
Β΄ Γυμνασίου 

Βιωματικές δραστηριότητες για τον υπολογισμό της Κινητικής και της Βαρυτικής Δυναμικής ενέργειας 

και όχι μόνο... 

Περιγραφή  στόχων 

Μέσα από την ομαδοσυνεργατική διαδικασία και τη βιωματική μάθηση οι δραστηριότητες έχουν ως 

στόχους οι μαθητές: 

 Να αποκτήσουν την ικανότητα να κάνουν απλές μετρήσεις μήκους και χρόνου χρησιμοποιώντας 

μετροταινία και χρονόμετρο 

 Να αναγνωρίζουν τι σημαίνει ένα σώμα να είναι ταχύτερο από ένα άλλο 

 Να υπολογίζουν την μέση αριθμητική ταχύτητα του σώματος τους 

 Να υπολογίζουν την κινητική και τη βαρυτική δυναμική ενέργεια του σώματος τους 

 Να υπολογίζουν την ενέργεια που προσφέρουν σε ένα σώμα  

 Να κατανοήσουν την έννοια της ισχύος  και να την υπολογίσουν 

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στην αυλή του σχολείου 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πολλές φορές ρωτάμε τους μαθητές πόσα joule κινητική ενέργεια έχουμε όταν περπατάμε ή τρέχουμε. Οι 

απαντήσεις ποικίλουν π.χ. 5J, 100J, 1000J........Επίσης θεωρούν πολύ δύσκολη τη μέτρηση της κινητικής 

και της βαρυτικής δυναμικής μας ενέργειας. 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να μετρήσουν την κινητική και τη βαρυτική δυναμική τους 

ενέργεια καθώς και την ενέργεια που προσφέρουν σε ένα αντικείμενο όταν το ανυψώνουν. Τέλος δε, να 

καταλάβουν την τάξη μεγέθους της κινητικής και δυναμικής  ενέργειας που μπορεί να έχουν.  Επίσης 

γίνεται μια επανάληψη και σε έννοιες που διδάχτηκαν οι μαθητές στην αρχή της σχολικής χρονιάς όπως 

μετατόπιση, μήκος διαδρομής, ταχύτητα. 

Κατά την εκτέλεση, χρησιμοποιούνται απλά όργανα όπως ένα χρονόμετρο και μια μετροταινία. Η 

δραστηριότητα πραγματοποιείται στην αυλή του σχολείου. 

Η δραστηριότητα παρουσιάστηκε και σε μαθητές άλλων χωρών (Ιταλίας, Ισπανίας, Γερμανίας) στα 

πλαίσια Erasmus που πραγματοποίησε το σχολείο. Η παρουσίαση έγινε από μαθητή στην Αγγλική 

Γλώσσα.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δραστηριότητα είναι οι μαθητές να έχουν ήδη διδαχθεί: 

 Τη μέση αριθμητική ταχύτητα v=μήκος διαδρομής/χρονικό διάστημα 
 Την κινητική ενέργεια: Κ=1/2.m.v2 

 Tη βαρυτική δυναμική ενέργεια U=m.g.h 

 Το κέντρο μάζας ενός σώματος 

1η δραστηριότητα: 

Οι μαθητές: 

α. Οριοθετούν 20m 



β. Μετρούν το χρόνο του χρειάζονται να διανύσουν την παραπάνω απόσταση αρχικά περπατώντας και 

μετά τρέχοντας.  

γ. Υπολογίζουν τη μέση αριθμητική ταχύτητα (αν υπάρχει χρόνος επαναλαμβάνουν τις  μετρήσεις πολλές 

φορές για να βρουν τη μέση τιμή της ταχύτητας). 

δ. Υπολογίζουν τη κινητική τους ενέργεια (έχουν ήδη  μετρήσει τη μάζα τους) 

 

2η δραστηριότητα 

Οι μαθητές: 

α. Μετρούν την απόσταση του κέντρου μάζας του σώματός τους από το επίπεδο μηδενικής βαρυτικής 

ενέργειας (το έδαφος) 

β. Υπολογίζουν τη βαρυτική τους δυναμική ενέργεια 

3η δραστηριότητα 

α. Κρατούν βαράκια σε μια ορισμένη θέση και μετρούν το ύψος τους από το έδαφος (εικόνα στο φύλλο 

εργασίας) 

β. Ανεβάζουν τα βαράκια σε μια άλλη θέση και μετρούν πάλι το ύψος από το έδαφος (εικόνα στο φύλλο 

εργασίας) 

γ. Υπολογίζουν την αρχική  και την τελική βαρυτική Δυναμική Ενέργεια που έχουν τα βαράκια και στη 

συνέχεια την ενέργεια που τους έχουν προσφέρει  

δ. Υπολογίζουν την ενέργεια ανά μονάδα χρόνο που έχουν προσφέρει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μέτρηση της μέσης αριθμητικής ταχύτητας και της κινητικής μας ενέργειας 

Ομάδα: 

Απαραίτητες γνώσεις 

α. μέση αριθμητική ταχύτητα:  υμ=......................................................=.................. 

β. Κινητική Ενέργεια: Κ=............................ 

 Έχετε ένα χρονόμετρο και μια μετροταινία. Έχετε μετρήσει ήδη τη μάζα σας:................... 

      1η δραστηριότητα: α. Μετρήστε με τη μετροταινία περίπου 20m και οριοθετήστε τα. 

