
Μάθημα Φυσική 

Τάξη  Β Γυμνασίου 

Ενότητα Ισχύς δύναμης 

Διάρκεια 45 λεπτά 

Προτιμητέα συνθήκη: 

Υπολογιστής σε κάθε θέση μαθητή ή χρήση της κινητής του συσκευής για τη φάση 

της αξιολόγησης 

 

 

A. Διαμόρφωση ψυχολογικής / γνωστικής διαδικασίας 

1. Διαμόρφωση κατάλληλου συναισθηματικού κλίματος  

Καλημέρα παιδιά, φαντάζομαι ότι όλοι θα έχετε παρακολουθήσει στην τηλεόραση 

αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων.  

Οπότε αν σας δείξω αυτά τα δύο αυτοκίνητα νομίζω ότι εύκολα θα μου πείτε ποιο 

θα νικούσε στον μεταξύ τους αγώνα.  

 

Ερώτηση 1: Που όμως θα στηρίζατε την εκτίμηση σας? 

Επιθυμητή απάντηση (αν είναι δυνατό να εκμαιευτεί): Είναι πιο γρήγορο, είναι πιο 

δυνατό. 

 



2. Διαμόρφωση κινήτρου για το μάθημα / Ενημέρωση για το τι θα ακολουθήσει 

Σήμερα θα δούμε λοιπόν που οφείλεται η επικράτηση του αριστερού αυτοκινήτου ή 

για να δούμε και αυτήν την εικόνα: 

Ποιος θα ανέβει γρηγορότερα εδώ: 

 

Εδώ τι έχετε να πείτε? Ποιος νικάει? 

 

Για να μη συνδεθεί η 

ισχύς μόνο με 

σύγκριση νέου - 

παλιού δείχνω και 

αυτή τη διαφάνεια. 

Περιμένω 

απαντήσεις 

μοιρασμένες για να 

πω ότι πρέπει να 

εξετάσουμε τα 

δεδομένα κάθε 

άσκησης 

 



Επίσης θα μάθετε να συγκρίνετε δύο αυτοκίνητα σε σχέση με τα τεχνικά τους 

χαρακτηριστικά. 

 

 

3. Διερεύνηση πρότερης γνώσης  

Παρουσίαση ορισμένων διαφανειών σχετικών με το έργο δύναμης  

 

Max. 

power 

379 hp 

Max. 

power 

82 hp 



 

 

 

 



4. Διδακτικοί στόχοι 

 

 

 

  



Β1. Δραστηριότητα διδασκαλίας 

 

 

 

Ερώτηση 3: Πότε θα φτάσει πιο γρήγορα στο γυμναστήριο? 

Αναμενόμενη απάντηση: Όταν θα χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο 

 



 

 

 

 

  



Παρουσίαση ενδεικτικών τιμών ισχύος 

 

 

 

Με βάση το παραπάνω: 

Ερώτηση 4: Πόσοι φούρνοι μικροκυμάτων μπορεί να λειτουργήσουν 

παίρνοντας ισχύ από το Παναχαϊκό Αιολικό Πάρκο? 

Ερώτηση 5: Πόση ισχύ σε Watt έχει ένα αυτοκίνητο 90Hp? 

Ερώτηση 6: Πόση ενέργεια χρειάζεται ένα πλυντήριο 2500W όταν λειτουργεί 

για μία ώρα? 



Κατευθύνω τη λύση του τελευταίου ερωτήματος για να παρουσιάσω την έννοια 

της κιλοβατώρας  

 

Εικόνα μετρητή  

 

 

Συζήτηση για το αν έχουν δει το παραπάνω στο σπίτι τους και πως λειτουργεί ο 

μετρητής. 

 

 

 

 

 

 

  



Β2. Δραστηριότητα Άσκησης: Ισχύς και κίνηση 

 

 

 

 

  



Β3. Δραστηριότητα Εμπέδωσης 

 

 

 



 

 

 

 

  



Γ. Αξιολόγηση 

Ιδανικά τα παιδιά θα μπουν στο kahoot από υπολογιστή ή κινητές συσκευές για να 

τρέξουμε ένα  live παιχνίδι με  τις ερωτήσεις της σελίδας 254 προκειμένου να 

ελεγχθεί αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι. 

Διαφορετικά αν δεν είναι δυνατή η χρήση internet κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

θα παρουσιαστούν οι ερωτήσεις σε powerpoint ή θα ανοίξουν τα βιβλία τους στη 

σελίδα 254 

 

 

 

  



Δ. Μεταγνωστική φάση 

Δουλειά για το σπίτι  

▪ Διάβασμα τις σελίδες 250 έως 253 

▪ Λύση της άσκησης στη σελίδα 255 και έλεγχος με το αποτέλεσμα που έχει το 

βιβλίο 

▪ Ασκήσεις για το τετράδιο: Ασκήσεις 1 έως 4 από σελίδα 256 

 

Προαιρετικές επιπλέον εργασίες 

▪ Ασκήσεις 5 και 6 από σελίδα 257 

▪ 3η Δραστηριότητα από σελίδα 259 

▪ Δραστηριότητα: Σε ένα σπίτι έχουμε 10 λάμπες πυρακτώσεως, κάθε μία από 

τις οποίες καταναλώνει ισχύ 50W. Αν αντικαταστήσουμε τις λάμπες με 

αντίστοιχης φωτεινότητας λάμπες led οι οποίες καταναλώνουν ισχύ 8W η 

κάθε μία, πόσα ευρώ θα εξοικονομήσουμε από το μηνιαίο λογαριασμό 

ρεύματος? 

Να θεωρήσετε ότι κάθε λάμπα είναι ανοικτή δύο ώρες κάθε μέρα και το 

κόστος της κιλοβατώρας είναι 0,1 ευρώ 

 

 

E. Πηγές για το μάθημα 

Ψηφιακό υλικό Klett 

Κατασκευή εικόνας από Storyboard 

Κατασκευή quiz από Kahoot 

Φωτογραφίες αυτοκινήτων: 

a. Photo by Benjamin Child on Unsplash 

b. Photo by Cayton Heath on Unsplash 

 

https://unsplash.com/@bchild311?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/cars?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@cayton?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/cars?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

