
Δθπαηδεπηηθόο: Κίπξηγιε Γέζπνηλα 

Γλωζηηθό αληηθείκελν: Φπζηθή- Γηάζιαζε ηνπ θωηόο. 

Τάμε :    ΣΤ ! 

 

 

 

Τίτλος:  Βιέπω  « ζηξαβά »  ή  κε γεινύλ ηα κάηηα κνπ; 

 

 

Αξηζκόο παηδηώλ :22 

Γηάξθεηα δηδαθηηθώλ ωξώλ :  1 δηδαθηηθή ώξα 

Ηκεξνκελία: 22/12/2011 

 

 

Σκοπός 

 

Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά ην θαηλόκελν ηεο δηάζιαζεο. 

 

 

  

 

 

Δμνπιηζκόο: 

 Ύπαξμε εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο ζην ζρνιείν κε 11 Η/Υ. 

 

Λνγηζκηθό: 

 Γηαδίθηπν 

 Φπιινκεηξεηήο 

 

Γλώζεηο καζεηώλ 

 

 Καιή ρξήζε Η/Υ, ιόγω δηδαζθαιίαο από θαζεγεηή ΤΠΔ  ελώ θαη πνιινί 

καζεηέο ζπλερίδνπλ ζην νινήκεξν ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ζε ΤΠΔ 

 Έρνπλ δηδαρζεί ην θαηλόκελν ηεο δηάζιαζεο ζηε ηάμε ζην αλάινγν κάζεκα 

 Γλωξίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ κε επθνιία ην κνηξνγλωκόλην, από 

πξνεγνύκελε δξαζηεξηόηεηα 

 

 

 

 

Φωξίδνπκε ηνπο καζεηέο ζε  έληεθα νκάδεο ηωλ  αηόκωλ , έηζη ώζηε ε αλαινγία  

Η/Υ πξνο καζεηέο λα είλαη  1:2  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 δραστηριότητα   

Από τθν επιφάνεια εργαςίασ , ανοίξτε το φάκελο  που ονομάηεται « διάκλαςθ του φωτόσ ».  

Ανοίγει θ εξομοίωςθ από τθ  ιςτοςελίδα του phet Colorado  και εμφανίηεται θ παρακάτω 

εικόνα: 

 

 

Πατιςτε  « εκτέλεςη τώρα ». 

Περιμζνετε λίγα λεπτά να εγκαταςτακεί θ εφαρμογι. 

Αμζςωσ μετά εμφανίηεται θ παρακάτω εικόνα: 

 

Πατθςτε   «  Άνοιγμα ». 

Εμφανίηεται μπροςτά ςασ   το πρόγραμμα με το  οποίο μποροφμε να ξεκινιςουμε το 

εικονικό πείραμα. 



 

Είμαςτε ςτθ καρτζλα «  Ειςαγωγθ » και κα χρθςιμοποιιςουμε  μόνο αυτι. 

 

Παρατθρείςτε ότι θ  εικόνα ςτθν οκόνθ είναι ςαν να χωρίηεται ςε δφο  ίδια ίςα μζρθ 
 πάνω  μζροσ και κάτω μζροσ . 

Από  «προβολθ  λέιζερ », ςτο πάνω αριςτερά μζροσ τθσ οκόνθσ        επιλέξτε  « ακτίνα». 

Πάνω δεξιά, από υλικό επιλέξτε    « αέρασ ». Αυτό είναι το υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί ςε 

όλθ τθ διάρκεια του πειράματοσ και δεν πρόκειται να το αλλάξουμε ι να χρθςιμοποιθκεί 

ξανά αυτι θ επιλογι. 

Βθμα 1ο  
Στο κάτω μζροσ τθσ εικόνασ  Κάτω δεξιά , από υλικό  επιλέξτε  πρώτα    « αζρασ» 

 

Πατιςτε πάνω ςτο κόκκινο κουμπί του φακοφ. Μετακινιςτε το φακό δεξιά-αριςτερά. 
Παρατθρείτε να υπάρχει κάποια διάκλαςθ; 



 
 
 
 
Μπορείσ αν κζλεισ να χρθςιμοποιιςεισ και το μοιρογνωμόνιο  από τθν εργαλειοκικθ, για 

να διαπιςτϊςεισ πικανι απόκλιςθ ; 

Γράψε τθν παρατιρθςι ςου 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Βθμα 2ο 
Πιγαινε τϊρα  πάλι ςτο  κάτω μζροσ  τθσ εικόνασ και άλλαξε το υλικό και επέλεξε « νερό » 
Μετακίνθςε το φακό δεξιά –αριςτερά. 
 

 
 
Υπάρχει διάκλαςθ; 
 
Γράψε τθν παρατιρθςι ςου 
 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
Βθμα 3ο 
Πιγαινε τϊρα  πάλι ςτο  κάτω μζροσ  τθσ εικόνασ και άλλαξε το υλικό και επέλεξε « γυαλί » 
Μετακίνθςε το φακό δεξιά –αριςτερά. 

 
 
 
Υπάρχει διάκλαςθ; 
Γράψε τθν παρατιρθςι ςου 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Επανέλαβε   το  πείραμα, αλλά τϊρα πιγαινε ςτθν «προβολι λζιηερ» και επέλεξε « κφμα ». 

Συνζχιςε το πείραμα από το Βιμα 1ο  και κάτω. 



 
 

 Μετά  από τα παραπάνω  μπορείσ τϊρα να γράψεισ  το   ςυμπζραςμα  που αφορά τθ 

διάκλαςθ του φωτόσ; 

Συμπέραςμα: 

Όταν οι ακτίνεσ του φωτόσ   
……………..…..……..………………………………………………………………………………………....………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………....................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Aξιολόγηση δε τρηζιμοποιήθηκε γιαηί ζε όλη ηη διάρκεια ηοσ εικονικού 

πειράμαηος, ο δάζκαλος μεηακινείηαι από ομάδα ζε ομάδα και δίνει οδηγίες όποσ 

τρειάζεηαι.  

Από τισ απαντήςεισ των παιδιών θα καταλάβουμε αν επετεφχθηςαν οι παραπάνω ςτόχοι 
 

 


