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Περιεχόμενο  μαθήματος: 
 Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα(1.2.3)-Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα ή θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής(1.2.4)-1 διδακτική ώρα

Διδακτικοί  στόχοι [Οι μαθητές στο τέλος της ώρας να είναι σε θέση]:
1
Να υιοθετήσουν την άποψη ότι, σε συνθήκες έλλειψης τριβών, η δυσκολία αλλαγής της κινητικής κατάστασης των σωμάτων οφείλεται στην αδράνεια.
2
Να ερμηνεύσουν ή να προβλέπουν την εξέλιξη της κίνησης ενός σώματος με βάση την αρχική του κινητική κατάσταση και τη συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σ’ αυτό.
3
Να αναγνωρίσουν το ρόλο της αδράνειας σε φαινόμενα της καθημερινής ζωής.
4
Να αναγνωρίσουν το ρόλο της μάζας ως παραμέτρου που προσδιορίζει την επιτάχυνση ενός σώματος όταν η συνισταμένη δύναμη είναι σταθερή.
5
Να διατυπώσουν με σύμβολά και με λόγια το θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής και να μπορούν να τον εφαρμόζουν σε φυσικά φαινόμενα της καθημερινής ζωής.
6
Να διερευνήσουν τη σχέση ΣF=mα και να διακρίνουν τις διάφορες περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν.
7
Να εφαρμόσουν το θεμελιώδη νόμο για να υπολογίζουν την επιτάχυνση, τη μάζα ή τη συνισταμένη δύναμη, ανάλογα με τα δεδομένα μιας άσκησης

‘Ιδέες’ των μαθητών [Κάποιοι μαθητές πιστεύουν ότι]:
--Η άσκηση δύναμης είναι απαραίτητη προκειμένου η κίνηση να γίνεται με σταθερή ταχύτητα.
--Όλα τα σώματα μπορεί να τεθούν σε κίνηση με ευκολία σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.
--Όλα τα σώματα σταδιακά ακινητοποιούνται όταν παύσει να ασκείται σε αυτά η δύναμη που συντηρούσε την κίνηση.
--Η αδράνεια είναι δύναμη η οποία συντηρεί την κίνηση των σωμάτων.
--Αν δύο σώματα βρίσκονται σε ηρεμία έχουν ίσες ποσότητες αδράνειας.
--Η δύναμη που έθεσε ένα σώμα σε κίνηση συνεχίζει να υπάρχει ακόμα και όταν το σώμα πάψει να είναι σε επαφή με το δράστη που άσκησε τη δύναμη.
--Η δύναμη δεν είναι η αιτία αλλαγής της κινητικής κατάστασης αλλά είναι το γινόμενο mα.

Φάσεις [Διδακτικές ενέργειες-Μαθησιακά έργα]:
Συζήτηση για τα αίτια σταδιακής ακινητοποίησης των κινούμενων σωμάτων. Παρουσίαση των απόψεων του Αριστοτέλη, Γαλιλαίου, Νεύτωνα(ένθετο σελίδας 141).
Να γίνει (από τους μαθητές) η δραστηριότητα της σελίδας 83 με τη οποία μπορεί να στηριχθεί πειραματικά η κατανόηση της αδράνειας(Να είναι λείο το χαρτόνι, ώστε οι τριβές να μην παίζουν ρόλο). 
Συζήτηση της άποψης στο πράσινο φόντο της σελίδας 83 και της σελίδας 85, ώστε να διασαφηνιστούν οι έννοιες δύναμη και αδράνεια.
Οικοδόμηση της σχέσης μεταξύ μάζας, δύναμης και επιτάχυνσης(F=mα),αρχικά με τον προσδιορισμό των παραμέτρων που υπεισέρχονται και την διερεύνηση του ρόλου της κάθε μιας απ’ αυτές. Περίπτωση της κίνησης μιας κολώνας πάγου σε λείο δάπεδο (σελίδα 84).
Μετά την κατασκευή της σχέσης F=mα και τη συσχέτιση της μάζας με την αδράνεια, οι μαθητές συνεχίζουν στη διερεύνηση της σχέσης  ΣF=mα ώστε να προκύψουν οι διάφορες περιπτώσεις.
Να γίνει η δραστηριότητα της σελίδας 85, ώστε να υποστηριχθεί η παραπέρα διαφοροποίηση  της έννοιας της αδράνειας από την έννοια της δύναμης. Να γραφεί ο 2ος νόμος του Νεύτωνα για το σώμα που ανυψώνεται(Σε κάθε περίπτωση ισχύει (F-B)/α=m που είναι σταθερό).Όταν αυξάνεται η F αυξάνεται και η επιτάχυνση α μέχρις ότου ‘σπάσει’ το νήμα λόγω υπέρβασης του ορίου θραύσεως.[Το ‘αργά-αργά’ ή το ‘απότομα’ να συσχετιστούν με την μικρή ή μεγάλη τιμή της επιτάχυνσης και εφόσον η μάζα είναι σταθερή, τη μικρή ή μεγάλη τιμή της δύναμης—Μπορούν οι μαθητές να δοκιμάσουν να σπάσουν το νήμα με τα χέρια τους ώστε να αποκτήσουν μέτρο σύγρισης για τη δύναμη που αναπτύσσεται όταν το σώμα αποκτά απότομα μεγάλη επιτάχυνση].   
Να γίνει το παράδειγμα της σελίδας 86(εξάσκηση σε υπολογισμούς με βάση τη σχέση ΣF=mα

Εργασίες για εμπέδωση
Ερωτήσεις 8, 17, 21. Προβλήματα 5, 7, 11.



Κριτήριο αξιολόγησης 


	Τι έχεις να πεις για τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα όταν αυτό παραμένει ακίνητο είτε κινείται με σταθερή ταχύτητα;


…………………………………………………………………………………………………………………………….

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



	    Τι προκαλεί την επιτάχυνση ενός  σώματος;


…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….



	     Ποια μαθηματική σχέση συνδέει τα μεγέθη επιτάχυνση (α), μάζα (m) και δύναμη (F);


……………………………………………………………………………………………………………………………..



	Ποια είναι η μονάδα της δύναμης και τι εκφράζει αυτή;


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

…………………………………………………………………………………………………………………………….  





