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Δραστηριότητα 3η  
 

ΤΑΞΗ: Ε΄ 
 
ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ: Ήχος 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΦΕ2 Διάδοση του ήχου 
 
ΣΤΟΧΟΙ:   
 Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά ότι ο ήχος διαδίδεται στα στερεά, στα 

υγρά και στα αέρια. 

 Να διαπιστώσουν οι μαθητές ότι ο ήχος διαδίδεται στα στερεά ταχύτερα απ' ότι στα 

υγρά και τα αέρια. 

 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ: Λογισμικό Φυσικής Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην 

ιστοσελίδα «Ψηφιακά Βιβλία», Φυλλομετρητής Firefox, Μηχανή Αναζήτησης Google, 
Κειμενογράφος Microsoft Word, διαδικτυακές εφαρμογές (applets) σε εκπαιδευτική 
ιστοσελίδα. 
 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:   
Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των παραπάνω λογισμικών. 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Βιντεοπροβολέας, Laptop και εργαστήριο υπολογιστών. 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτική ώρα 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ: 22 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 20-05-2014 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ: 19-05-2014 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Το φύλλο εργασίας δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή στην επιφάνεια 

εργασίας των Η/Υ του σχολικού εργαστηρίου. Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε έξι ομάδες 

των τριών και δύο ομάδες των δύο. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο γρηγορότερος κερδίζει! 

Ανοίξτε το φυλλομετρητή Mozilla Firefox και γράψτε στη μηχανή αναζήτησης  

«διαδραστικά βιβλία». Κάντε κλικ με το ποντίκι σας στο πρώτο αποτέλεσμα που βρέθηκε 

και επιλέξτε με τη σειρά:  >   και 

κατόπιν 

. Πατήστε  και τότε εμφανίζεται το εξώφυλλο του 

βιβλίου των Φυσικών, . Κάντε «κλικ» στην επάνω δεξιά γωνία 

  και επιλέξτε . Πέντε σελίδες 

παρακάτω στο κεφάλαιο με τίτλο: βρείτε κι επιλέξτε με το 

ποντίκι . Στο παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί πατήστε 

ΟΚ. Στο επόμενο παράθυρο διαλόγου πατήστε  και η εφαρμογή 

θα ξεκινήσει αμέσως. Δείτε πώς σχηματίζονται τα πυκνώματα και τα αραιώματα των 

μορίων του αέρα, που δημιουργούνται από την ………………… της μεμβράνης του 

μεγαφώνου. Κλείστε την εφαρμογή.  

Γράψτε στη μηχανή αναζήτησης  «ανοιχτό σχολείο» και επιλέξτε την πρώτη 

εύρεση  και στη συνέχεια 

 >  και > . 
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Κάτω από την επικεφαλίδα  

βρείτε και δουλέψτε τις εφαρμογές: 

 για τη μετάδοση του ήχου σε συμπυκνώματα και αραιώματα 

 

 και την ταχύτητα του ήχου 
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Στη 2η εφαρμογή (Speed of Sound) και στο πεδίο , πληκτρολογήστε 

αποστάσεις σε μέτρα από το 1 έως το 99999 και τις μετρήσεις που θα πάρετε αν πιέσετε 

το σφυρί, να τις γράψετε στον παρακάτω πίνακα και να τις συγκρίνετε. Επιλέξτε ακραίες 

τιμές για να παρατηρήσετε τις διαφορές. 

 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ 

ΜΕΤΡΑ 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΕ 

ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 

ΑΕΡΑΣ ΝΕΡΟ ΑΤΣΑΛΙ 

    

    

    

    

    

 

Γράψτε τι συμπέρασμα βγάζετε σχετικά με την ταχύτητα της μετάδοσης του ήχου σε σχέση 

με την ύλη μέσα από την οποία μεταδίδεται. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Τέλος αποθηκεύστε το παρόν αρχείο στην επιφάνεια εργασίας σας, μετονομάζοντάς το ως 

«Ταχύτητα του ήχου ________», όπου _________ = το όνομα της ομάδας σας. 

 


