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Περιεχόμενο  μαθήματος: 
 Η έννοια της δύναμης(1.2.1)-Σύνθεση συγγραμικών δυνάμεων(1.2.2)-                                  2 διδακτικές ώρες
Διδακτικοί  στόχοι [Οι μαθητές στο τέλος της ώρας να είναι σε θέση]:
1
Να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τις δυνάμεις οι οποίες προκαλούν μετατοπίσεις, παραμορφώσεις κλπ στην καθημερινή ζωή.
Να διακρίνουν ότι πίσω από οποιαδήποτε αλλαγή της κινητικής κατάστασης ενός σώματος κρύβεται κάποια ή κάποιες αλληλεπιδράσεις.
Να διαπιστώσουν ότι ηρεμία ή ομαλή κίνηση δεν σημαίνει απουσία αλληλεπιδράσεων αλλά αλληλεξουδετέρωση τους
2
Να σχεδιάζουν τις δυνάμεις προσδιορίζοντας το σημείο εφαρμογής ,την τιμή , τη διεύθυνση και τη φορά(διανυσματικός χαρακτήρας του μεγέθους)
3
Να διακρίνουν τις συγγραμικές δυνάμεις από τις μη συγγραμικές.
4
Να εφαρμόζουν σωστά τις συμβάσεις και τους κανόνες υπολογισμού της συνισταμένης συγγραμικών δυνάμεων
‘Ιδέες’ των μαθητών  [Κάποιοι μαθητές πιστεύουν ότι]:
-- Στα ακίνητα σώματα δεν ασκούνται δυνάμεις(Η δύναμη είναι συσχετισμένη με αλλαγές π.χ. σχήμα θέση)
--Τα κινούμενα σώματα ‘έχουν δύναμη’ που την ασκούν στα σώματα στα οποία προσπίπτουν(σύγχυση με την ορμή και την κινητική ενέργεια)
--Η έννοια της δύναμης είναι νοητικό κατασκεύασμα το οποίο συγχέεται με αισθητηριακά δεδομένα
--Παρατηρείται σύγχυση των μαθητών κατά την εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού της συνισταμένης
--Πάρα πολλοί μαθητές συνεχίζουν να αδυνατούν να χειριστούν το συμβολισμό των δυνάμεων. Στην απλή περίπτωση, μία δύναμη ένα σώμα, φαίνεται ότι τα καταφέρνουν. Στις περιπτώσεις πολλών δυνάμεων σε ένα σώμα μπερδεύουν τα σημεία εφαρμογής τους και συγχέουν τα διανύσματα των δυνάμεων με αυτά της ταχύτητας ή της επιτάχυνσης.(Φτάνοντας στο σημείο να εκτελούν πράξεις μεταξύ τους). Στις πιο σύνθετες περιπτώσεις όπου έχουμε αλληλεπιδράσεις από απόσταση ή σώματα σε επαφή υπάρχει δυσκολία στην εύρεση του ποιος ασκεί δύναμη σε ποιόν και στο σχεδιασμό των δυνάμεων.
--Πολλοί μαθητές θεωρούν κατά την σύνθεση δυνάμεων ότι πολλές από αυτές έχουν εξαφανιστεί ή απαλειφθεί με κάποιο τρόπο. Αυτό συμβαίνει, κυρίως, αν ορισμένες δυνάμεις είναι αντίθετες μεταξύ τους και τελικά “αλληλοεξουδετερώνονται”. Αν μια δύναμη υπερνικήσει μια αντίθετή της, ορισμένοι μαθητές θεωρούν ότι το φαινόμενο αυτό εκδηλώνεται όντως στη Φύση και όχι ότι είναι αποτέλεσμα του αλγεβρικού ή διανυσματικού αθροίσματος των δύο δυνάμεων.
Φάσεις [Διδακτικές ενέργειες-Μαθησιακά έργα]:

	Από πραγματικά αντικείμενα μέσα στην τάξη να προσπαθήσουν οι μαθητές να προσδιορίσουν τις δυνάμεις, τα σημεία εφαρμογής τους και τις διευθύνσεις τους. Μπορούν για αυτή την περίσταση να έχουν προετοιμαστεί καλαμάκια αναψυκτικού που θα χρησιμοποιηθούν σαν διανύσματα. Στο άκρο τους μπορεί να έχει κολληθεί μια μικρή χάρτινη αιχμή βέλους.

Να γίνει η δραστηριότητα της σελίδας 76(Αν η επιμήκυνση ήταν 90mm ποιο είναι το βάρος του πεπονιού);
Η δραστηριότητα της σελίδας 78 μπορεί να βοηθήσει ώστε να προσδιοριστούν τα σημεία εφαρμογής των δυνάμεων ,η τιμή των δυνάμεων(χρήση δυναμόμετρων), η συγραμμικότητα των δυνάμεων και ο ρόλος της φοράς των δυνάμεων στο τελικό αποτέλεσμα. 
Η δραστηριότητα της σελίδας 78 δείχνει με σαφήνεια ότι δυνάμεις ασκούνται μεταξύ ακίνητων σωμάτων.
Περιπτώσεις υπολογισμού της συνισταμένης  δυνάμεων (σελ.79)
Να επιλυθεί παράδειγμα ανάλογο της σελίδας  80 
Φύλλο εργασίας
Σχεδιάστε τις δυνάμεις στο κιβώτιο και στις σφαίρες:










Εργασίες για εμπέδωση
Ερωτήσεις 2 ,3 –Προβλήματα 2 ,4




Κριτήριο αξιολόγησης 



1.	Σε ένα σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις που έχουν την ίδια φορά. 
      Ποια θα είναι η φορά της συνισταμένης δύναμης; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Το μέτρο της θα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το μέτρο της μεγαλύτερης από τις δύο δυνάμεις;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.	Σε ένα σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις που έχουν αντίθετη φορά. 
     Ποια θα είναι η φορά της συνισταμένης δύναμης; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Το μέτρο της θα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το μέτρο της μεγαλύτερης από τις δύο δυνάμεις;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



3.  Σε ένα σώμα ασκούνται οι δυνάμεις F1=10N , F2=20N με φορά προς τα δεξιά και η F3=40N, F4=5N προς τα αριστερά. Να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη 





