ΤΙΤΛΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
« Θερµαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά»
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Φυσική, ΤΠΕ, Γλώσσα
ΤΑΞΗ: Ε΄ ∆ηµοτικού

∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 2 διδακτικές ώρες

∆ΑΣΚΑΛΟΣ: Κλητσινίκος ∆ηµήτρης
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΠΠΣ ΚΑΙ ΑΠΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Το θέµα είναι απολύτως συµβατό µε το Α.Π.Σ. και το ∆.Ε.Π.Π.Σ, εφόσον αποτελεί θέµα ενότητας της Φυσικής
της Ε΄ τάξης και οι στόχοι που τίθενται άπτονται πλήρως του αντίστοιχου αναλυτικού προγράµµατος της
Φυσικής.
Φυσική. ∆ιερεύνηση του τρόπου συµπεριφοράς των στερεών όταν ζεσταίνονται και όταν ψύχονται . Εξαγωγή
συµπερασµάτων και εφαρµογή τους στην καθηµερινότητα .
Γλώσσα: Προφορικός και γραπτός λόγος, διαλογικές µορφές επικοινωνίας, ανάπτυξη επιχειρηµάτων για να
υποστηρίξουν την άποψή τους , διαχείριση πληροφορίας .

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ
Προτείνεται η οργάνωση των µαθητών σε οµάδες 2-3 ατόµων. Απαιτείται εποµένως ο κατάλληλος αριθµός
Η/Υ. Η δραστηριότητα θα πρέπει να διεξαχθεί στο εργαστήριο πληροφορικής.
Λογισµικό : Λογισµικό «Φυσική Ε΄- Στ΄ τάξης του Π.Ι. και Hot Potatoes».

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΦΥΣΙΚΗ Ε΄ - ΣΤ΄ ΤΟΥ Π.Ι. ΚΑΙ ΤΟΥ HOT POTATOES»
Επιλέγουµε να πειραµατιστούν οι µαθητές στο εικονικό εργαστήριο του συγκεκριµένου λογισµικού, αντί να
κάνουµε τα πειράµατα στο πραγµατικό εργαστήριο µε πραγµατικά υλικά, διότι τα εν λόγω πειράµατα είναι
εξαιρετικά επικίνδυνα να τα κάνουν οι ίδιοι οι µαθητές (βλ. αντίστοιχο βιβλίο του δασκάλου
). Γι’ αυτό προτείνεται (από το βιβλίο του δασκάλου) να γίνουν από τον δάσκαλο ως πειράµατα επίδειξης. Έτσι
µε το συγκεκριµένο λογισµικό έχουµε το πλεονέκτηµα ότι τα ίδια τα παιδιά επιλέγουν τα υλικά τους,
πειραµατίζονται, βγάζουν τα ανάλογα συµπεράσµατα και οικοδοµούν τη νέα γνώση. Επιπλέον, στο εικονικό
εργαστήριο τα προτεινόµενα πειράµατα της διαστολής και της συστολής των στερεών γίνονται εύκολα και
γρήγορα απ’ όλα τα παιδιά, χωρίς να χρειάζεται το ειδικό εργαστήριο µε τα εξειδικευµένα υλικά, τα οποία
ενδεχοµένως να µην τα διαθέτει ένα δηµοτικό σχολείο , αλλά ταυτόχρονα είναι και ακίνδυνα για τα παιδιά..
ΜΟΝΤΕΛΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ως µοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται το «εποικοδοµητικό»στα πλαίσια του οποίου κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι
ιδέες των µαθητών (Driver, κ.ά , 1998). Θεωρεί το µαθητή και τις ιδέες του στο κέντρο της διδακτικής
διαδικασίας και περιλαµβάνει ενέργειες που ευνοούν την αυτορρύθµιση και τη µεταγνώση, ευνοεί δηλαδή την
ενεργητική µάθηση και εστιάζεται στην εννοιολογική αλλαγή (Ψύλλος, κ.ά, 1993).

ΣΚΟΠΟΣ
Να µελετήσουν τα παιδιά το φαινόµενο της συστολής και της διαστολής των στερεών , να συνδέσουν τις
εµπειρίες τους από την καθηµερινότητα µε τα συµπεράσµατα που θα εξαχθούν από τα πειράµατα , να
αναφέρουν περιπτώσεις εφαρµογής των συµπερασµάτων στην πραγµατικότητα και να καλλιεργήσουν
ερευνητικό και οµαδικό πνεύµα µέσα από συνεργατικές διαδικασίες και ανακαλυπτικές δραστηριότητες.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Γνώσεις
Οι µαθητές:
 Να αναφέρουν, σε παρατηρησιακό επίπεδο ποιες αλλαγές παρατηρούν στα στερεά όταν θερµαίνονται και
ποιες όταν ψύχονται.





