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ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΗ  

Σάξη: Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

Δνόηηηα: Ιδιόηηηερ ηλεκηπικού θοπηίος – θόπηιζη 

 

 

1. ΣΟΥΟΙ 

  

Να είλαη ζε ζέζε νη καζεηέο, κεηά ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο: 
 

1. Να αλαγλσξίδνπλ όηη ζηε θύζε ππάξρεη κία άιιε δύλακε εμ απνζηάζεσο εθηόο 

ηεο βαξπηηθήο, ε ειεθηξηθή δύλακε θαη  λα ηεθκεξηώζνπλ γηαηί ε ειεθηξηθή δύλακε 

είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ βαξπηηθή. 
 

2. Να απνδώζνπλ επαγσγηθα ηελ ειεθηξηθή δύλακε απηή ζε κία ηδηόηεηα ηεο ύιεο 

πιελ ηεο κάδαο,  ην ειεθηξηθό θνξηίν . 
 

3. Να αλαθέξνπλ  όηη ην θνξηίν κεηαθέξεηαη θαη δηαηεξείηαη 
 

4. Να εμεγνύλ  ηελ αλάγθε ύπαξμεο δύν θαηαζηάζεσλ θνξηίνπ (όκνηα αλόκνηα -

θόθθηλν - κπιε ,ζεηηθό αξλεηηθό). 
 

5. Να δηαθξίλνπλ θαηλόκελα Ζιεθηξνζηαηηθήο ζηε θαζεκεξηλή δσή. 

 

Εναλλακτικές ιδέες ηφλ καζεηώλ: 

 Οη καζεηέο πηζηεύνπλ όηη νη δπλάκεηο από απόζηαζε έρνπλ θαηαθόξπθε 

θαηεύζπλζε κόλν. 

 Σπγρένπλ ηηο καγλεηηθέο ειεθηξηθέο θαη βαξπηηθέο δπλάκεηο  

 Οη ειεθηξηθέο δπλάκεηο είλαη πάληα ειθηηθέο (Έιμε αθόξηηζηνπ ζώκαηνο κε 

θνξηηζκέλν) 

 

2. ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΜΔΑ & ΤΛΙΚΑ 

α) Λνγηζκηθό PHET 

Τν «PhET project» πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν δηαδξαζηηθώλ πξνζνκνηώζεσλ θπζηθώλ 

θαηλνκέλσλ. Όιεο νη πξνζνκνηώζεηο ηνπ PhET είλαη ειεύζεξα δηαζέζηκεο από ηνλ 

ηζηνρώξν PhET(http://phet.colorado.edu/) θαη είλαη εύθνιν λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη 

λα ελζσκαησζνύλ ζηε δηδαζθαιία. 

β) Μάιιηλν ύθαζκα θαη πιαζηηθή ξάβδνο, κπαιόλη. 

 

3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ: Μία δηδαθηηθή ώξα  

 

4. ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΑΞΗ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ  
 

Τν ζρέδην ζα πινπνηεζεί ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο 

Οκάδα ησλ 2-3  αηόκσλ ζε θάζε ππνινγηζηή - Τα θύιια εξγαζίαο ζα είλαη αηνκηθά 

 

5. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 
 

Τν πξνηεηλόκελν ζρέδην αλαθέξεηαη  ζηελ  δηεξεύλεζε ηεο ύπαξμεο ηεο ειεθηξηθήο 

δύλακεο θαη ηεο απόδνζεο ηεο ζην ειεθηξηθό θνξηίν. Δπίζεο,  γίλεηαη δηεξεπλεηηθή 

κειέηε γηα ην είδνο (πξόζεκν) ηνπ θνξηίνπ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε θνξηηζκέλσλ 

ζσκάησλ. Τν ζρέδην ζηεξίδεηαη ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν (νκάδεο ησλ 2-3 

αηόκσλ) θαη ζηελ θαζνδεγνύκελε κάζεζε  κε ζηνηρεία  αλαθαιππηηθήο, κάζεζεο. 
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6. ΠΟΡΔΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ - ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΔΝΔΡΓΙΔ 

 

Α) ΔΙΑΓΩΓΗ  (4min) 

 Γίλεηαη αλάθιεζε ησλ γλσζηηθώλ πξναπαηηήζεσλ (Γύλακε, αιιειεπίδξαζε, 

βάξνο, κάδα, 3νο λόκνο ηνπ Νεύησλα)  

 Γίλεηαη ελεκέξσζε  ησλ καζεηώλ γηα ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο 

(Αλαθάιπςε κηα λέαο δύλακεο ηεο θύζεο - Απόδνζε ηεο δύλακεο απηήο ζε 

κία λέα ηδηόηεηα ηεο ύιεο) - Γηαηί ρξεηάδνληαη νη γλώζεηο απηέο ζηε δσή 

(Ζιεθηξηζκόο - Τερλνινγία -Φπζηθά θαηλόκελα). 

