
2ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

Α. Σκοπός του σεναρίου. 

Οι μαθητές θα διδαχθούν την πυκνότητα με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Στο φύλλο εργασίας 

περιέχονται βασικά τμήματα της θεωρίας που θα χρειαστούν οι μαθητές και 7 δραστηριότητες που 

καλούνται να πραγματοποιήσουν.  

Β. Αναπαραστάσεις και πιθανές δυσκολίες της σκέψης των μαθητών 

1. Οι μαθητές αντιμετωπίζουν  μαθηματικό τύπο πρέπει να συνδέσουν τα φυσικά μεγέθη 

2. Δύσκολα  αισθητοποιούν την έννοια της πυκνότητας που είναι αφηρημένη. 

3. Σύγχυση της έννοιας της πυκνότητας σαν λόγος της μάζας προς τον όγκο με τις μεμονωμένες έννοιες 

μάζας και όγκου 

Γ. Στόχοι του σεναρίου  

A Γνώσεις 

1. Να αισθητοποιεί την πυκνότητα και να την υπολογίζει. 

2. Να αναγνωρίζει τα φυσικά μεγέθη και τις μονάδες τους. 

3. Να αποσυνδέει την πυκνότητα από τη μάζα και τον όγκο.  

B Στάσεις/ Δεξιότητες 

1. Συνεργασία  

2. Θετική στάση απέναντι στην επιστήμη 

3. Επιστημονική μεθοδολογία,  

4. Ερευνητική στάση,  

5. Αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους,  

6. Εξοικείωση με τεχνολογία 

 

 

1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
2. Γνωστικό αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΗ 
3. Τάξη: Β΄ Γυμνασίου 
4. Μάθημα: 1.3 Μέτρηση της πυκνότητας 
5. Γενική ενότητα: Εισαγωγή  
6. Προβλεπόμενος χρόνος: 2 διδακτικές ώρες  



Δ. Διδακτικό υλικό του σεναρίου  

1. Βιβλίο Φυσικής Β΄ Γυμνασίου 

2. Ιστοσελίδα PhET εφαρμογή για την πυκνότητα. 

Ε. Παιδαγωγική προσέγγιση 

Με βάση τη γνωστική θεωρία μάθησης τροποποιούνται οι προϋπάρχουσες γνώσεις του ατόμου 

οικοδομώντας νοήματα μέσω εμπειριών και όχι μέσω απομνημόνευσης.  ΤΤααυυττόόχχρροονναα  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  

κκοοιιννωωννιικκοοπποολλιιττιισσμμιικκέέςς  θθεεωωρρίίεεςς  ηη  μμάάθθηησσηη  εείίννααιι  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηηςς  μμεεττααξξύύ  σσυυννοομμηηλλίίκκωωνν  πποουυ  

σσυυννεερργγάάζζοοννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  εεννόόςς  έέρργγοουυ  ήή  ττηηνν  εεππίίλλυυσσηη  εεννόόςς  ππρροοββλλήήμμααττοοςς..  

ΣΤ. Περιγραφή του σεναρίου 

Οι μαθητές θα διδαχθούν το μέγεθος της πυκνότητας με τη βοήθεια της εφαρμογής για την πυκνότητα 

στην ιστοσελίδα http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_el.html. Στο φύλλο 

εργασίας περιέχονται βασικά τμήματα της θεωρίας που θα χρειαστούν οι μαθητές και πέντε 

δραστηριότητες που καλούνται να πραγματοποιήσουν. Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν πως μετράμε 

τα μεγέθη μάζα και όγκο. Θα προσπαθήσουμε  μια διδακτική προσέγγιση του μεγέθους της Πυκνότητας 

με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. 

Δραστηριότητες υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Δραστηριότητα 1: Οι μαθητές προσπαθούν να κατανοήσουν ένα φυσικό μέγεθος με βάση μια εμπειρία 

από την καθημερινή τους ζωή. 

Δραστηριότητα 2: Οι μαθητές διατυπώνουν τις απόψεις τους για ένα μέγεθος πριν το διδαχθούν. 

Δραστηριότητα 3: Οι μαθητές σε ομάδες δύο ή τριών ατόμων με αξιοποίηση της εφαρμογής για την 

πυκνότητα στην ιστοσελίδα http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_el.html 

πλοηγούνται και αντλούν πληροφορίες για τη πυκνότητα. Η δραστηριότητα έχει σαν στόχο να εμπλέξει 

τους μαθητές σε μία  διαδικασία  και κριτική ανάγνωση πληροφοριών έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις και να εξοικειωθούν με το λογισμικό. 

Δραστηριότητα 4: Οι μαθητές εμπεδώνουν με άσκηση συμπλήρωσης κενού τα μεγέθη και τον τύπο 

της πυκνότητας. 

Δραστηριότητα 5: Οι μαθητές συγκρίνουν τις πυκνότητες των υλικών και διαπιστώνουν ποια 

βυθίζονται στο νερό. 

