Επιπλζον εργαςτθριακζσ αςκιςεισ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15
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Τίτλοσ άςκηςησ
Καταςκευι διαγραμμάτων
Ανάλυςθ-ςφνκεςθ δυνάμεων
Ιςορροπία δυνάμεων
Σριβι
Μζςθ ταχφτθτα
Παραςκευθ μινι πυροτεχνθματοσ
Πυροχθμικθ αναλυςθ
Διαςπαςθ υπεροξειδιου με πυρολουςιτθ
Μθχανουποδοχεισ
Μετρθςθ ςφυγμου
Ειδικοι υποδοχεισ
Μελζτθ οργαν. ςυςτθμάτων με πρόπλαςμα οργάνων
Πειραματικι μζτρθςθ ςφυγμϊν και αρτθριακισ πίεςθσ
Παρατθρθςθ προπλαςματων αναπαραγωγικου
ςυςτθματοσ αρρεν, κθλυ
Παρατθρθςθ προπλαςματοσ οφκαλμου
Λειτουργια κακοδικου ςωλθνα
υνεχεσ -γραμμικο φαςμα
Νομοσ coulomb
Ζλεγχοσ παραμετρων ενταςθσ θλ. Πεδιου
Ζλεγχοσ παραμετρων δυναμικου θλ. Πεδιου
Αλκοολικθ ηυμωςθ γλυκοηθσ
Ανίχνευςθ αλδεχδϊν
Παραςκευθ ςαπουνιων
Eπιδειξθ προπλαςματων εγκεφαλου - καρδιασ
Παρατθρθςθ βακτθριακων καλλιεργειων και
αντιβιογραμματοσ
Δθμιουργία ςταςίμων κυμάτων ςε νιμα.
Δθμιουργία κυμάτων ςυμβολισ ςτθν επιφάνεια νεροφ
Εξαναγκαςμζνθ Σαλάντωςθ - υντονιςμόσ
Δθμιουργεία εγκάρςιου κφματοσ
Μελζτθ ςταςίμων κυμάτων με ςωλινα Kund
Διακρότθμα με ιχουσ
Κεντρικι ελαςτικι κροφςθ με τον αεροδιάδρομο
Εικονικο εργαςτθριο διακλαςθσ
Ρυκμιςτικα διαλφματα
Ογκομζτρθςθ αςκενοφσ οξζοσ από ιςχυρι βάςθ
Περιεκτικότθτα διαλφματοσ
Χθμικζσ Αντιδράςεισ
Παραςκευι και ιδιότθτεσ ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων

λζον εργαςτθριακζσ αςκιςεισ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15
Γυμνάςια
Σύντομη περιγραφή άςκηςησ - ςχόλια
Χριςθ λογιςμικοφ modellus
Με χριςθ αμαξιδίων, τροχαλιϊν νθμάτων και βαριδιϊν
Με χριςθ δυναμομζτρων
Χριςθ κεκλιμζνου επιπζδου, διαφόρων επιφανειϊν
Χριςθ λογιςμικοφ modellus

Χριςθ πιεςόμετρου

Χριςθ φαςματοςκοπίων
Ιnteractive physics
Phet
Phet
Σollens, Fehling

Phet

Τπολογιςμόσ τθσ περιεκτικότθτασ του ξιδιοφ ςε οξικό οξφ με τθν κλαςικι μζκοδο
Ενδεικτικζσ αντιδράςεισ ςφνκεςθσ, διάςπαςθσ, απλισ αντικατάςταςθσ, εξουδετζρωςθσ, διπλισ
αντικατάςταςθσ
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Επιπλζον εργαςτθριακζσ αςκιςεισ ςχολικοφ ζτουσ 20
χολικζσ Μονάδεσ:
Τίτλοσ άςκηςησ
Η οδοντόκρεμα του ελζφαντα
Πρόπλαςμα - υςτιματα ανκρϊπινου οργανιςμοφ
Σαξινόμιςθ οργανιςμϊν
Από το Μικρόκοςμο ςτο Μακρόκοςμο
Ανίχνευςθ αμφλου
Παρατιρθςθ μυκιτων ςε ψωμί
Παρατιρθςθ κυττάρων με μικροςκόπιο
Παρατιρθςθ ςτομάτων φφλλων ελιάσ ςε μικροςκόπιο
Μετουςίωςθ πρωτεινϊν
Εργαςτθριακι καλιζργεια ηωοπλαγκτοφ
Αποτφπωμα νικοτίνθσ από τθν καφςθ τςιγάρου, πάνω ςε χαρτί
φνκεςθ δυνάμεων