  Α                                            20m                                    Β 

β. Μετρήστε  το χρόνο που χρειάζεστε για να περπατήσετε τα 20m (ένα μέλος της ομάδας περπατά και 

ένα άλλο μετρά το χρόνο). Επαναλάβετε 5 φορές (χωρίς να αλλάξετε ρόλους). Συμπληρώστε τις δύο 

πρώτες στήλες του παρακάτω πίνακα 1: 

ΠΙΝΑΚΑΣ1 

 
 
 
 
 
 

Μήκος διαδρομής ……..m 
 

Χρόνος κίνησης: …………sec Μέση ταχύτητα: 
 

Χρόνος κίνησης: ………sec Μέση ταχύτητα: 
 

Χρόνος κίνησης: …………sec Μέση ταχύτητα: 
 

Χρόνος κίνησης: …………sec Μέση ταχύτητα: 
 

Χρόνος κίνησης: …………sec Μέση ταχύτητα: 
 

 Μέση τιμή:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 α. Αν διανύσετε τη διαδρομή αυτή τρέχοντας, κατά τη γνώμη σας η ταχύτητα θα είναι μεγαλύτερη ή 

μικρότερη; Αιτιολογήστε την απάντησή σας 

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

………………………………………………………………………………………………....................................................................... 

 β. Μετρήστε το χρόνο που χρειάζεστε για να διανύσετε την ίδια απόσταση τρέχοντας. Επαναλάβετε 5 

φορές τη μέτρηση  χωρίς να αλλάξετε ρόλους). Συμπληρώστε τις δύο πρώτες στήλες του παρακάτω 

πίνακα 2 

ΠΙΚΑΚΑΣ 2 

 
 
 

Μήκος διαδρομής ……..m 
 

Χρόνος κίνησης: …………sec Μέση αριθ. ταχύτητα: 
 

Χρόνος κίνησης: …………sec Μέση αριθ. ταχύτητα: 
 

Χρόνος κίνησης: …………sec Μέση αριθ. ταχύτητα: 
 

Χρόνος κίνησης: …………sec Μέση αριθ. ταχύτητα: 
 

Χρόνος κίνησης: …………sec Μέση αριθ. ταχύτητα: 
 

 Μέση τιμή:  
 

 

Επεξεργασία μετρήσεων: 

Α. Υπολογίστε τη μέση ταχύτητα και συμπληρώστε τη 3η στήλη του πίνακα 1 και 2. Στη συνέχεια να βρείτε 

τη μέση τιμή της μετρούμενης ταχύτητας (σχολιάστε τα αποτελέσματα, συγκρίνοντας. Επιβεβαιώνεται η 

πρόβλεψή σας ή όχι;) 

υμ=.........................................  υμ=............................................ 

Χμ!!! Υπάρχουν σφάλματα υπάρχουν στις μετρήσεις σας; Γιατί είναι σημαντικό να μην αλλάξετε 

ρόλους; 

Β. Συμπληρώστε τη μάζα σας στον παρακάτω πίνακα και υπολογίστε την κινητική σας ενέργεια κάνοντας 

τις κατάλληλες πράξεις (θα συμπληρώσετε τη μάζα σας με τη σειρά που έχετε γράψει τα ονόματά σας 

στην αρχή του φύλλου εργασίας) 

Πίνακας 3 

Μάζα (Κg) Κινητική Ενέργεια (J) 

   

   

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2η δραστηριότητα: Να υπολογίσουμε  τη Βαρυτική Δυναμική μας ενέργειας 

Απαραίτητες γνώσεις: 

Βαρυτική Δυναμική Ενέργεια: Uβ=........................ 

g=10m/s2 

 

                                        CM 

  

 

                                h 

       

                                                      Uβ=0 

Με την υπόδειξη των καθηγητών/τριών θα μετρήσετε το ύψος στο οποίο θα βρεθείτε. Η μέτρηση να γίνει 

για ένα μέλος της ομάδας. h= 

 

Να υπολογίσετε τη βαρυτική δυναμική ενέργεια: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3η δραστηριότητα: Να υπολογίσουμε την ενέργεια που προσφέρουμε στα βαράκια 

Θα χρησιμοποιήσετε δύο βαράκια των  .................Κg 

α. Κρατήστε τα βαράκια όπως φαίνεται στην πρώτη εικόνα. Μετρήστε το ύψος στο οποίο 

βρίσκονται:h1=.............. 

 Υπολογίστε τη δυναμική τους ενέργεια U1 

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

 

Uβ=0 

β. Ανεβάστε τα βαράκια όπως φαίνεται στη δεύτερη εικόνα. Μετρήστε το χρόνο που χρειαστήκατε για 

αυτή την κίνηση. Μετρήστε το ύψος στο οποίο βρίσκονται: 

t=......................... 

 h2=.................................. 

Υπολογίστε τη δυναμική τους ενέργεια U2 

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

γ. Υπολογίστε τη διαφορά U2-U1-=................................................... 

Που οφείλεται η αύξηση της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας; Ποιός πρόσφερε την επιπλέον 

ενέργεια;.............................................................................................................................................................

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

δ. Υπολογίστε την ενέργεια ανά μονάδα χρόνου που προσφέρατε στα βαράκια: 



 

Αν  στην  παραπάνω δραστηριότητα ανεβάζατε τα βαράκια πιο αργά τι θα άλλαζε; 

 