 Να διαπιστώσουν πειραµατικά ότι οι αλλαγές αυτές µεταβάλλουν τη συνοχή των στερεών , δηλαδή αλλάζει
η µοριακή τους δοµή.
 Να διαπιστώσουν πειραµατικά ότι τα στερεά όταν παίρνουν ενέργεια διαστέλλονται ,ενώ όταν δίνουν
ενέργεια συστέλλονται.
Να διαπιστώσουν πειραµατικά ότι τα στερεά συστέλλονται και διαστέλλονται σε όλες τους
τις διαστάσεις (γραµµική διαστολή-συστολή και διαστολή – συστολή κατ’ όγκο).
Να συσχετίσουν τα πειραµατικά συµπεράσµατά τους µε την καθηµερινότητα και µε τις
εµπειρίες τους.
∆εξιότητες
 να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του λογισµικού «Φυσικά Ε΄ και Στ΄» και γενικότερα του
Η/Υ
 Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, καθώς εργάζονται µε το συγκεκριµένο λογισµικό
Στάσεις
 να αναπτύξουν θετική διάθεση απέναντι στον Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας και ως εργαλείο άντλησης
πληροφοριών
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Οι µαθητές έχουν αναπτύξει από προηγούµενα µαθήµατα τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ (χρήση του
ποντικιού, φιλοσοφία λειτουργίας των windows κ.ά). Επιπλέον, στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης οι µαθητές
και οι µαθήτριες έχουν εξοικειωθεί µε τις βασικές λειτουργίες των χρησιµοποιούµενων λογισµικών .

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
∆ιδακτικά Επεισόδια
Το διδακτικό µας σενάριο αποτελείται από τρία διδακτικά επεισόδια:
1.
Το πρώτο επεισόδιο αφορά την διδακτική διαπραγµάτευση των γνωστικών στόχων της
γραµµικής διαστολής και συστολής , δηλαδή οι µαθητές να διαπιστώσουν πειραµατικά ποιες αλλαγές
παρατηρούν στα στερεά όταν θερµαίνονται (παίρνουν ενέργεια) και όταν ψύχονται (δίνουν ενέργεια)
2.
Το δεύτερο επεισόδιο αφορά τη διδακτική διαπραγµάτευση του γνωστικού στόχου της
διαστολής και συστολής κατ’ όγκο. ∆ηλαδή, να διαπιστώσουν πειραµατικά τα παιδιά ότι τα στερεά υλικά
διαστέλλονται σε όλες τις διαστάσεις όταν θερµαίνονται (παίρνουν ενέργεια) και συστέλλονται επίσης σε όλες
τους τις διαστάσεις όταν ψύχονται , όταν δηλαδή χάνουν ενέργεια .
3.
Το τρίτο επεισόδιο αφορά τη διδακτική διαπραγµάτευση του µικρόκοσµου των στερεών
και πώς συµπεριφέρονται τα µόριά τους όταν θερµαίνονται και όταν ψύχονται. (χαλαρώνουν οι συνδετικοί
δεσµοί µεταξύ των µορίων όταν θερµαίνεται το στερεό και έτσι µεταβάλλονται οι διαστάσεις του , το αντίθετα
γίνεται όταν ψύχεται)
Σηµειώνεται ότι οι διδακτικοί στόχοι που αφορούν τις δεξιότητες και τις στάσεις, αναπτύσσονται καθ’ όλη τη
διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας µέσω συνεργατικών διαδικασιών και διερευνητικών δραστηριοτήτων.
Για τη διδακτική διαπραγµάτευση των παραπάνω διδακτικών επεισοδίων χρησιµοποιούµε, όπως είπαµε,
το εποικοδοµητικό διδακτικό µοντέλο, το οποίο περιλαµβάνει τις εξής Φάσεις: 1.φάση ανάδειξης των ιδεών
των µαθητών, 2. φάση δοκιµασίας των ιδεών και καταγραφής των αποτελεσµάτων της, 3. φάση εισαγωγής του
επιστηµονικού προτύπου, 4. φάση εφαρµογής της νέας γνώσης, 5. φάση ανασκόπησης – σύγκρισης µεταξύ των
ιδεών των µαθητών και του επιστηµονικού προτύπου (Ψύλλος, κ.ά, 1993). Ο ρόλος του δασκάλου είναι
συµβουλευτικός και καθοδηγητικός. Εµψυχώνει, συµβουλεύει και καθοδηγεί τις οµάδες, προκειµένου να
πειραµατιστούν µε το λογισµικό, να συζητήσουν και να συνάγουν συµπεράσµατα.
∆ιδακτική διαπραγµάτευση του 1ου Επεισοδίου
1η Φάση: Ανάδειξη των αρχικών ιδεών των µαθητών
Ρωτάµε τους µαθητές να µας πούνε ποια εποχή τα καλώδια της ∆ΕΗ είναι τεντωµένα και ποια εποχή κάνουν
κοιλιά . Επίσης ρωτάµε να αναφέρουν τις εντυπώσεις τους από τις ράγες των τρένων , αν έχουν δει από κοντά,
και πώς είναι η διάταξή τους Επίσης, τους δείχνουµε στο βιντεοπροβολέα την παρακάτω πειραµατική διάταξη
:
Ρωτάµε τους µαθητές: Παρατηρήστε τα καλώδια της ∆ΕΗ και τις ράγες του τρένου .Ποια εποχή πιστεύετε ότι
είναι τεντωµένα τα καλώδια και γιατί οι ράγες του τρένου δεν είναι ενωµένες µεταξύ τους;