 Πξόθιεζε ελδηαθέξνληνο (Γηεγείξεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ κε ηα 

video: https://www.youtube.com/watch?v=hWZ6pA4jo3g 

                        https://www.youtube.com/watch?v=IdcPeW1XwKs 

            θαη κε ην ηη κπνξεί λα ζεκαίλνπλ ηα ζύκβνια  

  
 

 

Β) ΓΙΓΑΚΣΙΚΉ ΔΠΔΞΔΡΓΑΊΑ ΣΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (30 min) 

 

1 Φύλλο Δπγαζίαρ 

 

Γίλεηαη κία πρώηε επαθή κε ηελ ειεθηρηθή δύλακε ηρίβοληας έλα ζησιό ζε κάιιηλο 

ύθαζκα θαη θαηόπηλ ηο  πιεζηάδοσλ οη καζεηές ζε έλα ταρηάθη ε αληίζηοητα ηελ ράβδο 

εβολίηε θαη ηο κάιιηλο ύθαζκα   

-Τρίυηε έλα κπαιόλη ζηα καθρηά καιιηά κηα καζεηρίας θαη κεηά αλσυώζηε ηο. 

Γίλεηαη ζύγθρηζε ηες βαρσηηθής δύλακες θαη ηες άγλφζηες δύλακες (κέηρο - ποιύ 

ηζτσρή λίθεζε ηολ πιαλήηε - θαηεύζσλζε προς ηα πάλφ) . 

 

Σπγθεθξηκέλα ζην  θύλλο επγαζίαρ  (Δηθόλεο 1-2) νη καζεηέο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

ηε ηξηβήο  θνξηίδνπλ ηα δύν ζώκαηα πνπιόβεξ θαη κπαιόλη 
 

 
Δηθόλα -1 
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Δηθόλα -2 
 
Σηε ζπλέρεηα παξαηεξνύλ ηελ έιμε αλάκεζα ζηα ζώκαηα. 
 

 Τν ίδην γίλεηαη θαη ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-PCS9A_WjsM 

 

Σηε ζπλέρεηα επαλαιακβάλνπλ ηελ δηαδηθαζία θαη κε έλα δεύηεξν κπαιόλη ην κπιε 

(εηθόλα -3). Παξαηεξνύλ όηη ηα δύν κπαιόληα απσζνύληα  
 

 
 

Εικόνα -3 
 

Παξαηεξνύλ όηη ηα δύν κπαιόληα απσζνύληαη (εηθόλα -4)) 

 
 

Εικόνα -4 
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Με ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο (είλαη απσζηηθέο νη βαξπηηθέο δπλάκεηο;) πξνθύπηεη όηη 

ε εμ απνζηάζεσο δύλακε αλάκεζα ζηα ζώκαηα είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ βαξπηηθή  

(Σηόρνο - 1). Δκθαλίδεηαη κηα εμ απνζηάζεσο δύλακε πόηε ειθηηθή (πνπιόβεξ – 

κπαιόλη) πόηε απσζηηθή (κπαιόλη – κπαιόλη).  
 

Σηε ζπλέρεηα επαλαιακβάλνπλ ηα αλσηέξσ πεηξάκαηα αιιά κε ηελ εκθάληζε ησλ 

θνξηίσλ πξηλ ηελ ηξηβή. Μεηξάλε ίδην αξηζκό κπιε θαη θόθθηλσλ ζεκείσλ. 
 

Ο ζθνπόο είλαη λα αληηιεζνύλ όηη κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηξηβήο θάηη άιιαμε ζηελ ύιε, 

ζηα κπαιόληα θαη ην πνπιόβεξ. (Δηθόλεο 5-7). 
 

 
Δηθόλα -5 
 

 
 

Δηθόλα -6 
 

Ζ αιιαγή απηή θαίλεηαη ζηα θόθθηλα (+) θαη κπιε  (-) ζεκάδηα.  

Μεηξώληαο πξίλ θαη κεηά ηελ ηξηβή ησλ αξηζκό ησλ (+) θαη (-) θαηαλννύλ όηη 

θάηη κεηαθηλήζεθε από ην πνπιόβεξ ζην κπαιόλη ηα κπιε (-).  
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Δηθόλα -7 
 

Τα κπιε πεξηζζεύνπλ θαη απσζνύληα. Μπιε θόθθηλα έιθνληαη.  