Τδροςτατικι πίεςθ , μανόμετρα

Η ευκφγραμμθ ομαλι κίνθςθ μιασ φυςαλίδασ
Σριβι

Σριβι (προςομοιϊςεισ Φυςικισ - ιτςανλισ)
Βάροσ - Βάροσ ςτθ Γθ και ςτθ ελινθ (προςομοιϊςεισ Φυςικισ - ιτςανλισ)
Σο φορτθγό και το κιβϊτιο
2οσ Νόμοσ του Νεφτωνα

Πίεςθ
Ατμοςφαιρικι πίεςθ
Είςοδοσ-ζξοδοσ βραςμζνου αυγοφ ςε φιάλθ - μπαλόνι που φουςκόνει μόνο του μζςα ςε φιάλθ
Δυνάμεισ
Πείραμα Oersted
Δθμιουργία θλεκτρομαγνιτθ
Μζςθ ταχφτθτα, ςτιγμιαία ταχφτθτα
Νόμοσ του Hooke
Αρχι του Pascal
τατικόσ θλεκτριςμόσ:
Ηλεκτρόλυςθ του Νεροφ

Χθμικζσ Αντιδράςεισ
Μεταβολζσ φυςικισ κατάςταςθσ υλικϊν

Ανίχνευςθ νεροφ ςε κρυςτάλλουσ γαλαηόπετρασ
θμαςία του καταλφτθ ςτισ χθμικζσ αντιδράςεισ και καφςθ παρουςία οξυγόνου
Σο μαντιλι αναςτενάρθσ
Ποφ διαλφεται το μελάνι
Διαχωριςμόσ μιγμάτων
Παραςκευι κειοφχου ςιδιρου με κζρμανςθ ςιδιρου και κείου
Αναπαράςταςθ μορίων- ιοντικζσ ενϊςεισ
φςταςθ ατμοςφαιρικοφ αζρα
Επίδραςθ των διαλυμάτων οξζων ςτα μζταλλα
Μζτρθςθ του pH των διαλυμάτων
Διαδοχικζσ εξουδετερϊςεισ οξζοσ από βάςθ και το αντίςτροφο
Aνιχνευςθ υγραςιασ με γαλαηοπετρα
Ιδιότθτεσ CO2
Eξουδετερωςθ
Διαλυματα
Κλαςματικθ αποςταξθ
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ από το Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ
Η ςθμαςία του φωτόσ για τθ φωτοςφνκεςθ
Διαχωριςμόσ μιγμάτων
Πωσ τρζφονται οι μονοκφτταροι οργανιςμοί
Γεωλογία Γωγραφία : μελζτθ ςειςμογραμμάτων
Παράγοντεσ από τουσ οποίουσ εξαρτάται θ αντίςταςθ αγωγοφ
Ροοςτάτθσ ποτενςιόμετρο
Αποτελζςματα θλ ρεφματοσ
Ηλ. Κινθτιρασ - γεννιτρια
Βραχυκφκλωμα
Φρουτομπαταρία
Ηλεκτρικό κφκλωμα ,αγωγοί -μονωτζσ
Διμεταλλικό ζλαςμα
Περίοδοσ - ςυχνότθτα ταλάντωςθσ
υντονιςμόσ ταλαντϊςεων
Εγκάρςια και διαμικθ κφματα
Νόμοι ανάκλαςθσ
Είδωλα κατόπτρων
Μζτρθςθ pH του εδάφουσ
Παραςκευι ςαπουνιϊν
Διακεματικι άςκθςθ γεωχθμείασ (γεωλογίασ-χθμείασ)
Όξινθ βροχι
Εμφανίηοντασ το κρυπτογραφθμζνο μινυμα
Παραςκευι δεικτϊν -Μζρτθςθ pH με πεχάμετρο -Απανκράκωςθ ηάχαρθσ με πυκνό κειικό οξφ
Παραςκευι μαγειρικοφ άλατοσ -φγκριςθ δραςτικότθτασ Fe-Al-Cu , Αντίδραςθ καλίου με νερό Αποχρωματιςμόσ εγχρωμων διαλυμάτων με ενεργό άνκρακα
Μεταβολζσ φυςικισ κατάςταςθσ νεροφ -ςκλθρότθτα υλικϊν -Ανίχνευςθ νεροφ ςε γαλαηόπετρα Παραςκευι και ζλεγχοσ μαγνθτικϊν ιδιοτιτων ςτον κειοφχο ςίδθρο
Αγωγιμότθτα διαλφματοσ μαγειρικοφ αλατιοφ
Αποχρωματιςμόσ οξινιςμζνου KMnO4 από Na2SO4
Αντίδραςθ ςτερεοφ I2 με Mg με ςταγόνεσ νεροφ και εξάχνωςθ I2
χθματιςμόσ ευδιάλυτων και δυςδιάλυτων αλάτων