Καταγράφουµε τις απόψεις τους και τις γράφουµε στον πίνακα χωρίς να τις σχολιάσουµε.
2η Φάση: δοκιµασία των ιδεών των µαθητών
Μοιράζουµε στους µαθητές το παρακάτω Φύλλο Εργασίας και τους καλούµε να το διαπραγµατευτούν στην
οµάδα τους, ακολουθώντας τις οδηγίες για τη διεξαγωγή του πειράµατος.
Φύλλο Εργασίας 1
1.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο «καλοκαίρι και χειµώνας » που υπάρχει δίπλα από τα καλώδια
και παρατήρησε τις αλλαγές που συµβαίνουν. Να κάνεις το ίδιο και στο εικονίδιο «καλοκαίρι και χειµώνας»
που υπάρχει δίπλα από τις ράγες του τρένου. Παρατήρησε τις αλλαγές που συµβαίνουν.
(Οι µαθητές παρατηρούν ότι το καλοκαίρι τα καλώδια κάνουν κοιλιά και οι ράγες
πλησιάζουν µεταξύ τους , ενώ το χειµώνα τα καλώδια τεντώνονται και οι ράγες αποµακρύνονται η µία από την
άλλη)
2.

Παρατηρήστε τις αλλαγές που συµβαίνουν στα καλώδια και στις ράγες , κάθε φορά που
αλλάζετε τις θερµοκρασιακές συνθήκες ( καλοκαίρι – χειµώνας). Συζητήστε µε την οµάδα σας και γράψτε τις
διαπιστώσεις σας.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
(Οι µαθητές αναµένεται να απαντήσουν ότι το καλοκαίρι τα καλώδια κάνουν κοιλιά και οι ράγες πλησιάζουν
µεταξύ τους , ενώ το χειµώνα τα καλώδια τεντώνονται και οι ράγες αποµακρύνονται η µία από την άλλη)
3η Φάση: Εισαγωγή του επιστηµονικού προτύπου.
Οι οµάδες των παιδιών ανακοινώνουν τα αποτελέσµατα του φύλλου εργασίας τους στην ολοµέλεια της τάξης.
Συζητούν µεταξύ τους και καταλήγουν στα κατάλληλα συµπεράσµατα.
4η Φάση: Εφαρµογή της νέας γνώσης
Πώς αξιοποιούν οι άνθρωποι στην πράξη τη συστολή και τη διαστολή των στερεών; Αναφέρουµε
παραδείγµατα από την καθηµερινότητα (ράγες τρένων, καλώδια ∆ΕΗ, ΟΤΕ, Τρόλεϋ , κατασκευή κτηρίων ,
κατασκευή γεφυρών κ.λ.π.)
5η Φάση: Ανασκόπηση – σύγκριση µεταξύ των ιδεών των µαθητών και του επιστηµονικού προτύπου
Οι µαθητές καλούνται να συγκρίνουν τις υποθέσεις τους στο εισαγωγικό ερώτηµα µε τα συµπεράσµατά τους:
Πότε τα στερεά διαστέλλονται και πότε συστέλλονται; Σε ποια περίπτωση παίρνουν ενέργεια και σε ποια
δίνουν;
Συζητούν τις απόψεις τους και συνειδητοποιούν την γνωστική πορεία αλλαγής των αρχικών ιδεών τους.
Έτσι θα αναπτύξουν µεταγνωστικές ικανότητες, οι οποίες θα βοηθήσουν περαιτέρω στην οικοδόµηση της νέας
γνώσης.
∆ιδακτική διαπραγµάτευση του 2ου Επεισοδίου
1η Φάση: Ανάδειξη των αρχικών ιδεών των µαθητών.
Ρωτάµε τους µαθητές να µας πούνε εάν πιστεύουν ότι στη συστολή και τη διαστολή των στερεών αλλάζει µόνο
το µήκος των σωµάτων ή υπάρχουν αλλαγές και σε άλλες διαστάσεις τους , όπως ο όγκος τους .
Καταγράφουµε τις σκέψεις των παιδιών στον πίνακα , χωρίς να τις σχολιάσουµε.
2η Φάση: δοκιµασία των ιδεών των µαθητών

