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Περιεχόμενο  μαθήματος: 
Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο(1.3.3).Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες(1.3.4.)-1 διδ. ώρα

	Διδακτικοί  στόχοι [Οι μαθητές στο τέλος της ώρας να είναι σε θέση]:
1
Να προσδιορίζουν τη συνισταμένη δύο συντρεχουσών δυνάμεων(δηλαδή δυνάμεων που διέρχονται από το ίδιο σημείο γραφικά (με σχεδίαση των διανυσμάτων τους υπό κλίμακα).
2
Να προσδιορίζουν τη συνισταμένη δύο συντρεχουσών δυνάμεων, κάθετων μεταξύ τους, με τη βοήθεια του Πυθαγορείου θεωρήματος.
3
Να αναλύουν δύναμη σε συνιστώσες.

	‘Ιδέες’ των μαθητών [Κάποιοι μαθητές πιστεύουν ότι]:
-- Κατ΄ αρχήν οι μαθητές είναι γνώστες τη τεχνικής της πρόσθεσης και της ανάλυσης διανυσμάτων από τα μαθηματικά. Εδώ όμως επειδή μιλάμε πια για πραγματικά σώματα με διαστάσεις και μετρήσεις “αόρατων” δυνάμεων με δυναμόμετρα και που τις συμβολίζουμε με διανύσματα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι απλώς μια εφαρμογή της θεωρίας που ήδη ξέρουν. 

-- Πάρα πολλοί μαθητές αποστηθίζουν τους ορισμούς του ημίτονου και του συνημίτονου και στη συνέχεια τους εφαρμόζουν μηχανικά στην ανάλυση μιας δυνάμεως που σχηματίζει γωνία με τους άξονες. Εάν αλλάξει λίγο το βασικό σχήμα το οποίο έχουν μάθει ή κάποια γωνία αρχίζει και τους δημιουργείται σύγχυση. (Μεγάλα, καθαρά και όχι βαρυφορτωμένα σχήματα μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την περίπτωση). 

	Φάσεις [Διδακτικές ενέργειες-Μαθησιακά έργα]:
Μελέτη της εικόνας με τις δυνάμεις που ασκούν τα οχήματα στο πλοιάριο. Ερώτηση για το εάν θα μπορούσαν αυτές οι δυνάμεις να αντικατασταθούν από μία μόνο δύναμη  που να προκαλεί το ίδιο αποτέλεσμα(συνισταμένη). Αν ναι ποια η κατεύθυνση της και το μέτρο της;

Μελέτη της εικόνας 1.3.8.Να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα της σελίδας 114(Να προχωρήσει η εργασία με βάση την παρατήρηση ότι οι τρεις δυνάμεις βρίσκονται σε ισορροπία και επομένως η συνισταμένη των δύο είναι αντίθετη με την Τρίτη.
Να προσδιορίσουν οι μαθητές  τη συνισταμένη δυο συντρεχουσών δυνάμεων κάθετων μεταξύ τους με εφαρμογή του Πυθαγορείου θεωρήματος καθώς και την κατεύθυνση της με υπολογισμό της εφθ.

	Εργασίες για εμπέδωση
Ερωτήσεις 6, 14. Πρόβλημα 1, 3.
Κριτήριο αξιολόγησης
1.Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται επάνω στην ταμπέλα που φαίνεται στο σχήμα. Πόση είναι η συνισταμένη τους;
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2.Αναλύστε την δύναμη στις συνιστώσες της επάνω στους ορθογώνιους άξονες και βρείτε το μέτρο τους γραφικά και υπολογιστικά.
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3. Βρείτε τη συνισταμένη των δυο δυνάμεων που φαίνονται στο σχήμα γραφικά.
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