colorado.edu/web-pages/index.html  

 

  

http://phet.colorado.edu/web-pages/index.html

