
 ΣΧΕΔΙΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΚΑΣΤΡΙΟΥ                             ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΧΑΛΙΚΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ:ΦΥΣΙΚΗ            ΤΑΞΗ:Α ΛΥΚΕΙΟΥ         ΧΡΟΝΟΣ: 29/9/03-1η ώρα

Περιεχόμενο  μαθήματος: 1.1.Ευθύγραμμη κίνηση   
Ύλη και κίνηση(1.1.1), Ο προσδιορισμός της θέσης  ενός σωματίου(1.1.2), Οι έννοιες της χρονικής στιγμής, του συμβάντος και της χρονικής διάρκειας(1.1.3), Η μετατόπιση σωματίου πάνω σε άξονα(1.1.4) -1 διδ. ώρα

	Διδακτικοί  στόχοι [Οι μαθητές στο τέλος της ώρας να είναι σε θέση]:
1
Να περιγράφουν τη σχετικότητα της έννοιας της κίνησης
2
Να ορίζουν την έννοια της τροχιάς
3
Να ορίζουν την έννοια του σωματίου
4
Να προσδιορίζουν τη θέση σωματίου που κινείται σε ευθύγραμμη τροχιά, να διαπιστώσουν την αναγκαιότητα του συστήματος αναφοράς και να ασκηθούν στον προσδιορισμό της θέσης ενός σωματίου στο επίπεδο
5
Να ορίζουν τις έννοιες της χρονικής στιγμής του συμβάντος και της χρονικής διάρκειας
6
Να ορίζουν την έννοια της μετατόπισης και να συγκρίνουν τις έννοιες ‘μετατόπιση’ και ‘διάστημα’

‘Ιδέες’ των μαθητών :
-Σύγχυση της μετατόπισης με τη συνολικά διανυθείσα απόσταση

	Φάσεις [Διδακτικές ενέργειες-Μαθησιακά έργα]:
Περιπτώσεις σωμάτων που είναι ακίνητα. Υπάρχουν;

Η αίσθηση της κίνησης εξαρτάται από τον παρατηρητή(π.χ. Αυτοκίνητα που κινούνται πλάι-πλάι)
Τροχιά :οι διαδοχικές θέσεις από τις οποίες περνά ένα κινητό
Πότε μπορούμε να πούμε ότι ένα τρένο περνά από ένα στύλο της ΔΕΗ;(ανάγκη παράστασης του με σημείο)
	Πώς προσδιορίζουμε τη θέση ενός μολυβιού πάνω στο θρανίο;(ανάγκη ορισμού ενός σημείου αναφοράς)
Παραδείγματα για τις έννοιες: Χρονική στιγμή –Συμβάν-Χρονική διάρκεια (Δραστηριότητα Παραγρ.1.1.3)
	Ποια η μετατόπιση κινητού που ξεκινά από π.χ. μια θέση Α(+3m) και φτάνει σε θέση Β(+10m)-Παράδειγμα με κίνηση και προς τα αριστερά
Να συμπληρωθεί το παρακάτω φύλλο εργασίας

Φύλλο εργασίας

Χρησιμοποιήστε το αυλάκι που έχει το θρανίο σας, μία μπίλια και έναν χάρακα.

Μπορούμε να θεωρήσουμε το λούκι σαν προσανατολισμένο άξονα;…………………………..

Ποια είναι η αρχή των συντεταγμένων που εσύ όρισες;………………………………………….

Ποιο είναι το μοναδιαίο μήκος που διάλεξες;………………………………………………………

Κύλησε την μπίλια σε ένα σημείο δεξιά της αρχής των συντεταγμένων. Ποιο είναι; x1 =……...

 Κύλησε την μπίλια σε ένα σημείο ακόμη πιο δεξιά της αρχής των συντεταγμένων. Ποιο 

είναι;  x2 =……...

Κύλησε τώρα την μπίλια σε ένα σημείο αριστερά της αρχής των συντεταγμένων. Ποιο είναι; 

x3 =……...

Κύλησε την μπίλια σε ένα σημείο ακόμη πιο αριστερά της αρχής των συντεταγμένων. Ποιο 

είναι; x4 =……... .Προσδιορίστε τώρα την συνιστώσα της μετατόπισης στον άξονα από το x1 

στο x2 .  Δx = x2 – x1=…………………….. 

Προσδιορίστε τώρα την συνιστώσα της μετατόπισης στον άξονα από το x2  στο x3 .  

Δx = x3 – x2=……………………..   Τι παρατηρείς σε σχέση με το πρόσημο……………………

Εργασίες για εμπέδωση
Ερωτήσεις 3, 4, 5, 6

Κριτήριο αξιολόγησης 
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1) Με τη βοήθεια του χάρακα σου όρισε μια αρχή (O) και ένα  μοναδιαίο μήκος επάνω στον άξονα και μέτρησε την μετατόπιση του αυτοκινήτου από το Α (x1)  στο Β (x2).






     Δx = ………………………………………………………………………………………………….



2) Μέτρησε τη μετατόπιση της μύγας στις τρεις παρακάτω περιπτώσεις.
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