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                    Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Περιεχόµενο Μαθήµατος 

Πλήθος 

απαιτούµ. 

ωρών 

Πείραµα Βίντεο 

Οι Φυσικές Επιστήµες, Φυσικά και Χηµικά φαινόµενα της 

καθηµερινής και όχι µόνο ζωής - διάκριση µεταξύ τους. Η Φυσική 

ως έννοια  και τα µικρότερα αδέλφια της Χηµεία, Βιολογία, 

Γεωλογία, Αστρονοµία, Μετεωρολογία, Ροµπότ & Ροµποτική, 

Οικολογία, Ωκεανογραφία, Γεωφυσική, ∆ιάστηµα, Γεωργία, 

Βοτανική, Εντοµολογία, Ερπετολογία κ.ά. 

1 - - 

Μελέτη των Φαινοµένων  στις Φυσικές Επιστήµες - Φυσικές ιδιότητες, 

αλληλεπιδράσεις - Τα Φυσικά µεγέθη στις Φυσικές Επιστήµες - η 

χρησιµότητά τους, η χρήση τους και η µέτρησή τους.  
2 ���� - 

Οι έννοιες των θεµελιωδών Φυσικών µεγεθών Μήκους, Μάζας και 

Χρόνου. Σύντοµη ιστορική αναδροµή στη χρήση τους και τις 

µετρήσεις τους. Πώς χρησιµοποιούνται και πώς µετρούνται σήµερα. 

Αρκεί για όλα απλά να µετρηθούν ή κάποια πρέπει και να 

σχεδιαστούν για να έχουν µετρηθεί σωστά;  

2 ���� - 

Η έννοια της ∆ύναµης, ένα βασικό Φυσικό µέγεθος στα περισσότερα 

Φυσικά φαινόµενα και τις αλληλεπιδράσεις γύρω µας. Βασικές 

κατηγορίες δυνάµεων και η µέτρησή τους σε απλές περιπτώσεις. 
2 ���� ���� 

Οι έννοιες της Ενέργειας κα του Έργου. Τα φυσικά µεγέθη που είναι 

για τη Φύση το ΄΄Οικονοµικό Κεφάλαιο΄΄  και το ΄΄Νόµισµα΄΄  

αντίστοιχα για όποιο φαινόµενο γίνεται σ’ αυτήν.  

2 - - 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ – Πειράµατα και Video  2 ���� ���� 

Η έννοια της Κίνησης. Το φυσικό φαινόµενο µε τα πολλά πρόσωπα 

που δε βλέπουµε όλοι το ίδιο πρόσωπο. 
1 - - 

Απλή µελέτη βασικών κινήσεων. Απλές περιγραφές κινήσεων 

(Ευθύγραµµη και Κυκλική) µε βάση την έννοια της τροχιάς, αλλά και 

την έννοια της Ταχύτητας.  
3 ���� ���� 

Η έννοια του Βάρους των σωµάτων. Ξέρουµε να ξεχωρίζουµε το 

Βάρος από τη Μάζα σε ένα σώµα; Είναι αυτά πάντοτε σταθερά;  
1 - - 

Κινήσεις που γίνονται µε την επίδραση του Βάρους ενός σώµατος.  2 ���� - 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ – Πειράµατα και Video  2 ���� ���� 

Γη και ∆ιάστηµα. Βασικές έννοιες Αστρονοµίας (Πλανήτες, Άστρα, 

Ηλιακό Σύστηµα. Γαλαξίες, Σύµπαν)   
3 - ���� 

Τι είναι το Φως; Παραγωγή, µέσα και Ταχύτητα διάδοσης. Φωτεινές 

πηγές και είδη αυτών.  
2 - - 

Τα Κάτοπτρα, οι Φακοί και οι εφαρµογές τους.  2 ���� ���� 

Τα Πρίσµατα και εφαρµογές τους. Η ανάλυση του φωτός - Το 

Ουράνιο τόξο.  
1 ���� ���� 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ – Πειράµατα και Video  2 ���� ���� 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 30   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικός αριθµός ωρών: 65 

 

 

                                   Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

Περιεχόµενο Μαθήµατος 

Προτεινόµενες 

ώρες 

∆ιδασκαλίας 

Ώρες 

Εργαστηρίου - 

Πειράµατα - 

Βίντεο 

Εισαγωγή 
Μαθαίνουµε µε τι ασχολείται η Φυσική και ποια είναι 

η γλώσσα της. 
2 - 

Εργαστήριο – 

Εποπτικά µέσα 

Γνωριµία µε το εργαστήριο και τα εποπτικά µέσα. 

Μετρήσεις, Πειραµατικά σφάλµατα, Γραφικές 

παραστάσεις, µεταβολές µεγεθών, ασφάλεια µαθητών 

στο Εργαστήριο κλπ. 

1 1 

Κινήσεις 

Εξοικείωση του µαθητή µε απλές έννοιες της κίνησης 

όπως η ταχύτητα, η µέση ταχύτητα, η στιγµιαία 

ταχύτητα, η τροχιά. 