1.

Φύλλο Εργασίας 2
Μπείτε στην ίδια πειραµατική διάταξη όπως στο Φύλλο Εργασίας 1, µόνο που τώρα
πατήστε «συστολή και διαστολή» .

2 Εκτελέστε το πείραµα. Τι παρατηρείτε; Τι παθαίνει η σφαίρα όταν θερµαίνεται;
Καταγράψτε τις διαπιστώσεις σας.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..

3. Παρατηρείστε τι συµβαίνει όταν µειώνεται η θερµοκρασία της σφαίρας και καταγράψτε τις διαπιστώσεις
σας. Μετά κάντε κλικ στο τετραγωνάκι δίπλα από τον αριθµό και απαντήστε στην ερώτηση που υπάρχει.

(Οι µαθητές αναµένεται να διαπιστώσουν ότι ο όγκος της σφαίρας µεγαλώνει όταν θερµαίνεται –παίρνει
ενέργεια και µικραίνει όταν ψύχεται – δίνει ενέργεια)
3η φάση : Συµπεράσµατα
Οι οµάδες των παιδιών ανακοινώνουν τα αποτελέσµατα του φύλλου εργασίας τους στην ολοµέλεια της τάξης.
Συζητούν µεταξύ τους και καταλήγουν στα κατάλληλα συµπεράσµατα.
4η φάση : Εφαρµογή – Γενίκευση της νέας γνώσης.
Οι µαθητές καλούνται να αναφέρουν παραδείγµατα συστολής και διαστολής κατ’ όγκο από την καθηµερινή
ζωή και διαπιστώνουν ότι όλα τα στερεά συστέλλονται και διαστέλλονται. Επίσης ζητάµε από τους µαθητές να
ανατρέξουν στο βιβλίο του µαθητή (σελ. 54-55) και να παρατηρήσουν τις εικόνες που υπάρχουν. Θα δουν ότι
στην καθηµερινότητα οι άνθρωποι παίρνουν υπ’ όψιν τη συστολή και τη διαστολή για να κατασκευάσουν
διάφορα οικοδοµήµατα ή ότι πολλοί επιστηµονικοί φορείς βασίζουν την αποτελεσµατικότητά τους στη
συστολή και τη διαστολή.
5η φάση : Ανασκόπηση – σύγκριση των ιδεών των µαθητών και του επιστηµονικού προτύπου.
Οι µαθητές καλούνται να συγκρίνουν τις υποθέσεις τους στο εισαγωγικό ερώτηµα µε τα συµπεράσµατά τους.
∆ιαπιστώνουν ότι τα στερεά συστέλλονται και διαστέλλονται και γραµµικά και κατ’ όγκο και ότι παίρνοντας
ενέργεια διαστέλλονται , ενώ δίνοντας ενέργεια συστέλλονται. Επίσης διαπιστώνουν ότι αυτή η συµπεριφορά
των στερεών έχει µεγάλη εφαρµογή στην πράξη και ότι αν οι άνθρωποι δεν το γνώριζαν αυτό , τότε πολλές
κατασκευές δεν θα υπήρχαν ή θα καταστρέφονταν πολύ εύκολα.

∆ιδακτική διαπραγµάτευση του 3ου Επεισοδίου
1η Φάση: Ανάδειξη των αρχικών ιδεών των µαθητών.
Ρωτάµε τους µαθητές να µας πουν τι πιστεύουν ότι συµβαίνει στο εσωτερικό των στερεών και
συµπεριφέρονται µε αυτό τον τρόπο. Τι πιστεύουν ότι θα έβλεπαν αν µπορούσαν να γίνουν πολύ µικροσκοπικοί
και να µπουν στο εσωτερικό των στερεών; (Οι µαθητές γνωρίζουν ήδη για τα µόρια και τα άτοµα από τα οποία
αποτελείται η ύλη , αφού έχουν διδαχθεί το µάθηµα «Κατάσταση της ύλης» ). Καταγράφουµε τις σκέψεις των
παιδιών στον πίνακα , χωρίς να τις σχολιάσουµε.
2η Φάση: δοκιµασία των ιδεών των µαθητών

2.