βιςιμο φλόγασ κεριοφ με CO2
Παραςκευι Η2
Απομόνωςθ νουκλεϊκϊν οξζων
Απολικϊματα (παλαιοντολογία ςτα πλαίςια τθσ εξζλιξθσ)
Μελέτη χρωμοσωμάτων - κατασκευή καρυότυπου

ςεισ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15
Γυμνάςια
Σύντομη περιγραφή άςκηςησ - ςχόλια
Εντυπωςιακό πείραμα (απορρυπαντικό, ιωδιοφχο κάλιο, υπεροξείδιο του υδρογόνου)
Να εντοπίςουν οι μακθτζσ τα διάφορα όργανα
Οργανιςμοί που ταξινομικθκαν από τουσ μακθτζσ και χρθςιμοποιικθκαν ςτθ τθ διάρκεια τθσ
χρονιάσ
Μια διαδρομι από το εςωτερικό του κυττάρου ωσ τον οργανιςμό
ε πατάτα με τθ βοικεια Ιωδίου, ςε φφλλα

Ο κολφμβθτισ του Κερτεςιόυ βυκφηεται και αναδφεται μζςα ςε ζνα κλειςτό πλαςτικό μπουκάλι
γεμάτο με νερό, υδροςτρόβιλοσ, μεταβολι τθσ πίεςθσ με το βάκοσ , ςυγκοινωνοφντα δοχεία
Μια φυςαλίδα αζρα κινείται μζςα ςε γυάλινο ςωλινα γεμάτο με χρωματιςμζνο νερό. Οι μακθτζσ
μετροφν τισ χρονικζσ ςτιγμζσ που περνάει θ φυςαλίδα από ςυγκεκριμζνεσ κεςεισ και υπολογίηουν
τθν ταχφτθτα, κάνουν διαγράμματα και βγάηουν ςυμπεράςματα.
Με χριςθ διαφόρων επιφανειϊν τριβισ..
Η τριβι είναι θ δφναμθ που εμφανίηεται όταν δφο επιφάνειεσ τρίβονται , αλλάηει ανάλογα με το
είδοσ των επιφανειϊν και ζχει κατεφκυνςθ αντίκετθ προσ τθν κίνθςθ. (προςομοιϊςεισ Φυςικισ ιτςανλισ)
Αλλαγι του βάρουσ από τόπο ςε τόπο (προςομοιϊςεισ Φυςικισ - ιτςανλισ)
Αδράνεια (προςομοιϊςεισ Φυςικισ - ιτςανλισ)
(προςομοιϊςεισ Φυςικισ - ιτςανλισ)
Σο μπαλόνι φακίρθσ,θ καρζκλα του φακίρθ, Μπαλόνι πιζηεται ςε πολλζσ πινζηεσ(καταςκευι
μακθτϊν), κουτί αναψυκτικοφ ςυνκλίβεται ςε κρφο νερό, μπαλόνι ςε δοχείο με νερό που βράηει,
μετά ψφχεται και φουςκϊνει προσ το εςωτερικό του δοχείου, θμιςφαίρια
Μαγδεμβοφργου(δάμετροσ10cm),
Ψαρεφοντασ ζνα νόμιςμα, αναποδογυρίηοντασ το γεμάτο ποτιρι, ςυνκλίβοντασ το κουτάκι του
αναψυκτικοφ,μεταφορά νεροφ ςε τρφπιο μπουκάλι
Μαγνθτικζσ-θλεκτρικζσ, δυναμόμετρα