6 2 

∆υνάµεις 

Οι δυνάµεις και πώς αυτές επηρεάζουν τη ζωή µας. 

Μέσα από ερωτήσεις, ασκήσεις και διαδραστικό υλικό 

γίνεται η προσέγγιση των εννοιών αυτών. Τι είναι το 

βάρος ενός σώµατος; Τι ονοµάζουµε Τριβή; 

9 3 

Πίεση 

Υδροστατική Πίεση, Άνωση, Αρχή του Αρχιµήδη. 

Πώς οι έννοιες αυτές συνδέονται µε κατασκευές που 

γνωρίζουµε (όπως πιεσόµετρα, υδραγωγεία, τεχνητά 

φράγµατα λιµνών, αρτεσιανά πηγάδια). Χρήση 

videos και διαδραστικού υλικού. 

8 2 

Ενέργεια - 

Έργο 

Μηχανική, Κινητική, Θερµική, Ηλεκτρική, Πυρηνική 

Ενέργεια. Μέσα από videos, οµαδικές εργασίες και 

διαδραστικό υλικό θα προσπαθήσουµε να 

προσεγγίσουµε τις ανωτέρω έννοιες. Μετατροπές 

Ενέργειας. 

7 3 

Θερµότητα:  

µια σηµαντική 

µορφή ενέργειας 

Θα υπήρχε άραγε ανθρώπινος πολιτισµός αν ο 

άνθρωπος δεν είχε ανακαλύψει τη θερµότητα και το 

ρόλο της στη ζωή του; Η θεωρία και η εργαστηριακή 

προσέγγιση θα φέρουν το µαθητή κοντά σ’ αυτή την 

αφηρηµένη έννοια. 

5 2 

Αλλαγές 

κατάστασης  

της ύλης 

Τήξη – Πήξη / Βρασµός – Εξάτµιση - Συµπύκνωση. 

Φαινόµενα της καθηµερινής µας ζωής. Μέσα στο 

εργαστήριο θα τα αναπαράγουµε και θα τα 

εξηγήσουµε. 

3 2 

Ωριαία ∆ιαγωνίσµατα 3 - 

Επανάληψη – παρουσίαση εργασιών 6 - 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 50 15 



 

 

 

 

 

 

                                     Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Περιεχόµενο Μαθήµατος 

Προτεινόµενες 

ώρες 

∆ιδασκαλίας 

Ώρες 

Εργαστηρίου - 

Πειράµατα - 

Βίντεο 

Ηλεκτρική 

δύναµη και 

φορτίο 

Ο στατικός ηλεκτρισµός και η σπουδαιότητά του στην 

καθηµερινή µας ζωή. Αγωγοί, µονωτές, νόµος του 

Coulomb. 

6 2 

Ηλεκτρικό 

ρεύµα 

Ηλεκτρικές πηγές, ηλεκτρικό ρεύµα, αντίσταση και 

σύνδεση αντιστατών, νόµος του Ohm. 
9 5 

Ηλεκτρική 

Ενέργεια 

Ο νόµος του Joule και θερµικά αποτελέσµατα του 

ηλεκτρικού ρεύµατος. Εφαρµογές και ηλεκτρικές 

συσκευές. 
4 1 

Ταλαντώσεις 

Η έννοια της ταλάντωσης και τα µεγέθη που την 

περιγράφουν. Γνωριµία µε το απλό ή µαθηµατικό 

εκκρεµές. Το εκκρεµές του Foucault και η χρήση του 

στην απόδειξη της περιστροφής της Γης. 

2 1 

Μηχανικά 

κύµατα 

Είδη κυµάτων. Ήχος: ένα είδος κύµατος. Νότες και 

Φυσική, ήχος και έµβια όντα. 
5 1 

Φύση και 

διάδοση του 

φωτός 

Φως και όραση. Φωτεινές πηγές, φωτόνια και διάδοση 

του φωτός. Αποτελέσµατα της διάδοσης του φωτός: 

σκιά και εκλείψεις. 
3 2 

Ανάκλαση του 

φωτός 
Καθρέφτες και είδωλα. 4 2 

∆ιάθλαση του 

φωτός 

Το φως µέσα στην ύλη: διάθλαση και ανάλυση του 

φωτός. Λευκό φως. Τα χρώµατα της Ίριδας. Γιατί 

βλέπουµε χρωµατιστά τα διάφορα αντικείµενα; 

3 3 

Φακοί και 

εποπτικά 

όργανα 

Συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί. Οπτικά 

όργανα (φωτογραφική µηχανή, µικροσκόπιο, 

τηλεσκόπιο, µάτι). 
2 1 

Ωριαία ∆ιαγωνίσµατα 3 - 

Επαναλήψεις – Παρουσίαση εργασιών 6 - 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 47 18 

 

 

 

Συνολικός αριθµός ωρών: 65 

 

 

 

 

 

Ελευθερία Τζελάτη, 

Φυσικός 


