
ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
 

Φυσικά φαινόμενα :  Τμήματα-«περιοχές» της φύσης στα οποία εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας, μελετώντας  τα 

μέσα στον χρόνο.  

Ποια ‘μέσα’ διαθέτουμε για τις παρατηρήσεις μας;  Απάντηση: Αισθήσεις και όργανα ! 

Τα φυσικά φαινόμενα μελετούν οι φυσικές επιστήμες (Φυσική – Χημεία – Βιολογία – Γεωλογία). …Οι φυσικές 

επιστήμες είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού και αναπτύσσονται μαζί με αυτόν. 

  

Η   ΦΥΣΙΚΗ   

 …Η φυσική ακολουθεί –εν γένει- μια  μεθοδολογία  όταν μελετά φαινόμενα που την αφορούν. Σε αδρές γραμμές η 

μελέτη φυσικών φαινομένων ικανοποιεί τα παρακάτω στάδια : 

   

1. Παρατήρηση  

2. Πρώτες σκέψεις (προβληματισμός, λες να…, μάλλον…, ας το δούμε…)   

3. Πείραμα (αναπαραγωγή φαινομένου σε ελεγχόμενο περιβάλλον)   

                        4.  Ερμηνεία (Η δικαίωση του ερευνητή!)   

                                5. Περιγραφή μέσω εννοιών ώστε το φαινόμενο να επιδέχεται τη μέτρηση(Η φυσική και τα 

μαθηματικά προχωράνε μαζί χέρι-χέρι)   

                             6.  Ένταξη του φαινομένου σε κάποιο νόμο! (Νόμος = αποδεκτή αρχή με συμπαντική διάσταση) 

 

Γνωρίζετε κάποιο  πείραμα φυσικής ;  Γνωρίζετε κάποιο νόμο της Φυσικής; 

 

 

ΤΙ  ΘΑ  ΔΙΔΑΧΤΕΙΤΕ  ΣΤΗ Β ΤΑΞΗ   

1.  Η   ΚΙΝΗΣΗ   

 

Η κίνηση είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ύλης.  Συμβαίνει παντού και πάντα. Δείτε 

πόσο εύστοχα περιγράφει αυτό το ζήτημα ο Ηράκλειτος : 

                                                                            
 Κίνηση σημαίνει ότι  αλλάζω θέση !   Στη Β’  Γυμνασίου μελετάται το φαινόμενο αυτό με 

τη βοήθεια εννοιών όπως : Θέση, μετατόπιση, χρονικό διάστημα, ταχύτητα, επιτάχυνση, 

…  έννοιες οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα πληρέστερης και ακριβέστερης περιγραφής 

των κινήσεων.  



2.   Η   ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ  

 Να ένα άλλο ιδιαίτερο γνώρισμα του φυσικού κόσμου!  Γιατί ένα σώμα κινείται όπως κινείται;  Γιατί ηρεμεί ; Τα 

ερωτήματα αυτά οδηγούν στην εισαγωγή της έννοιας της δύναμης. 

 Δυο σώματα αλληλεπιδρούν και αυτή την αλληλεπίδραση ( Έλξη ή άπωση ) μπορούμε να μελετήσουμε με το 

προαναφερόμενο μέγεθος (Δύναμη). 

Είναι δυνατόν δυο σώματα ή περισσότερα να αλληλεπιδράσουν χωρίς να έχουν επαφή; 

 

…Δεν τελειώσαμε ! 

 

  Δείτε τον τίτλο της εικόνας του βιβλίου μας που προκαλεί 

προβληματισμό : 

  

Ο βατήρας ‘αποφάσισε’ να βοηθήσει τον αθλητή να κερδίσει την κούρσα 

ή μήπως ο τίτλος είναι ‘λανθασμένος’;  (Άραγε γιατί μιλάμε για 

αλληλεπίδραση αντί της  απλούστερης λέξης δράση;) 

 

 

Στη συνέχεια των μαθημάτων θα γνωρίσουμε και άλλα μεγέθη που εμπλέκονται σε ιδιαίτερης σημασίας 

φαινόμενα. Αυτά τα μεγέθη είναι: 

3.  Η   ΠΙΕΣΗ      …Οι μεγάλες  επιφάνειες δεν βουλιάζουν. Το ακονισμένο ψαλίδι κόβει πιο εύκολα το ύφασμα… 

4.  Η  ΕΝΕΡΓΕΙΑ      Χμ ! Συνυπάρχει με την ύλη.  Έχει ιδιότητες οι οποίες ισχύουν σε κάθε φαινόμενο. Είναι το 

‘Σύνταγμα’ στον άβιο και έμβιο συμπαντικό κόσμο.  Σύνταγμα   α π α ρ α β ί α σ τ ο, εντάξει; 

5.  Η  ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ    Ρέει!  Κάνει τα σώματα πιο ζεστά ή πιο κρύα, αλλά κινεί και τα αυτοκίνητά μας… 

 

Μετά τη Θερμότητα τι ; 

…θα σταματήσει η διδασκαλία της  φυσικής  της Β’ τάξης και εσείς και εμείς θα πάμε για τις διακοπές του 

καλοκαιριού- όσοι πάμε… 
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