
Μεντεσίδου  Παρθένα ΠΕ 70 

∆ραστηριότητα 5η 

Τάξη: Ε 

Μάθηµα: Φυσική 

Ενότητα 1: «Υλικά σώµατα» 

Υποενότητα: «Η κίνηση των µορίων» 

Εξοπλισµός: Εργαστήριο Η/Υ 

Στόχοι:  Να εκτιµηθεί κατά πόσο οι µαθητές να µπορούν να: 

-αναγνωρίζουν τη δοµή της ύλης, ανάλογα µε την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται. 

-κατανοήσουν ότι η κατάσταση της ύλης έχει άµεση σχέση µε 
την κίνηση των µορίων. 

-εκφράζουν µε σχέδια-ζωγραφιές τη διαφορετική κίνηση των µο-
ρίων στα στερεά, υγρά και αέρια. 

Λογισµικό: tux paint (ανάπτυξης έκφρασης και δηµιουργικότητας)  

Προαπαιτούµενες γνώσεις: Οι µαθητές διακρίνουν τα υλικά σώµατα, σε 
στερεά, υγρά και αέρια. 
Οι µαθητές γνωρίζουν ότι η ύλη αποτελείται από µικροσκοπικά σωµατίδια τα 
µόρια. 
Έχουν αποκτήσει δεξιότητες χρήσης του λογισµικού tux paint . 

Απαιτούµενος χρόνος: 30 λεπτά  

Παρατήρηση: Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες των τριών (3) ατόµων. 

Ηµεροµηνία εφαρµογής: 6-11-2013 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στην επιφάνεια εργασίας κάντε κλικ στο εικονίδιο  

Όταν ανοίξει η επιφάνεια εργασίας αριστερά στα  κάντε κλικ 

στο εικονίδιο   

Επιλέξτε από την παλέτα το µαύρο χρώµα και χωρίστε τη λευκή επιφάνεια µε 
δύο κάθετες γραµµές σε τρία ίσα µέρη. 

Στο πρώτο µέρος θα ζωγραφίσετε τα µόρια των στερεών  µε κόκκινο 

χρώµα, στο δεύτερο των υγρών  µε µπλε χρώµα και στο τρίτο των αερί-

ων  µε κίτρινο χρώµα 

 ∆εξιά στα  µε αριστερό κλικ κατεβείτε και επιλέξτε  

Στην παλέτα που βρίσκεται στο κάτω µέρος της σελίδας τσεκάρετε το κόκκινο 
χρώµα και ξεκινήστε. Όσες φορές κάνετε κλικ τόσα µόρια θα εµφανιστούν. 

 Προσέξτε το πινέλο θα αποτυπώνει ένα µόριο µε κάθε κλικ. Μπορείτε να 
σχεδιάσετε όσα εσείς θέλετε, όχι όµως περισσότερα από δέκα. 

Στη συνέχεια κάντε συνεχόµενα κλικ στο  ώσπου να εντοπίσε-

τε (είναι το πρώτο στην αρχή της λίστας)  

Φέρτε το πινέλο κοντά στα µόρια και σχεδιάστε τη µεγαλύτερη διαδροµή της 
κίνησης τους (µια µόνο διαδροµή ανά µόριο). 
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Στη δεύτερη στήλη σχεδιάστε µε τον ίδιο τρόπο τα µόρια των υγρών, µε τη δι-
αφορά ότι από την παλέτα θα πάρετε το µπλε χρώµα, ενώ στην τρίτη στήλη 
για τα µόρια των αερίων, πάρτε από την παλέτα κίτρινο χρώµα. 

 

Όταν τελειώσετε κάντε αριστερό κλικ, στο τελευταίο εικονίδιο και εκτυ-
πώστε την εργασία σας. 

Αναρτήστε την στον φανελοπίνακα της τάξης. 

 

 


