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 ,     2   Πριν ξεκινήσω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδια ξεκιν ξεκινήσω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδιαήσω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδια ν ξεκινήσω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδιαα κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδια κάν ξεκινήσω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδιαω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδια ηλεκτρον ξεκινήσω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδιαικά πα κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδιαιχν ξεκινήσω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδιαίδια κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδια
.. !! για κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδια ζέστα κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδιαμα κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδια

(             για κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδια ν ξεκινήσω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδιαα κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδια α κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδιαν ξεκινήσω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδιαοίξω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδια τον ξεκινήσω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδια σύν ξεκινήσω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδιαδεσμο είτε τον ξεκινήσω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδια α κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδιαν ξεκινήσω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδιατιγράφω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδια στην ξεκινήσω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδια α κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδιαν ξεκινήσω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδιαα κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδιαζήτηση είτε πα κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδιατάω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδια το
 πλήκτρο Ctrl      )κα κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδιαι μετά πα κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδιατάω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδια επάν ξεκινήσω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδιαω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδια στον ξεκινήσω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδια σύν ξεκινήσω, μπορώ να κάνω 2 ηλεκτρονικά παιχνίδιαδεσμο
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  Το-Τήξη- Πήξη θερμόμετρο-Τήξη- Πήξη

Η θερμοκρασία είναι μια έννοια που μας βοηθά να περιγράψουμε πόσο θερμό ή πόσο ψυχρό

είναι ένα σώμα. Όταν ένα σώμα είναι θερμό λέμε ότι έχει _______________ θερμοκρασία, ενώ

όταν είναι ψυχρό λέμε ότι έχει _______________ θερμοκρασία.

Πολλές  φορές,  για  να  εκτιμήσουμε  τη  θερμοκρασία  ενός  σώματος,
χρησιμοποιούμε τις _________________ μας (αφή, όραση). Ακουμπάμε

κάποιον στο μέτωπο για να καταλάβουμε αν έχει πυρετό,  πλησιάζουμε το

καλοριφέρ  για  να  δούμε  αν  λειτουργεί,  ή  από  το  χρώμα  της  εστίας  της

κουζίνας καταλαβαίνουμε αν η εστία είναι πολύ ζεστή.

Είναι,  όμως,  αυτός  ο  τρόπος  εκτίμησης  της  θερμοκρασίας,  πάντα  σωστός;  Το  κόμικ  και  το
πείραμα που ακολουθούν θα σε βοηθήσουν να απαντήσεις στην προηγούμενη ερώτηση.

 Συμπέρασμα
Η εκτίμηση ______________________ με την αίσθηση της___________ και της _____________

δεν είναι ακριβής.
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1. Πολλές φορές για να διαπιστώσουμε αν κάποιος έχει πυρετό, ακουμπάμε το χέρι μας στο

μέτωπό του. Θεωρείς ότι αυτός είναι σωστός τρόπος εκτίμησης της θερμοκρασίας; Αν

όχι, πρότεινε κάτι άλλο για να πετύχουμε καλύτερη εκτίμηση της θερμοκρασίας.

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

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

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

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

2. Γράψε κάτω από κάθε εικόνα τον τύπο του θερμομέτρου που ταιριάζει.  Στη συνέχεια,
αναγνώρισε  τα  μέρη  του  τρίτου  θερμομέτρου,  τοποθετώντας  τις  επόμενες  λέξεις  στα
σωστά κουτάκια: δοχείο, κλίμακα, σωληνάκι.

______________________ ______________________ _____________________

______________________ ______________________ _____________________

 - :   Θερμο-Τήξη- Πήξηκρα- Θερμόμετρο-Τήξη- Πήξησία- Θερμόμετρο-Τήξη- Πήξη Θερμότητα- Θερμόμετρο-Τήξη- Πήξη Δύο-Τήξη- Πήξη έννο-Τήξη- Πήξηιες 
δια- Θερμόμετρο-Τήξη- Πήξηφο-Τήξη- Πήξηρετικές 

Θυμάμαι ότι: Θερμική ονομάζουμε την _________________ που έχει ένα σώμα λόγω της

κίνησης των _________________ του. Επειδή τα σώματα αποτελούνται από μόρια και τα μόρια

κινούνται συνεχώς και άτακτα, όλα τα σώματα έχουν _________________ ενέργεια. Όσο πιο

γρήγορα κινούνται τα μόρια ενός σώματος, τόσο πιο _________________ είναι το σώμα, ή, αλλιώς,

τόσο _____________________ θερμική ενέργεια έχει το σώμα.

1. Συμπλήρωσε τα κενά των προτάσεων με τις λέξεις «θερμοκρασία», 
«θερμότητα». α) Ο ήλιος δίνει ___________________ στη Γη.

