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Περιεχόμενο  μαθήματος: 
Τρίτος νόμος του Νεύτωνα. Νόμος δράσης αντίδρασης(1.3.1) - Δυνάμεις από επαφή και από απόσταση(1.3.2)-1 διδ. ώρα

	Διδακτικοί  στόχοι [Οι μαθητές στο τέλος της ώρας να είναι σε θέση]:
1
Να διατυπώνουν το νόμο δράσης – αντίδρασης.
2
Να εφαρμόζουν το νόμο δράσης αντίδρασης, δηλαδή όταν θεωρήσουν τη δύναμη που ασκεί ένα σώμα Α σε ένα σώμα Β (ως δράση) ,να προσδιορίζουν τη δύναμη που ασκεί το Β στο Α (ως αντίδραση).
3
Να προσδιορίζουν και να σχεδιάζουν τις δυνάμεις από επαφή(π.χ. δύναμ,η τεντωμένου νήματος, δύναμη από επιφάνεια, άνωση, αντίσταση του αέρα) και τις δυνάμεις από απόσταση (π.χ. δύναμη βαρύτητας) που ασκούνται σε ένα σώμα , προκειμένου να λύσουν ένα πρόβλημα.

	‘Ιδέες’ των μαθητών [Κάποιοι μαθητές πιστεύουν ότι]:
-Γενικά οι μαθητές θυμούνται καλά από το γυμνάσιο  ότι η “δράση” συνοδεύεται από μία “αντίδραση” το πρόβλημα εστιάζεται στο ότι αν τους δοθεί μια συγκεκριμένη κατάσταση δυσκολεύονται να τις τοποθετήσουν στα σημεία εφαρμογής τους ή τις τοποθετούν με διαφορετικά μέτρα και διευθύνσεις

--Καθώς μετακινούμε ένα αντικείμενο , η δύναμη που ασκούμε σ’ αυτό είναι μεγαλύτερη από εκείνη που μας ασκεί.
--Οι δυνάμεις ‘δράσης –αντίδρασης ενεργούν στο ίδιο αντικείμενο.
--Η δύναμη που εφαρμόζεται π.χ. από ένα χέρι ,εξακολουθεί να ενεργεί επάνω στο αντικείμενο και όταν αυτό πάψει να βρίσκεται σε επαφή με το χέρι (π.χ. η μπάλα που απομακρύνεται από το χέρι ενός καλαθοσφαιριστή).

	Φάσεις [Διδακτικές ενέργειες-Μαθησιακά έργα]:
Αναφέρουμε παραδείγματα από την εμπειρία όπως αυτά των εικόνων 1.3.1 και 1.3.2, από τα οποία φαίνεται , ότι, όταν ένα αντικείμενο ασκεί δύναμη επάνω σε ένα άλλο τότε και το δεύτερο ασκεί δύναμη πάνω στο πρώτο

Να γίνει η δραστηριότητα της σελίδας 112(ώστε οι μαθητές να διατυπώσουν την αρχή δράσης –αντίδρασης)
Τονίζουμε ότι οι δυνάμεις δράσης αντίδρασης ενεργούν σε διαφορετικά σώματα και επομένως δεν έχει νόημα να μιλάμε για συνισταμένη των δύο αυτών δυνάμεων
Μελέτη της εικόνας 1.3.6  με τις δυνάμεις επαφής και από απόσταση. Να αναφερθούν  από τους μαθητές άλλα παραδείγματα δυνάμεων επαφής που γνωρίζουν από την εμπειρία τους
Τονίζουμε ότι οι δυνάμεις από επαφή που ασκούνται σε ένα σώμα είναι τόσες όσα και τα σώματα με τα οποία έρχεται αυτό σε επαφή
Συζητάμε  το προτεινόμενο θέμα στη σελίδα 113.

	Εργασίες για εμπέδωση
Ερωτήσεις 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27, 34, 43, 45

Κριτήριο αξιολόγησης 

1.	Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη δράση και την αντίδραση;

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2.	Η δράση και η αντίδραση αλληλοεξουδετερώνονται;

………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
3.	Αν η Γη ασκεί δύναμη ίση με 10.000 Ν σε ένα αυτοκίνητο πόση δύναμη ασκεί το αυτοκίνητο στη Γη ;

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
4.	Εάν ένα σώμα πέφτει ελεύθερα κάτω από την επίδραση του βάρους του (χωρίς αντίσταση του αέρα) ποια είναι ή δράση και ποια η αντίδραση;

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………


