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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Αναγνώριση και διαχωρισμός μεταβλητών από τις οποίες εξαρτάται η άνωση 
 
 Το σχέδιο του μαθήματος αφορά τον τον προσδιορισμό των μεταβλητών από τις οποίες εξαρτάται και 

από τις οποίες δεν εξαρτάται η άνωση ενός βυθισμένου σώματος με τη χρήση ενός java applet από την 

ιστοσελίδα http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_el.html  

Γνώσεις και αντιλήψεις των μαθητών 

 Οι μαθητές  έχουν διδαχθεί 

α) την έννοια της δύναμης  

β) την έννοια της ισορροπίας (1ο νόμο του Newton) 

γ) την έννοια της αλληλεπίδρασης μεταξύ δυο σωμάτων (3ο νόμο του Newton) 

δ) την έννοια της πυκνότητας ενός υλικού 

ε) την έννοια της άνωσης με προηγούμενο φύλλο εργασίας και τον υπολογισμό της πειραματικά με τη 

χρήση δυναμομέτρου 

Πρότερες αντιλήψεις 

Όσο μεγαλύτερη μάζα έχει ένα σώμα τόσο μικρότερη άνωση δέχεται 

Τα ελαφρύτερα σώματα δέχονται μεγαλύτερη άνωση από το νερό 

Μια φουσκωμένη μπάλα δέχεται μεγαλύτερη άνωση επειδή έχει πολύ αέρα 

Μια μπάλα δέχεται μεγαλύτερη άνωση από μια πέτρα ίδιου όγκου 

Στόχοι  

Οι στόχοι του πειράματος είναι: 

α) Η απόδειξη της ανεξαρτησίας της άνωσης από τη μάζα ενός σώματος 

β) Η απόδειξη της εξάρτησης της άνωσης από τον όγκο ενός σώματος  

γ) Η απόδειξη της εξάρτησης της άνωσης από το είδος (πυκνότητα) ενός υγρού 

δ) Ο σχεδιασμός πειράματος για τον έλεγχο των υποθέσεων 

ε) Η ανίχνευση πρότερων απόψεων και η γνωστική σύγκρουση μέσω του πειράματος 

ζ) Η καταγραφή μετρήσεων σε πίνακα τιμών και κατασκευή διαγραμμάτων μεταξύ αυτών των φυσικών 

μεγεθών 

Ψηφιακοί πόροι  

Για την απόδειξη της ύπαρξης και του υπολογισμού της άνωσης χρησιμοποιήθηκε το java applet 

http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_el.html το οποίο μας δίνει τη 

http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_el.html
http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_el.html


δυνατότητα τοποθέτησης δυο σωμάτων εντός πισίνας ανεξάρτητη μεταβολή στη μάζα και τον όγκο των 

σωμάτων και μεταβολή της πυκνότητας του υγρού εμφάνιση των δυνάμεων βάρους και άνωσης και 

μέτρηση του βάρους με χρήση ζυγού και εμφάνιση των δυνάμεων επαφής. 

 

Διάρκεια – Οργάνωση τάξης – Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή  

 Το πείραμα έγινε μέσα στο εργαστήριο Η/Υ με την χρήση ενός υπολογιστή ανά δυο άτομα και 

συγχρόνως με χρήση διαδραστικού πίνακα για την επίδειξη της λειτουργίας του λογισμικού. 

  Οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα φύλλο εργασίας ανά Η/Υ δηλαδή ανά δύο άτομα.  

Στρατηγική διδασκαλίας – ροή μαθήματος  

Η διδασκαλία στηρίχθηκε στις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας  

Δραστηριότητα 1η (στόχος ε) 

Συζητήθηκε στην τάξη αν δύο αντικείμενα ίδιου όγκου και διαφορετικής μάζας θα δέχονται την ίδια 
άνωση για να ανιχνευθούν οι πρότερες αντιλήψεις των μαθητών και ζητήθηκε να καταγράψουν τις 
απόψεις τους 
 
Δραστηριότητα 2η  (στόχος δ) 

Ζητήθηκε από τους μαθητές να σχεδιάσουν ένα πείραμα για τον έλεγχο της παραπάνω υπόθεσης και 

να το καταγράψουν στο φύλλο εργασίας 

Δραστηριότητα 3η   

Έγινε επίδειξη της λειτουργίας του java applet στο διαδραστικό πίνακα και δόθηκε λίγος χρόνος στου 

μαθητές για να εξοικειωθούν με το λογισμικό 

Δραστηριότητα 4η  (στόχοι α και ε) 

Οι μαθητές τοποθέτησαν δυο σώματα ίδιου όγκου και διαφορετικής μάζας όπως τους υποδείχθηκε στο 

φύλλο εργασίας και τους ζητήθηκε να καταγράψουν την άνωση που δέχονται τα δυο σώματα 

επιβεβαιώνοντας την ανεξαρτησία της άνωσης από τη μάζα. Αφέθηκαν να πειραματιστούν και με άλλα 

σώματα διαφορετικής μάζας από διαφορετικά υλικά για τον έλεγχο του συμπεράσματος και τους 

ζητήθηκε να καταγράψουν αν επιβεβαιώθηκε η αρχική τους πρόβλεψη όπως διατυπώθηκε στη 

δραστηριότητα 1. 

Δραστηριότητα 5η  (στόχος ε) 

Συζητήθηκε στην τάξη αν δύο αντικείμενα ίδιου μάζας και διαφορετικού όγκου θα δέχονται την ίδια 
άνωση και ζητήθηκε να καταγράψουν τις απόψεις τους 
 

 



Δραστηριότητα 6η  (στόχος δ) 

Ζητήθηκε από τους μαθητές να σχεδιάσουν ένα πείραμα για τον έλεγχο της παραπάνω υπόθεσης και 

να το καταγράψουν στο φύλλο εργασίας 

Δραστηριότητα 7η  (στόχοι α και ε) 

Οι μαθητές τοποθέτησαν δυο σώματα ίδιας μάζας και διαφορετικού όγκου όπως τους υποδείχθηκε στο 

φύλλο εργασίας και τους ζητήθηκε να καταγράψουν την άνωση που δέχονται τα δυο σώματα 

επιβεβαιώνοντας την εξάρτηση της άνωσης από ον όγκο. Αφέθηκαν να πειραματιστούν και με άλλα 

σώματα διαφορετικού όγκου από διαφορετικά υλικά για τον έλεγχο του συμπεράσματος και τους 

ζητήθηκε να καταγράψουν αν επιβεβαιώθηκε η αρχική τους πρόβλεψη όπως διατυπώθηκε στη 

δραστηριότητα 5. 

Δραστηριότητα 8η  (στόχος ζ) 

Ζητήθηκε από τους μαθητές να λάβουν μετρήσεις τιμών άνωσης και όγκου του βυθισμένου σώματος 

και να τις καταγράψουν σε ένα πίνακα τιμών. Ενδεικτικά : 

Α/Α Όγκος (L) Άνωση(Ν) 

1 2 19,6 

2 5 49 

3   

4   

5   

 

 

Έγινε επίδειξη στο διαδραστικό πίνακα η κατασκευή του αντίστοιχου διαγράμματος και στη συνέχεια 

ζητήθηκε από τους να κατασκευάσουν το διάγραμμα A = f(V) στο οποίο φαίνεται ότι τα μεγέθη άνωση 

και όγκος είναι ανάλογα 

 

 

 

 

 

 

 


