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Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Γνωστικό αντικείμενο:

■ Φυσική Β Γυμνασίου

Περιοχή γνωστικού αντικειμένου: 

■ Κεφάλαιο 4 – Πίεση, § 4.5 Άνωση – Αρχή του Αρχιμήδη



Διδακτικοί στόχοι
Γνωστικοί: 

Επιδιώκεται οι μαθητευόμενοι να είναι σε θέση: 

■ Να αναγνωρίζουν την αλληλεπίδραση σωμάτων και να σχεδιάζουν τα διανύσματα των 

δυνάμεων που ασκούνται σε κάθε σώμα 

■ Να ορίζουν τί είναι άνωση και τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται

■ Να ελέγχουν πειραματικά την ισχύ της αρχής του Αρχιμήδη

■ Να διατυπώνουν την αρχή του Αρχιμήδη και να την ερμηνεύουν

■ Να εφαρμόζουν την αρχή του Αρχιμήδη σε καθημερινά φαινόμενα

Συναισθηματικοί: 

■ Ανάπτυξη ενδιαφέροντος για τις Φυσικές Επιστήμες μέσω της αναγνώριση 

επιστημονικών προβλημάτων σε καταστάσεις καθημερινής ζωής. 



Ανάπτυξη σεναρίου

■ Έναυσμα – Προσανατολισμός

■ Ανάδειξη ιδεών

■ Πειραματικές Δραστηριότητες – Εισαγωγή νέας γνώσης

■ Θεωρία 

■ Ερωτήσεις 

■ Παραδείγματα επίλυσης άσκησης

■ Συμπληρωματικό υλικό – άνωση και καταστάσεις καθημερινής ζωής



Έναυσμα για συζήτηση - Προσανατολισμός
■ Ο Εκπαιδευτικός ανακαλεί τη βιωματική εμπειρία με τη μορφή ερωτήματος: γιατί 

δυσκολευόμαστε να βυθίσουμε μια μπάλα στο νερό; 

■ Στην συνέχεια εκτελεί την δραστηριότητα ως πείραμα επίδειξης ενώ τίθενται τα ερωτήματα 

της δραστηριότητας στους μαθητές: 



Ανάδειξη ιδεών
■ Στο περιβάλλον προσομοίωσης και στην διάταξη για την μελέτη της άνωσης, ποια είναι η 

ένδειξη του δυναμόμετρου όταν το σώμα δεν είναι βυθισμένο στο υγρό; 



■ Εάν βυθιστεί το σώμα ολόκληρο στο υγρό, ποια είναι η ένδειξη του δυναμόμετρου; 

■ Γιατί νομίζετε ότι μειώθηκε η ένδειξη; 

Ανάδειξη ιδεών



■ Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, 

■ Η διαφορά των ενδείξεων στο δυναμόμετρο πριν και μετά την βύθιση αντιστοιχεί σε μια 

δύναμη που ονομάζεται άνωση.



Πειραματικές δραστηριότητες &
Φύλλο εργασίας

Στιγμιότυπο από το περιβάλλον εικονικού εργαστηρίου 

Φύλλο εργασίας για την μελέτη της άνωσης από Τετράδιο 
Πειραμάτων

■ Πραγματοποίηση πειραμάτων για την ανακάλυψη των παραγόντων από τους οποίους 

εξαρτάται η άνωση



Πειραματικές δραστηριότητες &
Φύλλο εργασίας



Πειραματικές δραστηριότητες &
Φύλλο εργασίας



Θεωρία



Ενδεικτικές ερωτήσεις κατανόησης και 
παραδείγματα ασκήσεων



Eρωτήσεις από το αποθετήριο



Ενδεικτικό παράδειγμα επίλυσης ασκήσεων



Συμπληρωματικό video

Ο Εκπαιδευτικός θα πρέπει να τονίσει ότι: 

■ Όταν η άνωση είναι μικρότερη του βάρους, το σώμα βυθίζεται. 

■ Όταν η άνωση είναι ίση με το βάρος, πλέει βυθισμένο ολόκληρο. 

■ Όταν η άνωση είναι μεγαλύτερη του βάρους τότε έχουμε μια δυναμική σχέση, το σώμα ανεβαίνει στην 
επιφάνεια επειδή το βάρος είναι μικρότερο και όταν φτάσει στην επιφάνεια ισορροπεί, η άνωση δηλαδή 
είναι ίση με το βάρος. 

– Η άνωση αφορά μόνο το βυθισμένο μέρος ενός σώματος 



Άνωση και καταστάσεις καθημερινής ζωής
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