Φύλλο Εργασίας 3
Μπείτε στην ίδια πειραµατική διάταξη όπως στο Φύλλο Εργασίας 1 και 2, µόνο που τώρα
πατήστε «µέσα στη σφαίρα ». Παρατηρείστε προσεκτικά το εσωτερικό της.
Αυξήστε τη θερµοκρασία στους 100 βαθµούς. Μετά αυξήστε την στους 500 βαθµούς , µετά στους 1000
βαθµούς και µετά στους 1535 βαθµούς. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας.

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

Μειώστε τη θερµοκρασία και καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
(Οι µαθητές αναµένεται να διαπιστώσουν ότι τα άτοµα αποµακρύνονται από τα διπλανά τους όταν
θερµαίνονται και πλησιάζουν όταν ψύχονται. Όταν αποµακρυνθούν πολύ , τότε το στερεό αλλάζει φυσική
κατάσταση)

3η φάση : Συµπεράσµατα
Οι οµάδες των παιδιών ανακοινώνουν τα αποτελέσµατα του φύλλου εργασίας τους στην ολοµέλεια της τάξης.
Συζητούν µεταξύ τους και καταλήγουν στα κατάλληλα συµπεράσµατα.
4η φάση : Εφαρµογή – Γενίκευση της νέας γνώσης.
Οι µαθητές γνωρίζουν ήδη ότι τα σώµατα αποτελούνται από άτοµα και ότι τα στερεά έχουν ισχυρούς δεσµούς
µεταξύ τους. ∆ιαπιστώνουν λοιπόν ότι αν αυτοί οι δεσµοί χαλαρώσουν τότε το στερεό αρχίζει να χάνει κάποιες
από τις ιδιότητές του και ότι αν συνεχίσουµε να χαλαρώνουµε αυτούς τους δεσµούς , τότε θα σπάσουν και θα
έχουµε µία διαφορετική κατάσταση της ύλης. Αναφέρουν ότι ο πάγος (στερεό) γίνεται νερό (υγρό) όταν λιώσει
,το κερί γίνεται υγρό , κλπ . Γενικεύοντας καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι τα άτοµα , τα µόρια και οι ισχυροί
δεσµοί που υπάρχουν µεταξύ τους είναι αυτά που ευθύνονται για την κατάσταση των στερεών και για τη
διαστολή και τη συστολή τους.
5η φάση : Ανασκόπηση – σύγκριση των ιδεών των µαθητών και του επιστηµονικού προτύπου.
Οι µαθητές καλούνται να συγκρίνουν τις υποθέσεις τους στο εισαγωγικό ερώτηµα µε τα συµπεράσµατά τους.
∆ιαπιστώνουν ότι τα στερεά διαστέλλονται επειδή τα άτοµά τους παίρνοντας ενέργεια αποκτούν µεγαλύτερη
κινητικότητα και χαλαρώνουν οι δεσµοί που υπάρχουν µεταξύ τους µε αποτέλεσµα την αύξηση των
διαστάσεών τους. Το αντίθετο συµβαίνει όταν χάνουν ενέργεια .
Συζητούν τις απόψεις τους και
συνειδητοποιούν την γνωστική πορεία αλλαγής των αρχικών ιδεών τους. Έτσι θα αναπτύξουν µεταγνωστικές
ικανότητες, οι οποίες θα βοηθήσουν περαιτέρω στην οικοδόµηση της νέας γνώσης.

Αξιολόγηση επίτευξης των στόχων
Η αξιολόγηση περιλαµβάνει:
Α) τη διαµορφωτική αξιολόγηση που θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας µέσω παρατήρησης της
συµµετοχής και του ενδιαφέροντος των µαθητών, µέσω των ερωτήσεών τους και γενικότερα µέσω
παρατήρησης της εργασίας τους στην οµάδα,
Β) την τελική αξιολόγηση στο τέλος της διδασκαλίας µε το κατάλληλο φύλλο αξιολόγησης. Ενδεικτικά θα
µπορούσε να δοθεί στους µαθητές το παρακάτω φύλλο αξιολόγησης µε τη βοήθεια του λογισµικού «Hot
Potatoes».
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