
1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ NEWTON 
2. Γνωστικό αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΗ 
3. Τάξη: Β΄ 
4. Μάθημα: 2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
5. Γενική ενότητα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
6. Προβλεπόμενος χρόνος: 3 διδακτικές ώρες  

6ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

 

 

 

Α. Σκοπός 

Διδασκαλία των νόμων του Νεύτωνα σε περιβάλλον όπου αξιοποιούνται οι Νέες Τεχνολογίες 

Β. Στόχοι του σεναρίου  

Γνώσεις  

Ο μαθητής να είναι σε θέση  

1. Να προσεγγίζει την έννοια της δύναμης μέσω των μεταβολών που προκαλεί στην κίνηση των 

σωμάτων. 

2. Να περιγράφει την αλληλεπίδραση δύο σωμάτων προσδιορίζοντας τις δυνάμεις που 

αναπτύσσονται  μεταξύ τους. 

Στάσεις και δεξιότητες 

Ο μαθητής να αναπτύξει 

1. Συνεργατική στάση με τους συμμαθητές του και αποδοχής των διαφορετικών απόψεων,  

2. Θετική στάση απέναντι στην επιστήμη, 

3. Επιστημονική μεθοδολογία  

4. Διερευνητική στάση,  

5. Αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους,  

6. Εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες 

Γ. Αναπαραστάσεις και πιθανές δυσκολίες της σκέψης των μαθητών 

1. Για να μπορεί να κινείται ένα σώμα με σταθερή ταχύτητα πρέπει να ασκείται σταθερή δύναμη. 

2. Η δύναμη δημιουργεί την κίνηση. 

3. Όλα τα ακίνητα αντικείμενα μπορούν να κινηθούν το ίδιο εύκολα, εάν δεν υπάρχει βαρύτητα. 



4. Εάν σε κάποιο κινούμενο αντικείμενο ασκείται δύναμη και παύσει να ασκείται, το αντικείμενο 

«κάποτε» θα σταματήσει οπωσδήποτε. 

5. Αδράνεια είναι η δύναμη που «διατηρεί» τα σώματα σε κίνηση 

6.  Η δράση και η αντίδραση ασκούνται στο ίδιο σώμα 

7. Όταν σε ένα σώμα ασκηθεί μια δύναμη, από το χέρι μας, η δύναμη θα εξακολουθεί να «υπάρχει» 

και όταν παύσουμε να το ακουμπάμε 

8. Όταν δύο αντικείμενα συγκρουστούν, η δύναμη (δράση) την οποία ασκεί το βαρύτερο στο 

ελαφρύτερο είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη (αντίδραση) που ασκεί το ελαφρύτερο. 

Δ. Παιδαγωγική προσέγγιση 

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

οικοδομώντας νοήματα μέσω εμπειριών και όχι μέσω απομνημόνευσης. Ταυτόχρονα σύμφωνα 

με τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες η μάθηση είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μεταξύ 

συνομηλίκων που συνεργάζονται για την υλοποίηση ενός έργου ή την επίλυση ενός 

προβλήματος. Με δεδομένα τα παραπάνω οι μαθητές ασκούνται σε ένα συνεργατικό 

περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται με στόχο την κατανόηση ενός φυσικού μεγέθους. Ο 

καθηγητής έχει ρόλο εποπτικό και συμβουλευτικό αν προκύψει πρόβλημα κατανόησης ή 

χειρισμού της διαδικτυακής εφαρμογής. 

Ε. Διδακτικό υλικό του σεναρίου  

1. Βιβλίο Φυσικής Β΄ Γυμνασίου. 

2. Εφαρμογή http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/gr/html/subj4t.html 

ΣΤ. Περιγραφή του σεναρίου 

Με το φύλλο εργασίας γίνεται εισαγωγή στους τρεις νόμους του νόμους του Νεύτωνα. Οι 

μαθητές ασκούνται με τη βοήθεια δικτυακής εφαρμογής έτσι ώστε να αφομοιώσουν αυτές τις 

θεωρίες της Φυσικής με παραστάσεις που πραγματοποιούνται στο διάστημα. 

