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Χριςθ τθσ επαγωγικισ μεκόδου διδαςκαλίασ
Κακοδθγοφμενοσ διάλογοσ – Πειραματικι διερεφνθςθ

1θ Διδακτικι                                   
ώρα

• Οριςμόσ τθσ άνωςθσ

• Πλιρθσ παρουςίαςθ του μεγζκουσ

• υςχετιςμόσ με κακθμερινά φαινόμενα

2θ Διδακτικι                                   
ώρα

• Πειραματικι διερεφνθςθ των 
παραγόντων που κακορίηουν τθν τιμι 
τθσ άνωςθσ 

• Εξαγωγι τθσ Αρχισ του Αρχιμιδθ



1θ Διδακτικι ώρα
Οριςμόσ τθσ άνωςθσ

Ερωτιςεισ ενεργοποίθςθσ ενδιαφζροντοσ

 Γιατί οι άνκρωποι ςτθ Νεκρά Θάλαςςα επιπλζουν πιο εφκολα;

 Γιατί κολυμπάσ πιο δφςκολα ςτθν πιςίνα απ’ ότι ςτθ κάλαςςα;

 Γιατί μπορείσ να ςθκώςεισ κάποιον μζςα ςτθ κάλαςςα και 
δυςκολεφεςαι ζξω απ’ αυτι; Ζχεισ αποκτιςεισ μεγαλφτερθ ικανότθτα 
να ςθκώνεισ κάποιον; Είναι πιο ελαφρφσ; Ξαφνικά «ζχαςε» βάροσ;

 Βυκίηοντασ μια μπάλα μζςα ςτθ κάλαςςα αυτι ανζρχεται προσ τα 
πάνω; Ποιοσ τθν ςπρώχνει; Γιατί αυτι «αντιςτζκεται» ςτθν βφκιςθ 
τθσ;



Η επιφάνεια τθσ κάλαςςασ είναι μια πολφ αναπαυτικι 
πολυκρόνα!



Πώσ κα κάνω μια πατάτα να επιπλζει;

κεφτείτε πωσ κα τα 
καταφζρω να φζρω τθν  
πατάτα ςτθν επιφάνεια του 
νεροφ;

Αν δεν ιταν πατάτα και ιταν 
ζνα παιδάκι, πώσ κα τα 
κατάφερνα;



Σι λζτε να τθσ φορζςουμε μπρατςάκια;

Σι ςυνζβθ και θ πατάτα 
τώρα επιπλζει;

Σι καταφζρνουμε 
φορώντασ μπρατςάκια 
ςτθ κάλαςςα;



Από τθ βιωματικι δραςτθριότθτα και το πείραμα 
ςτθ κεωρία



υμπεράςματα από τισ ςυηθτιςεισ – δραςτθριότθτεσ
Παρουςίαςθ κεωρίασ

Τπάρχει μια δφναμθ που τθν αςκοφν τα υγρά (και ο αζρασ) 

το όνομά τθσ είναι Α Ν Ω  Η .

Αςκείται ςτα ςώματα που είναι βυκιςμζνα μζςα ς’ αυτά.

Ζχει διεφκυνςθ Κ ΑΣΑ Κ Ο Ρ Τ Φ Η και φορά  Π Ρ Ο   ΣΑ  
Π Α Ν Ω .



υμπεράςματα από τισ ςυηθτιςεισ – δραςτθριότθτεσ
Παρουςίαςθ κεωρίασ

υμβολίηεται με το γράμμα Α.

Μετριζται ςε 1Ν (νιοφτον) και είναι μζγεκοσ
διανυςματικό.

Π.χ. ζνα ςώμα βυκιςμζνο ς’ ζνα υγρό δζχεται άνωςθ
Α=10Ν



υμπεράςματα από τισ ςυηθτιςεισ – δραςτθριότθτεσ
Παρουςίαςθ κεωρίασ

Γιατί υπάρχει θ άνωςθ; 

Γιατί τα υγρά (και τα αζρια) αςκοφν  
αυτι τθ δφναμθ ςτα ςώματα που 
είναι βυκιςμζνα μζςα ς’ αυτά;

Α



Παράδειγμα υπολογιςμοφ άνωςθσ (α)

χεδίαςθ όλων των 

δυνάμεων που δζχεται το 

ςώμα πριν και μετά τθ βφκιςθ

w
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Παράδειγμα υπολογιςμοφ άνωςθσ (β)



