Παπαγιάννηρ Απιζηοηέληρ-Δπιμόπθωζη Β’ επιπέδος
Γπαζηηπιόηηηα 2η
Τάξη : Ε’
Μάθημα: Φπζηθή
Κεθάλαιο : Η ηήμε ησλ ζσκάησλ
Σηόσορ: Να παξαηεξήζνπλ ηα παηδηά ην θαηλόκελν ηεο ηήμεο ησλ ζσκάησλ θαη λα
θαιιηεξγήζνπλ εξεπλεηηθό θαη νκαδηθό πλεύκα κέζα από ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο
θαη αλαθαιππηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Λογιζμικό: ΕΠ
Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ : Οη καζεηέο έρνπλ αλαπηύμεη από πξνεγνύκελα
καζήκαηα ηηο βαζηθέο δεμηόηεηεο ρξήζεο ηνπ Η/Τ (ρξήζε πνληηθηνύ, θηινζνθία
ιεηηνπξγίαο ησλ windows θ.ά.). Επηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο επέιηθηεο δώλεο νη
καζεηέο θαη νη καζήηξηεο έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ
ρξεζηκνπνηνύκελνπ ινγηζκηθνύ ΕΠ.
Απαιηούμενορ σπόνορ: 1 δηδαθηηθή ώξα (45 ιεπηά)
Οπγάνωζη: Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε έμη νκάδεο ησλ ηξηώλ αηόκσλ.
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ
Παξαθνινπζήζηε ζηνλ βηληενπξνβνιέα έλα βίληεν από ην youtube
(http://www.youtube.com/watch?v=89ZdtDq4d6U) θαη απαληήζηε γηαηί θαηά ηε γλώκε
ζαο ιηώλνπλ νη πάγνη:
………………………………………………………………………………………

1. Κάλεηε δηπιό αξηζηεξό θιηθ ζην εηθνλίδην

πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα

εξγαζίαο θαη αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία πνπ έρνπκε κάζεη γηα λα βξεζείηε ζην
εξγαζηήξην ζεξκόηεηαο ηνπ ΕΠ

2.Κάλεηε αξηζηεξό θιηθ ζην εηθνλίδην
κε ηνλ ηξόπν πνπ έρεηε κάζεη.

θαη εηζάγεηε δπν δνρεία ησλ 100ml

3.Επηιέμηε από ην εηθνλίδην
ην λεξό θαη ην ιάδη θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέζηε
20ml από ην θαζέλα ζηα δπν καο δνρεία κε ηνλ ηξόπν πνπ κάζαηε.

Σημείωζη:Η πνζόηεηα πνπ ξίρλεηαη ζηα δνρεία θαίλεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ δείρλεη ν
καπξνπίλαθαο.

Παξαηεξήζηε ,ζπδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη ζεκεηώζηε:
Πνηα είλαη ε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ ζσκάησλ πνπ ηνπνζεηήζακε ζηα δπν δνρεία?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4.Αλνίμηε ηελ πόξηα ηνπ ςπγείνπ θαη ηνπνζεηήζηε κέζα ηα δπν δνρεία ( επεηδή είλαη
κηθξά ηα δνρεία κπνξείηε λα ηα βάιεηε καδί).Κιείζηε ηελ πόξηα.

5. ηε ζπλέρεηα βγάιηε ηα δπν δνρεία από ην ςπγείν (δελ μερλνύκε λα θιείζνπκε ηελ
πόξηα)θαη ηνπνζεηήζηε ηα πάλσ ζηνλ πάγθν εξγαζίαο. Σνπνζεηήζηε ζε θάζε δνρείν
από έλα ζεξκόκεηξν κε ηνλ ηξόπν πνπ έρεηε κάζεη..

Παξαηεξήζηε ,ζπδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη ζεκεηώζηε:
Πνηα είλαη ηώξα ε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ ζσκάησλ πνπ ηνπνζεηήζακε ζηα δπν
δνρεία?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

6. Εθηέιεζε πεηξάκαηνο
Ξεθηλάηε ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο θάλνληαο ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο:
 Κάλεηε αξηζηεξό θιηθ ζην εηθνλίδην «έλαξμε πεηξάκαηνο»
. (1)
 Παξαηεξήζηε ηελ εμέιημε ηνπ πεηξάκαηνο δίλνληαο πξνζνρή ζηηο ελδείμεηο
ησλ ζεξκνκέηξσλ(2).
 Σνπνζεηήζηε ζπρλά ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ(γίλεηαη ρεξάθη) κέζα ζην
πεξηερόκελν ησλ δνρείσλ (3) γηαηί κόλν ηόηε κπνξείηε λα παξαηεξήζεηε ζην
καπξνπίλαθα ηηο ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαη(4).
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Σημείωζη: Αλ ζαο δεηεζεί από ην δάζθαιν, ζα αιιάμεηε ην ρξόλν ηνπ πεηξάκαηνο
από ην εηθνλίδην

Μεηά από αξθεηό ρξόλν παξαηήξεζεο ,ζπδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο θαη ζεκεηώζηε:
Πνηα είλαη ε αηηία πνπ ε ζεξκνθξαζία ησλ δπν ζσκάησλ αλεβαίλεη;
……………………………………………………………………………

ε πνηα ζεξκνθξαζία αξρίδεη λα ιηώλεη ν πάγνο θαη ζε πνηα ην παγσκέλν ειαηόιαδν;
……………………………………………………………………………
Αξρίδνπλ λα ιηώλνπλ ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία;
……………………………………………………………………………
Ση παξαηεξείηε γηα ηε ζεξκνθξαζία ησλ δύν ζσκάησλ, από ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη ην
ιηώζηκν ηνπ πάγνπ/παγσκέλνπ ειαηόιαδνπ κέρξη λα νινθιεξσζεί απηή ε
δηαδηθαζία;
……………………………………………………………………………
Ση ζπκβαίλεη κε ηε ζεξκνθξαζία ησλ ζσκάησλ όηαλ ιηώζεη πηα όινο ν πάγνο ή ην
παγσκέλν ειαηόιαδν;
……………………………………………………………………………

7. Παηήζηε ην εηθνλίδην
γηα λα ηειεηώζεηε ην πείξακα. Επηιέμηε ηελ έμνδν από
ην πξόγξακκα ΕΠ θαη θιείζηε ηνπο Η/Τ.

8. πκπιεξώζηε κε ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ ην παξαθάησ θείκελν:
Όηαλ έλα ζηεξεό ζώκα παίξλεη ζεξκόηεηα ………………. ε θπζηθή ηνπ
θαηάζηαζε θαη γίλεηαη…………….. Σν θαηλόκελν απηό νλνκάδεηαη……………… θαη
όζν δηαξθεί, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο παξακέλεη ……………… Κάζε ζώκα έρεη
………………… ζεκείν ηήμεο. Σν ζεκείν ηήμεο ηνπ λεξνύ είλαη ζηνπο ……. βαζκνύο
Κειζίνπ θαη ηνπ ειαηόιαδνπ είλαη ζηνπο ……. βαζκνύο Κειζίνπ
( δηαθνξεηηθό, ηήμε, πγξό, 0ν C , αιιάδεη, -6ν C, ζηαζεξή)

Σωςτά το μαντέψατε ότι θα
λιϊςουν οι πάγοι λόγω
αφξηςησ τησ θερμοκραςίασ!!!
Το ξέρατε όμωσ ότι το
φαινόμενο αυτό λέγεται τήξη?