Δραστηριότητες υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου: 

Δραστηριότητα 1: Οι μαθητές μελετούν τον 1ο Νόμο του Newton και παίζουν τα αντίστοιχα 

http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/gr/html/subj4t.html


παιγνίδια. 

Δραστηριότητα 2: Οι μαθητές μελετούν τον 2ο Νόμο του Newton και παίζουν τα αντίστοιχα 

παιγνίδια. 

Δραστηριότητα 3: Οι μαθητές μελετούν τον 3ο Νόμο του Newton και παίζουν τα αντίστοιχα 

παιγνίδια. 

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. Το Λογισμικό με 

εικόνες και animation, δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα με ένα διασκεδαστικό τρόπο να 

μάθουν ευκολότερα 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: Οι νόμοι του Newton 

 

Δραστηριότητα 1: Στην παρακάτω εφαρμογή μελετήστε τον 1ο νόμο του Νεύτωνα: 

http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/gr/activities/flash/start_toolbar.html#ex01_lec01.swf 

Και μετά παίξτε τα δύο παιγνίδια: 

1. Σώστε έναν αστροναύτη. 

http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/gr/activities/flash/start_toolbar.html#ex01_gm01.swf 

2. Λαβύρινθος. 

 http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/gr/activities/flash/start_toolbar.html#ex01_gm02.swf 

Δραστηριότητα 2: Στην παρακάτω εφαρμογή μελετήστε τον 2ο νόμο του Νεύτωνα: 

http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/gr/activities/flash/start_toolbar.html#ex02_lec01.swf 

Και μετά παίξτε τα δύο παιγνίδια: 

1. Επιταχύνετε μια γάτα, έναν σκύλο, έναν αστροναύτη και έναν ελέφαντα. 

http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/gr/activities/flash/start_toolbar.html#ex02_gm02.swf 

2. Επιταχύνετε τον αστροναύτη αυξάνοντας τη δύναμη. 

http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/gr/activities/flash/start_toolbar.html#ex02_gm01.swf 

Δραστηριότητα 3: Στην παρακάτω εφαρμογή μελετήστε τον 2ο νόμο του Νεύτωνα: 

http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/gr/activities/flash/start_toolbar.html#ex03_lec01.swf 

Και μετά παίξτε τα δύο παιγνίδια: 

Ο Σερ Ισαάκ Νεύτων (Αγγλ. Sir Isaac Newton Σερ Άιζακ Νιούτον, 4 Ιανουαρίου 1643 – 31 Μαρτίου 1727) 
ήταν Άγγλος Φυσικός, Μαθηματικός, Αστρονόμος, Φιλόσοφος, Αλχημιστής και Θεολόγος. Θεωρείται πατέρας 
της Κλασικής Φυσικής, καθώς ξεκινώντας από τις παρατηρήσεις του Γαλιλαίου αλλά και τους νόμους του Κέπλερ για 
την κίνηση των πλανητών διατύπωσε τους τρεις μνημειώδεις νόμους της κίνησης και τον περισπούδαστο «νόμο 
της βαρύτητας» (που ο θρύλος αναφέρει πως αναζήτησε μετά από πτώση μήλου από μια μηλιά). Μεγάλης ιστορικής 
σημασίας υπήρξαν ακόμη οι μελέτες του σχετικά με τη φύση τουφωτός καθώς επίσης και η καθοριστική συμβολή 
του στη θεμελίωση των σύγχρονων μαθηματικών και συγκεκριμένα του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού. 
Δεν είχε κοινοπολιτειακή υπηκοότητα, αλλά είχε αποκτήσει τον τίτλο του Εταίρου της Βασιλικής Εταιρείας, που 
δίνονταν σε πολίτες ή μόνιμους κατοίκους της Κοινοπολιτείας των Εθνών. Είχε διατελέσει πρόεδρος της Βασιλικής 
Εταιρίας. 
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1. Δράση – αντίδραση. 

http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/gr/activities/flash/start_toolbar.html#ex03_gm01.swf 

2. Βάλτε τη σωστή μάζα. 

http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/gr/activities/flash/start_toolbar.html#ex05_gm01.swf 

 

Ιστοσελίδα 

Δες το βίντεο για τους νόμους του Newton. 

http://kqed02.streamguys.us/anon.kqed/quest/312i_questlab_motion_pod.m4v 
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