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Σχέδιο Μαθήματος 

 

 

Διδακτικό πλαίσιο 

Θεματική ενότητα: (4.2) Υδροστατική πίεση/ Φυσική Β‘ Γυμνασίου 

Διδακτικά μέσα: Ψηφιακή έκδοση της Φυσικής Β’ Γυμνασίου από την 

Klett-National Geographic (klett_bookapp & Publior Virtual Lab) 

Διδακτικός χρόνος: 60 λεπτά  

Πορεία διδασκαλίας – Δραστηριότητες 

1. Στην εφαρμογή klett bookapp θα επιλέξουμε το βιβλίο της Φυσικής Β’ Γυμνασίου/ 

Κεφάλαιο (4.2) Υδροστατική πίεση, όπου θα γίνει αναλυτικά η επεξήγηση της 

Θεωρίας με την βοήθεια πάντα των παραδειγμάτων, των εικόνων και των 

εφαρμογών που παρέχει το ηλεκτρονικό βιβλίο της Klett. Γενικά, πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη έμφαση στη κατανόηση της βασικής θεωρίας. Γι’  αυτό το λόγο θα πρέπει 

να γίνουν μέσα στην τάξη οι ερωτήσεις κατανόησης (Α) ούτως ώστε να είμαστε 

σίγουροι ότι οι μαθητές έχουν κατανοήσει επαρκώς και σε βάθος τις έννοιες που 

περιγράφονται στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. 
2. Επίσης, κατά την διάρκεια του μαθήματος θα παρακολουθήσουμε τα 3 βίντεο για την 

υδροστατική πίεση που μας προσφέρει η εφαρμογή, ώστε οι μαθητές να καταλάβουν 

πως αυτό το φυσικό μέγεθος εμφανίζεται στην καθημερινή ζωή. Αυτό το βήμα κάνει 

τις έννοιες που μελετώνται πιο προσιτές στους μαθητές και αυξάνει το ενδιαφέρον 

τους και τη προσοχή τους. 

3. Στη συνέχεια θα λυθούν αναλυτικά στη τάξη οι ήδη λυμένες ασκήσεις που έχει το 

βιβλίο, με στόχο να καταλάβει ο μαθητής τη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθεί 

(βήμα-βήμα) για να καταφέρει στη συνέχεια να λύσει μόνος του κάποια σχετική 

άσκηση. 
4. Το τελευταίο κομμάτι του μαθήματος θα αφιερωθεί στην πειραματική διαδικασία που 

μας προσφέρει η εφαρμογή του εικονικού εργαστηρίου. Με την ενεργή συμμετοχή 

όλων των μαθητών, θα εκτελεστεί το πείραμα για την υδροστατική πίεση στο Publior 

Virtual Lab. Στο συγκεκριμένο πείραμα θα πάρουμε μετρήσεις της πίεσης αλλάζοντας 

κάθε φορά παραμέτρους όπως: τον πλανήτη που γίνεται το πείραμα, το είδος του 

υγρού και το βάθος. Τέλος θα σχολιάσουμε τα αντίστοιχα διαγράμματα που θα 

προκύψουν και θα συζητήσουμε τα αποτελέσματα όλοι μαζί. 
5. Το τελευταίο δεκάλεπτο του μαθήματος προσφέρεται για απορίες από τους μαθητές 

και διευκρινίσεις για πιθανές παρανοήσεις που μπορεί να προέκυψαν κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος. 

 

 



Εργασίες για το σπίτι 

Ερωτήσεις 1-4 & Ασκήσεις 1-3 (Από το ηλεκτρονικό βιβλίο ασκήσεων της Klett) 

 

 

 

 

 

 

 