Προςομοιϊςεισ, φφλλα εργαςίασ
Προςομοίωςθ με φφλλο εργαςίασ
ε λεκάνθ με νερό
Μπαλόνι «κολλά» ςε τοίχο, δφο καλαμάκια απωκοφνται, χάρακασ ζλκει νερό κ.α.
υςκευι Hofmann
Εξϊκερμθ , ενδόκερμθ , ςφνκεςθσ , αποςφνκεςθσ, επιδραςθ ξυδιου ςε διαλυμα ςοδασ, επιδραςθ
ξυδιου ςε κελυφοσ αυγου, επίδραςθ υδροχλωρικοφ οξζωσ ςε οςτό, αντιδραςθ μαγνθςιου με
οξυγονο - οξειδιο μαγνθςιου ςε νερο με φαινολοφκαλεϊνθ, εξουδετερωςθ οξεοσ από βαςθ-

Φυγοκζντριςθ, μαγνιτιςθ

Οξφ + ανκρακικό άλασ
ε μορφθ κεατρικου!
Μικροδιδαςκαλια
Παραςκευι τςικουδιάσ από κραςί
από τθν ιςτοςελίδα του Μ.Φ.Ι
Βιντεοπροβολι
Βιντεοπροβολι
Βιντεοπροβολι
Εφρεςθ με απλι μεκοδο εςτιακοφ βάκουσ και μεγζκουσ ςειςμοφ από ςειςμογράμματα
Θερμοκραςία, μικοσ, υλικό, διατομι
Μαγνθτικά, κερμικά
Ανάφλεξθ ςιδιρου (ςφρμα κουηίνασ) και μαγνθςίου
Καταςκευι μπαταρίασ από νεράντηια
Καταςκευι θλεκτρικϊν κυκλωμάτων με λαμπάκια, μπαταρίεσ, καλϊδια διακόπτεσ κλπ.
Απλό εκκρεμζσ
Χριςθ ελατθρίων κυματιςμϊν

Αναγνϊριςθ βαςικϊν κατθγοριϊν πετρωμάτων ιηθματογενϊν-πυριγενϊν-μεταμορφωμζων, με
χριςθ διαλυμάτων οξζων , μαγνθτϊν κτλ.
Πωσ δθμιουργείται θόξινθ βροχι (καφςθ κείου για τθν παραγωγι διοξειδίου του κείου, διάλυςι του
ςτο νερό το οποίο περιζχει δείκτθ και αλλάηει χρϊμα)
Αλλαγι του χρϊματοσ των δεικτϊν με τθν επίδραςθ διαλυμάτων οξζων

Διάφορεσ πυροχθμικζσ

υλλογι ςε μπαλόνι και μικρι ζκρθξθ.
υςχζτιςθ απολικωμάτων με το περιβάλλον κι αναγνϊριςι τουσ
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