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Περιεχόμενο  μαθήματος: 
 Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων(1.2.7)-Σύγχρονοι τρόποι μελέτης των κινήσεων(1.2.8)-1 διδακτική ώρα

	Διδακτικοί  στόχοι [Οι μαθητές στο τέλος της ώρας να είναι σε θέση]:
1
Να διακρίνουν μεταξύ της ελεύθερης πτώσης(προϋποθέσεις) και της πτώσης των σωμάτων όπως αυτή γίνεται αντιληπτή στην καθημερινή ζωή.
2
Να εντοπίζουν τις τυπικές ομοιότητες μεταξύ της σχέσης B=mg και F=mα  και μεταξύ των σχέσεων υ=αt και υ=gt , s=gt2/2  και s=αt2/2
3
Να περιγράφουν πειραματικές διατάξεις με τις οποίες γίνεται η μελέτη της ελεύθερης πτώσης και να επεξεργάζονται τα αποτελέσματα τους προκειμένου να καταλήξουν σε συμπεράσματα.
4
Να γνωρίζουν τουλάχιστον έναν τρόπο μέτρησης της επιτάχυνσης της βαρύτητας σε έναν τόπο

	‘Ιδέες’ των μαθητών [Κάποιοι μαθητές πιστεύουν ότι]:
--Τα σώματα δεν πέφτουν υπό την επίδραση της βαρύτητας (Στην καθημερινή ζωή είναι σχεδόν καθολική η άποψη ότι ‘ένα σώμα πέφτει γιατί κάποιος το άφησε να πέσει, ή δεν το κρατούσε σταθερά ή έσπασε το στήριγμα που το υποστήριζε’.

--Υπάρχει δυσκολία των μαθητών να μεταφέρουν γνώσεις και δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων από το κεφάλαιο της κινηματικής(1.1) στη μελέτη φαινομένων όπως την ελεύθερη πτώση.

	Φάσεις [Διδακτικές ενέργειες-Μαθησιακά έργα]:
Φανταζόμαστε την πτώση των σωμάτων στην περίπτωση όπου η αντίσταση του μέσου (του αέρα) είναι ανύπαρκτη : Να περιγραφεί με την βοήθεια του 2ου νόμου του Νεύτωνα και των νόμων της κινηματικής. Καταλήγουμε ότι η ελεύθερη πτώση περιγράφεται από τις σχέσεις B=mg , υ=gt ,s=gt2/2

Στη σελίδα 92 υπάρχουν εικόνες όπου παρουσιάζεται η μέθοδος της χρονοφωτογράφησης.
Η δραστηριότητα της σελίδας 92 να γίνει στο σπίτι.
Να γίνει η άσκηση 15 σε ομάδες για πτώση της μπάλας από διαφορετικά ύψη.
Να γίνει η δραστηριότητα της σελίδας 91(χρόνος αντίδρασης).Στόχος η εφαρμογή της σχέσης s=gt2/2 και η τόνωση των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων των μαθητών.(υποβοηθείται και η κατανόηση των ενθέτου ‘μήκος φρεναρίσματος και απόσταση ασφαλείας’. 
Ένα ενδιαφέρον πείραμα θα ήταν  η μέτρηση του ύψους ενός κτηρίου με τη χρήση μιας μικρής σφαίρας και χρονομέτρου, που θα επαναληφθεί από τους μαθητές στο σπίτι.

	Εργασίες για εμπέδωση
Ερωτήσεις 19 , 37 , 39  -- Προβλήματα 16 , 17 , 18.

Κριτήριο αξιολόγησης


1.	Τι ονομάζουμε ελεύθερη πτώση;
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
2.   Ποια είναι η επιτάχυνση ενός σώματος που εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα επάνω;
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….,
3.   Σε τι διαφέρει η επιτάχυνση της δύναμης της βαρύτητας από την επιτάχυνση που δίνουν στα σώματα άλλες δυνάμεις;
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………