β) Όταν ζεσταίνουμε νερό στο μάτι της ηλεκτρικής κουζίνας, ρέει ___________________ από 
το μάτι στο νερό. Η ___________________ του νερού αυξάνεται.

γ) Με το θερμόμετρο μετράμε τη ___________________ των σωμάτων.



2.  Αδειάζουμε το ζεστό γάλα από το μπρίκι στο φλιτζάνι. Τότε:

 α) Ρέει θερμοκρασία από το γάλα στο φλιτζάνι   Σωστό  ή  Λάθος

β) Ρέει θερμότητα από το γάλα στο φλιτζάνι    Σωστό  ή  Λάθος

γ) Στο φλιτζάνι ρέει θερμοκρασία και θερμότητα. Σωστό  ή  Λάθος

δ) Έχουμε ροή ενέργειας από το γάλα στο φλιτζάνι. Σωστό ή Λάθος

  Τήξηκα- Θερμόμετρο-Τήξη- ΠήξηιΠήξη

Ανάλογα με τις συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας που επικρατούν, ένα σώμα μπορεί να 
είναι σε ________________, _______________ ή _______________ φυσική κατάσταση.

Για παράδειγμα, τα πετρώματα και τα μέταλλα στην επιφάνεια 
της Γης είναι σε _____________ κατάσταση. Στο εσωτερικό όμως
της Γης, όπου οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, τα ίδια υλικά 
βρίσκονται σε _______________ κατάσταση. Μετά από μια 
έκρηξη ηφαιστείου, τεράστιες ποσότητες πετρωμάτων και 
μετάλλων αναβλύζουν από το εσωτερικό της Γης σε 
_____________ κατάσταση, ως λάβα. Όταν η λάβα κρυώσει και 
έρθει σε θερμοκρασία  περιβάλλοντος, τα υλικά αυτά 
______________________.

 Το νερό είναι ένα σώμα το οποίο συναντάμε στην

καθημερινότητά  μας  και  στις  τρεις  φυσικές

καταστάσεις. Γράψε μερικά παραδείγματα παρακάτω.

Στερεή κατάσταση: _____________________________
Υγρή κατάσταση:  ______________________________
Αέρια κατάσταση: ______________________________

Συμπληρώνω με τις λέξεις : σταθερή, τήξη, υγρή, στερεή, στερεό, υγρό.

1. Όταν ένα στερεό σώμα παίρνει θερμότητα, κάποια στιγμή αρχίζει να αλλάζει φυσική 

κατάσταση:   από _____________ γίνεται _____________. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 
_____________.

Κατά τη διάρκεια της τήξης, συνυπάρχουν η _____________ και η _____________ κατάσταση.
Όσο διαρκεί η τήξη, η θερμοκρασία είναι __________________.



2. Σημείωσε στα πλαίσια τη φυσική κατάσταση των σωμάτων και στα βέλη την ονομασία του 
φαινομένου για τη μετατροπή της φυσικής τους κατάστασης.

3. Ποια μετατροπή στη φυσική κατάσταση του κεριού παρατηρούμε 
όταν το ανάβουμε και ποια όταν το σβήνουμε;

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

4.  Συμπλήρωσε με 


 τη μετατροπή της φυσικής κατάστασης που αντιστοιχεί σε κάθε περιγραφή 
του πίνακα:

                      

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΞΗ ΠΗΞΗ

Βάζουμε λίγο βούτυρο στο τηγάνι,  που βρίσκεται στο μάτι της
 ηλεκτρικής κουζίνας.

Γεμίζουμε την παγοθήκη με νερό   και την τοποθετούμε στην κατάψυξη.

Οι εργάτες στρώνουν τον δρόμο με λιωμένη πίσσα  και την αφήνουν
 να κρυώσει.

Αφήνουμε στον ήλιο ένα παγωτό.

Η κυρία βάζει στο ψυγείο τα μπολάκια με τη ζεστή κρέμα που μόλις 
ετοίμασε.

Βάζουμε στο ψυγείο το βούτυρο που έχει λιώσει



Και μερικά βιντεάκια πάνω στο θέμα….

https://www.youtube.com/watch?v=oePf5LfdRyc&t=41s

https://www.youtube.com/watch?v=9ZHNAPsw5JM&t=88s

https://www.youtube.com/watch?v=nmYk6xE21SQ&t=39s

Για όποιον δεν το είδε… Μαθαίνουμε στο σπίτι ΕΡΤ2
Θερμοκρασία-θερμότητα

https://www.youtube.com/watch?v=KPWAYDkeOXU

Καλό διάβασμα!! 
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