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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Η δύναμη που ονομάζεται άνωση 

 Το σχέδιο του μαθήματος αφορά τον α) τον προσδιορισμό της δύναμης της άνωσης και β) τον 

υπολογισμό της σε ένα σώμα το οποίο είναι βυθισμένο σε υγρό με την χρήση του ενός flash applet από 

την ιστοσελίδα http://www.seilias.gr/images/stories/gl/swf/anosi.swf 

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). 

Πρότερες αντιλήψεις 

Τα ελαφρύτερα σώματα δέχονται μεγαλύτερη δύναμη από το νερό 

Το αλάτι της θάλασσας ασκεί δύναμη στα σώματα που βυθίζονται στο νερό 

Ο αέρας μέσα στα σώματα τα εμποδίζει να βυθιστούν 

Η πίεση του νερού είναι μεγάλη και σπρώχνει τα σώματα προς τα πάνω 

Η πυκνότητα της θάλασσας είναι μεγάλη 

Στόχοι  

Οι στόχοι του πειράματος είναι: 

α) Η εφαρμογή του 1ου νόμου του Newton σε ένα σώμα (συνθήκη ισορροπίας) 

β) Η πειραματική απόδειξη της ύπαρξης της άνωσης  

γ) Ο πειραματικός υπολογισμός της άνωσης σε ένα σώμα βυθισμένο σε υγρό με τη χρήση ενός 

δυναμομέτρου. 

Ψηφιακοί πόροι  

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

http://www.seilias.gr/images/stories/gl/swf/anosi.swf το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών 

μεταβολών στη μάζα του σώματος και στο είδος του υγρού το οποίο είναι πολύ δύσκολο σε μια 

διδακτική ώρα να γίνει σε πραγματικό εργαστήριο και χωρίς να υπεισέρχονται σφάλματα μετρήσεων 

από τα όργανα. 

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. 

http://www.seilias.gr/images/stories/gl/swf/anosi.swf
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  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 

Συζητήθηκε στην τάξη ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε εύκολα να βυθίσουμε μια μπάλα στη 

θάλασσα για να ανιχνευθούν οι πρότερες αντιλήψεις των μαθητών 

Δραστηριότητα 2η   

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

μαθητές για να εξοικειωθούν με το λογισμικό 

Δραστηριότητα 3η  (στόχος α) 

Οι μαθητές τοποθετούν ένα σώμα σε ελατήριο και το αφήνουν να ισορροπήσει. Μετρούν τη δύναμη 

του ελατηρίου και τη συγκρίνουν με το δεδομένο βάρος του σώματος και καταλήγουν στο συμπέρασμα 

ότι είναι ίσες.  Προσδιορίζουν το βάρος του σώματος χρησιμοποιώντας τη συνθήκη ισορροπίας (1ος 

νόμος του Newton). Σχεδιάζουν τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στο σχήμα το οποίο δίνεται. 

Δραστηριότητα 4η  (στόχος α) 

Οι μαθητές ασκούν εξωτερική δύναμη στο σώμα και το σώμα με την επίδραση και της νέας δύναμης 

ισορροπεί σε νέα θέση. Υπολογίζουν τη δύναμη του ελατηρίου. Γνωρίζουν ότι το βάρος του σώματος 

δεν έχει μεταβληθεί και συμπεραίνουν ότι η δύναμη του ελατηρίου μεταβλήθηκε εξαιτίας της 

εξωτερικής δύναμης. Σχεδιάζουν τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στο σχήμα το οποίο δίνεται και 

υπολογίζουν την εξωτερική δύναμη γράφοντας τη νέα συνθήκη ισορροπίας. Συμπεραίνουν τελικά ότι 

μια δύναμη μπορεί να μεταβάλει τη θέση ισορροπίας και τη δύναμη του ελατηρίου. 

Δραστηριότητα 5η  (στόχοι β και γ) 

Οι μαθητές βυθίζουν  το σώμα μέσα στο νερό και το σώμα ισορροπεί σε νέα θέση. Διαπιστώνουν την 

ύπαρξη μια εξωτερικής δύναμης από το νερό. Υπολογίζουν τη δύναμη του ελατηρίου. Γνωρίζουν ότι το 

βάρος του σώματος δεν έχει μεταβληθεί και συμπεραίνουν ότι η δύναμη του ελατηρίου μεταβλήθηκε 

εξαιτίας της δύναμης από το νερό. Σχεδιάζουν τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στο σχήμα το 

οποίο δίνεται και υπολογίζουν την εξωτερική δύναμη (άνωση) γράφοντας τη νέα συνθήκη ισορροπίας. 

Τη δύναμη τους λέμε ότι την ονομάζουμε άνωση και ότι τη συμβολίζουμε με το γράμμα Α.  

Δραστηριότητα 6η  

Οι μαθητές επιβεβαίωσαν ότι όλα τα σώματα τα οποία βυθίζονται στο νερό δέχονται μια δύναμη που 

τα εμποδίζει να βυθιστούν και ονομάζεται άνωση. 