Δραστηριότητα 6: Οι μαθητές διαπιστώνουν ότι υλικά με ίδια πυκνότητα με το νερό ισορροπούν σε 

http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_el.html
http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_el.html


οποιοδήποτε σημείο του δοχείου νερού. 

Δραστηριότητα 7: Οι μαθητές βρίσκουν το υλικό ενός σώματος υπολογίζοντας την πυκνότητα. 

 

Επιπρόσθετη αξία από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι μαθητές από παθητικό ρόλο αποκτούν πιο ενεργητικό και 

ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση οδηγούμενοι από το φύλλο εργασίας. Η εφαρμογή με εικόνες, 

animation και παιγνίδια δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα με ένα διασκεδαστικό τρόπο να μάθουν 

δύσκολα σημεία της θεωρίας. Τέλος με τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι μαθητές νιώθουν πιο 

ανεξάρτητοι και από τον καθηγητή και από το βιβλίο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φύλλο εργασίας: Η Πυκνότητα 

 

Δραστηριότητα 1:  

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο στο πλαίσιο κειμένου. 

Γιατί ο χρυσός είναι τόσο ακριβό υλικό; Σε τι διαφέρει από τα άλλα υλικά σώματα από τον άργυρο π.χ. 

........................................................................................................................................................................................................ ......... 

......................................................................................................................... ........................................................................................ 

............................................................................................................................. .................................................................................... 

Δραστηριότητα 2: « διατυπώστε τις προβλέψεις σας» 

Δύο ξύλινοι κύβοι διαφορετικών διαστάσεων έχουν ίδια ή διαφορετική πυκνότητα; 

................................................................................................................................................................................. 

Δύο κύβοι ίσων διαστάσεων έχουν ίδια ή διαφορετική πυκνότητα; 

.................................................................................................... .............................................................................. 

Η πληροφορία:  

 

 

 

 

Η πυκνότητα είναι ένα παράγωγο φυσικό μέγεθος που συμβολίζεται με το d από την λέξη density. Η 

πυκνότητα υπολογίζεται από τον τύπο 

              d=m/v δηλαδή πυκνότητα=μάζα/όγκος 

η μονάδα της πυκνότητας στο διεθνές σύστημα είναι το 1kg/m3 

Η τιμή του χρυσού 

Η τιμή του χρυσού υπολογίζεται βάσει του βάρους του: η τιμή δηλώνει το κόστος μιας ουγκιάς χρυσού εκφραζόμενο σε δολάρια 

ΗΠΑ. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τη μέτρηση του βάρους στις αγορές ειδικών μετάλλων και λίθων. Το συνηθέστερο σύστημα 

μέτρησης βάρους είναι το troy: μια ουγκιά troy ισοδυναμεί με περίπου 31,10 γραμμάρια, ενώ μια ουγκιά avoirdupois σε περίπου 

28,35 γραμμάρια.  

Για παράδειγμα, εάν η τιμή του χρυσού είναι 612,97, αυτό σημαίνει ότι μια ουγκιά χρυσού αγοράζεται και πωλείται για 612,97 

δολάρια ΗΠΑ. Ομοίως, η τιμή του αργύρου αντιπροσωπεύει την τιμή του ανά ουγκιά σε δολάρια ΗΠΑ. Εάν η τιμή του αργύρου 

είναι 11,853, αυτό σημαίνει ότι μια ουγκιά αργύρου αγοράζεται και πωλείται για 11,853 δολάρια ΗΠΑ. 

Πηγή: http://gr.easy-forex.com/eu/goldprices.aspx 



Δραστηριότητα 3 : http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_el.html   

Στην εφαρμογή για την πυκνότητα στην ιστοσελίδα που βλέπουμε παραπάνω σέρνουμε με το ποντίκι 

το πράσινο τρίγωνο δίπλα στη λέξη μάζα ή αυτό δίπλα στη λέξη όγκο.  

Παρατηρούμε ότι μεγαλώνει το σχήμα και ταυτόχρονα μεγαλώνει η μάζα και ο όγκος.  

Μετακινώντας το τρίγωνο δεξιά καταλήγουμε σε τιμές για το ξύλο 4kg και 10L. Τώρα πρέπει να 

υπολογίσετε την πυκνότητα του ξύλου: 

............................................................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ......................................................................................... 

Επαναλαμβάνουμε τον υπολογισμό με ζεύγος τιμών 0,4kg και 1L  

............................................................................................................................. ............................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................... 

Αν υπολογίσετε την ίδια τιμή αυτό σημαίνει ότι η πυκνότητα:  

............................................................................................................................. ............................................................................................ 

............................................................................................................................. .......................................................................................... 

Δραστηριότητα 4 : Συμπληρώστε τα κενά. 

Η πυκνότητα συμβολίζεται με ...... και έχει μονάδα το 1..../..... 