Με κηα πην πξνζεθηηθή καηηά ζα αληηιεθζνύλ όηη ν αξηζκόο πξηλ θαη κεηά ηελ ηξηβή 

ησλ (-) θαη (+) παξακέλεη ν ίδηνο Με ηνλ ηξόπν απηό αληηιακβάλνληαη όηη έλα 

κέγεζνο δηαηεξείηαη θαη κεηαθέξεηαη από ην έλα ζώκα ζην άιιν. Αλαθαιύπηνπλ 

δειαδή ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ θαη όηη ην έλα είδνο ηνπ  απηό 

κεηαθέξεηαη ην (-)  (Σηόρνη 2-3)  
 

Σην ζεκείν απηό ν θαζεγεηήο κε παξέκβαζε κπνξεί λα εμεγήζεη όηη κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο ηξηβήο εθδειώλεηαη - απνθαιύπηεηαη κία ηδηόηεηα ηεο ύιεο πνπ ηε 

ιέκε θνξηίν θαη όηη νη δπλάκεηο πνπ έρνπκε ήδε κειεηήζεη νθείινληαη ζε απηό θαη γηα 

ηζηνξηθνύο ιόγνπο ηηο ιέκε ειεθηξηθέο. Δδώ αλαθέξνπκε θαη ηελ κνλάδα ηνπ 

ειεθηξηθνύ θνξηίνπ ην 1C θαη ηα ππνπνιιαπιάζηα ρσξίο άιιεο ιεπηνκέξεηεο.  
 

 
Δηθόλα -8 
 

Δλεξγνπνηώληαο ηελ επηινγή "Δκθάληζε πιενλάδνληνο θνξηίνπ" θαη κειεηώληαο ηελ 

εηθόλα -8  

Με θαηάιιειεο εξσηήζεηο (Θα κπνξνύζε κία θαηάζηαζε κάδαο λα  πξνθαιεί πόηε 

ειθηηθέο θαη πόηε απσζηηθέο δπλάκεηο; Υπάξρνπλ απσζηηθέο βαξπηηθέο δπλάκεηο; Τη 

ζα γηλόηαλ αλ ππήξρε ηξίηε θαηάζηαζε θνξηίνπ;) νη καζεηέο «αλαθαιύπηνπλ» ηελ 

αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο δύν δηαθνξεηηθώλ  θαηαζηάζεσλ θνξηίνπ  (Σηόρνο 4). 
  

Όκνηα θνξηία απσζνύληαη – Αλόκνηα έιθνληαη.  

Φόξηηζε = Γεκηνπξγία πεξηζζεύκαηνο θνξηίνπ ή ειιείκκαηνο θνξηίνπ 
 

Γ)  ΚΛΔΙΙΜΟ  (2min) 

α) Γίλεηαη αλαθεθαιαίσζε κε επηζήκαλζε ησλ θπξηνηέξσλ ζεκείσλ ηνπ καζήκαηνο. 

β) Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα επεμεξγαζηνύλ  ηηο αζθήζεηο ζην θύιιν εξγαζίαο.  



Μ.ΧΑΝΙΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σελίδα 6 

 ΣΔΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ( 5min) 

 

1. Σηε θύζε εθηόο από ηηο βαξπηηθέο δπλάκεηο ππάξρνπλ θαη άιιεο; Δάλ λαη 

δηθαηνινγήζηε Δάλ όρη πάιη δηθαηνινγήζηε. 

2. Δίλαη ηζρπξέο νη ειεθηξηθέο δπλάκεηο; Δίλαη ειθηηθέο ή απσζηηθέο ε θαη ηα δύν; 

3. Πνπ απνδίδεηαη ε ύπαξμε ησλ ειεθηξηθώλ δπλάκεσλ; 

4. Τη ζεκαίλεη θόξηηζε; Πσο θνξηίδεηαη έλα ζώκα;  
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Κάληε επηθόιιεζε ζηνλ θπιινκεηξεηή ηελ δηεύζπλζε 

https://www.youtube.com/watch?v=hWZ6pA4jo3g 

θαη κεηά ηελ δηεύζπλζε:    https://www.youtube.com/watch?v=IdcPeW1XwKs 

 Τη κπνξεί λα ζεκαίλνπλ ηα ζύκβνια; 

 

1. Τξίςηε ην ζηύιν ζε έλα ύθαζκα θαηά πξνηίκεζε κάιιηλν . Πιεζηάζηε ην ζηπιό ζε 

έλα θνκκάηη ραξηάθη. Τη παξαηεξείηε;  

Τξίςηε έλα κπαιόλη ζηα καθξηά καιιηά κηαο καζεηξίαο θαη κεηά αλπςώζηε ην. Τη 

παξαηεξείηε; 