Ερωτιςεισ ανακεφαλαίωςθσ - Αξιολόγθςθ



Ερωτιςεισ – Αςκιςεισ για το ςπίτι



2θ Διδακτικι ώρα  (θ χρονικι διάρκεια τθσ  ενδζχεται να είναι μεγαλφτερθ)

Πειραματικι διερεφνθςθ - Αρχι του Αρχιμιδθ
Ερωτιςεισ ενεργοποίθςθσ ενδιαφζροντοσ

Ποιοσ προςδιόριςε τθν τιμι τθσ άνωςθσ;

Ποιοι παράγοντεσ κακορίηουν τθν τιμι τθσ;

Πότε αλλάηει και πότε παραμζνει ςτακερι;

Ποιοσ  είναι ο μακθματικόσ τφποσ υπολογιςμοφ τθσ;

 Σο ςλόγκαν «ΕΤΡΗΚΑ» και θ εικόνα τθσ μπανιζρασ 

ςασ κυμίηουν κάτι;



Χριςθ του Virtual Lab (εικονικοφ εργαςτθρίου)



Πειραματικι διερεφνθςθ τθσ Αρχισ του 
Αρχιμιδθ



Δραςτθριότθτεσ για τθ διερεφνθςθ τθσ 
εξάρτθςθσ τθσ άνωςθσ από

α. τον όγκο 
του 

βυκιηόμενου 
ςώματοσ

β. τθν  
πυκνότθτα 

του ρευςτοφ

γ. τθν 
επιτάχυνςθ 

τθσ 
βαρφτθτασ

δ. το βάροσ 
του ςώματοσ 

που 
βυκίηεται 

ςτο ρευςτό



Διερεφνθςθ εξάρτθςθσ τθσ άνωςθσ από τον όγκο 
του βυκιηόμενου ςώματοσ



Διερεφνθςθ εξάρτθςθσ τθσ άνωςθσ από τθν πυκνότθτα 
του ρευςτοφ



Διερεφνθςθ εξάρτθςθσ τθσ άνωςθσ από τθν επιτάχυνςθ 
τθσ βαρφτθτασ



Διερεφνθςθ εξάρτθςθσ τθσ άνωςθσ από το βάροσ του 
ςώματοσ που βυκίηεται



υμπεράςματα από τισ πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ
Παρουςίαςθ κεωρίασ

Αρχι του Αρχιμιδθ: 

1θ Διατφπωςθ:

Η άνωςθ που δζχεται ζνα ςώμα που είναι βυκιςμζνο μζςα ς’ 
ζνα ρευςτό ιςοφται με το βάροσ του ρευςτοφ που εκτοπίηει.

Α=wυγρ.εκτ.



υμπεράςματα από τισ πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ
Παρουςίαςθ κεωρίασ

Αρχι του Αρχιμιδθ: 

2θ Διατφπωςθ:

Η άνωςθ που δζχεται ζνα ςώμα που είναι βυκιςμζνο μζςα 
ς’ ζνα ρευςτό εξαρτάται από τθν πυκνότθτα του  ρευςτοφ, 
τον όγκο του βυκιηόμενου ςώματοσ και τθν επιτάχυνςθ τθσ 
βαρφτθτασ.

Α=ρ g Vβυκ



Ο Αρχιμιδθσ και το χρυςό ςτεφάνι



Παράδειγμα εφαρμογισ τθσ αρχισ του Αρχιμιδθ



Παράδειγμα εφαρμογισ τθσ αρχισ του Αρχιμιδθ



Ερωτιςεισ ανακεφαλαίωςθσ - Αξιολόγθςθ



Ερωτιςεισ ανακεφαλαίωςθσ - Αξιολόγθςθ



Ερωτιςεισ – Αςκιςεισ για το ςπίτι



Διάφορα ενδιαφζροντα 



Διάφορα ενδιαφζροντα 

Τποβρφχιο



Διάφορα ενδιαφζροντα 

Μεταφορά  ξυλείασ μζςω ποταμών 



Η Φυςικι είναι διαςκζδαςθ



Ολοκλιρωςθ τθσ 
παρουςίαςθσ τθσ 
άνωςθσ με το βιβλίο 
τθσ Klett Hellas
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