Η μάζα συμβολίζεται με .......  και έχει μονάδα το 1 ..... 

Ο όγκος συμβολίζεται με .......  και έχει μονάδα το 1 ..... 

και ο τύπος με τον οποίο υπολογίζουμε την πυκνότητα είναι   ...... =  ....... /  

Δραστηριότητα 5: http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_el.html   

Στην εφαρμογή για την πυκνότητα στην ιστοσελίδα που βλέπουμε παραπάνω στο μενού των υλικών 

επιλέγουμε κατά σειρά: φελιζόλ, ξύλο, πάγος, αλουμίνιο, τούβλο βλέποντας ότι ταυτόχρονα αυξάνεται η 

πυκνότητα και σιγά σιγά τα σώματα βυθίζονται μέχρι να ακουμπήσουν στον πυθμένα. Τώρα 

συμπληρώστε τον πίνακα. 

http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_el.html
http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_el.html


ΥΛΙΚΟ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ; 

   

   

   

ΝΕΡΟ 1Kg/L - 

   

   

 

Σχολιάστε ποια υλικά βυθίζονται και ποια όχι; 

............................................................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................................. 

Δραστηριότητα 6: http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_el.html   

Στην εφαρμογή για την πυκνότητα στην ιστοσελίδα που βλέπουμε παραπάνω επιλέγουμε πάνω δεξιά 

'το αντικείμενο μου' και ρυθμίζουμε τη μάζα και τον όγκο ώστε να έχουν τις ίδιες τιμές. Η πυκνότητα 

του αντικειμένου αυτού θα είναι 1kg/L. Μετά τοποθετούμε το αντικείμενο σε διάφορα σημεία του 

δοχείου νερού. Τι παρατηρείτε; 

.......................................................................................................................................................................................... ...............................

.................................................................................................... .....................................................................................................................  

............................................................................................................................. ......................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................................................ 

............................................................................................................................. ......................................................................................... 

Δραστηριότητα 7:  http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_el.html   

Στην εφαρμογή για την πυκνότητα στην ιστοσελίδα που βλέπουμε παραπάνω επιλέγουμε δεξιά στο 

μενού Σώματα 'Άγνωστα'. Κατόπιν ζυγίζουμε τα σώματα στη ζυγαριά υπολογίζοντας τη μάζα και 

http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_el.html
http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_el.html


βυθίζουμε τα σώματα στο υγρό υπολογίζοντας τον όγκο από την αύξηση του όγκου του νερού στο 

δοχείο. Κατόπιν συμπληρώνουμε τον πίνακα: 

Υπόδειξη: Για να συμπληρώσουμε τη στήλη ΥΛΙΚΟ πρέπει να γυρίσουμε στα γνωστά σώματα 

επιλέγοντας 'γνωστά' στο μενού πάνω δεξιά. 

ΣΩΜΑΤΑ ΜΑΖΑ m ΟΓΚΟΣ V ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ d=m/v ΥΛΙΚΟ 

A     

B     

Γ     

Δ     

Ε     

 

Πως μπορούμε να διαπιστώσουμε τι υλικό είναι ένα σώμα υπολογίζοντας την πυκνότητα του;  

.......................................................................................................................................................... ....................................................... 

........................................................................................................................................................................................................ ......... 

......................................................................................................................... ........................................................................................ 

............................................................................................................................. .................................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................................................... 

................................................................................................................................ ................................................................................. 

 

Κοιτάξτε και τις παρακάτω ιστοσελίδες.  

1. Δες πίνακα με τιμές πυκνοτήτων για διάφορα υλικά. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%BA%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%8

4%CE%B1  

2. Κάνε μετατροπές μονάδων. 

http://users.sch.gr/apouliassis/dens.htm  

3. Δές τη σχέση πυκνοτήτων διάφορων υλικών  

http://www.e-paideia.net/Conversions/measures.asp?main_category=measures&category=density  

4. Δες λίστα με 4 video για την πυκνότητα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Πυκνότητα
http://el.wikipedia.org/wiki/Πυκνότητα
http://el.wikipedia.org/wiki/Πυκνότητα
http://users.sch.gr/apouliassis/dens.htm
http://users.sch.gr/apouliassis/dens.htm
http://www.e-paideia.net/Conversions/measures.asp?main_category=measures&category=density
http://www.e-paideia.net/Conversions/measures.asp?main_category=measures&category=density


http://www.youtube.com/watch?v=5HCmRCGv37s&feature=BFa&list=PL5CC7DFCA0FBD2D4B&lf=resul

ts_main&index=2  

 

Ρούγγος Γεώργιος  

ΠΕ04.01 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5HCmRCGv37s&feature=BFa&list=PL5CC7DFCA0FBD2D4B&lf=results_main&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=5HCmRCGv37s&feature=BFa&list=PL5CC7DFCA0FBD2D4B&lf=results_main&index=2