Πνηέο δπλάκεηο αζθνύληαη ζην ραξηάθη; Αλαγλσξίδεηαη θακία από απηέο; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tη ζπκπεξαίλεηε γηα ηελ άιιε δύλακε Πνηά είλαη ε θαηεύζπλζε Δίλαη πνιύ ηζρπξή; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Κάληε επηθόιιεζε ζηνλ θπιινκεηξεηή ηελ δηεύζπλζε 

http://phet.colorado.edu/sims/balloons/balloons_el.jnlp 

 

Δπηιέμηε ηα πεδία όπσο ζηελ εηθόλα 

Φφλλο εργαςίασ – 1 Ιδιότητες Ηλεκτρικοφ φορτίου Φόρτιση 

Ονοματεπώνυμο  

Τάξη-Τμήμα  Ημερομηνία  
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2. Τξίςηε ην κπαιόλη ζην πνπιόβεξ θαη κεηά αθήζηε ην. Τη παξαηεξείηε; 

Αζθνύληαη δπλάκεηο ζην κπαιόλη; Τί είδνπο; Eίλαη βαξπηηθέο; 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Τν ίδην γίλεηαη θαη ζην πξαγκαηηθό θόζκν. Κάληε επηθόιιεζε ζηνλ θπιινκεηξεηή 

ηελ δηεύζπλζε          https://www.youtube.com/watch?v=-PCS9A_Wjsλ. 

3. Δλεξγνπνηήζηε θαη ην δεύηεξν κπιε κπαιόλη 

 

4.Τξίςηε ην ζην πνπιόβεξ όπσο θαη πξηλ. Έιθνληαη κεηαμύ ηνπο ή απσζνπληαη ηα 

κπαιόληα; Αθαηξέζηε ηελ επηινγή ηνπ ηνίρνπ θαη παξαηεξείζηε μαλά. Μπνξεί λα 

είλαη βαξπηηθέο νη δπλάκεηο αλάκεζα ζηα κπαιόληα; Γηθαηνινγήζηε. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Παηήζηε επαλαθνξά. Δλεξγνπνηήζηε ην πεδίν "Δκθάληζε θνξηίσλ" θαη 

επαλεκθαλίζηε ηελ εηθόλα ηνπ βήκαηνο -2 . Παξαηεξείηαη ηα (-) θαη (+) 

Έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ((+)=(-)) ζε ζην πνπιόβεξ θαη ζην κπαιόλη αληίζηνηρα; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Δπαλαιάβαηε ην βήκα 3 Τη αιιαγή ζπλέβε κπιε θαη θόθθηλα ζεκάδηα; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Έγηλε θακία κεηαθίλεζε από ην έλα ζώκα ζην άιιν; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Μεηά ηελ κεηαθίλεζε ελεξγνπνηήζεθε ε ειθηηθή δύλακε; --------------------------------- 

7. Δπαλαιάβαηε ην βήκα 4, ηη ζπλέβε ζην θίηξηλν κπαιόλη; 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Τειηθά πνηα απσζνύληαη θαη πνηά έιθνληαη; 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Ο αξηζκόο πξηλ θαη κεηά ηελ ηξηβή ησλ (-) θαη (+) παξακέλεη ν ίδηνο; 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Τειηθά ηη κεηαθέξεηαη από πνηό ζώκα ζε πνηό ζώκα 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Δλεξγνπνηήζηε  ηελ επηινγή "Δκθάληζε πιενλάδνληνο θνξηίνπ" 

Θα κπνξνύζε λα ππάξμεη έλα είδνο θνξηίνπ θαη δύν είδε δπλάκεσλ (Διθηηθέο -

απσζηηθέο) ή έλα είδνο δπλάκεσλ (ειθηηθέο ή απσζηηθέο) θαη δύν είδε θνξηίνπ; 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Τειηθά πσο δηθαηνινγνύκε ηελ ύπαξμε ειθηηθώλ θαη απσζηηθώλ δπλάκεσλ κε ην 

είδνο ηνπ θνξηίνπ; Τειηθά όηαλ ιέσ όηη θνξηίδσ έλα ζώκα ηη θάλσ ζε απηό; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Αζκήζειρ για ηο ζπίηι. 

α)"Φνξηίζηε" έλα ζηπιό θαη πιεζηάζηε ζην ζε κία θιέβα λεξνύ θάησ απν κία βξύζε. 

Τη παξαηεξείηε θαη πνηα ε εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

β) Δπηζθεθηείηε ηνλ ηζηνηνπν  http://phet.colorado.edu/el/simulation/travoltage 

Πσο θηλνύληαη ηα ειεθηξηθά θνξηία κέζα ζην ζώκα ηνπ Τξαβόιηα; Φνξηίζηε ηνλ 

Τξαβόιηα ελώ αθνπκπάεη ην πόκνιν ηεο πόξηαο . Τη παξαηεξείηε; 

 

 

 


