ΕΚΦΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Οκτϊβριοσ 2016

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ Γυμναςίου 2016 – 2017
Βιολογία
Α’ Γυμνασίου
1.
2.
3.
4.

Εξοικείωςθ των μακθτϊν με τθ χριςθ του μικροςκοπίου
Μικροςκοπικι παρατιρθςθ φυτικϊν κυττάρων.
Μικροςκοπικι παρατιρθςθ ηωικϊν κυττάρων.
Η μεταφορά ουςιϊν ςτα φυτά.

(Άσκηση 1)
(Άσκηση 2))
(Άσκηση 5)

Β’ Γυμνασίου
1. Μζτρθςθ του ρυκμοφ αποικοδόμθςθσ του χαρτιοφ.
2. Παρατιρθςθ πρωτόηωων.
3. Παρατιρθςθ βακτθρίων.

(Άσκηση 6)
(Άσκηση 2)
(Άσκηση 3)

Φυςικι
Α’ Γυμνασίου
1. Μετριςεισ μικουσ – θ Μζςθ Τιμι
2. Μετριςεισ Χρόνου – Η Ακρίβεια
3. Μετριςεισ μάηασ – Τα διαγράμματα
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6203

4. Μζτρθςθ όγκου
5. Μζτρθςθ Πυκνότθτασ
https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_el.html

6.
7.
8.
9.

Μετριςεισ Θερμοκραςίασ – Η Βακμονόμθςθ
Από τθ Θερμότθτα ςτθ Θερμοκραςία – Η Θερμικι Ιςορροπία
Το Ηλεκτρικό βραχυκφκλωμα – Κίνδυνοι και «Αςφάλεια»
Από τον Ηλεκτριςμό ςτον Μαγνθτιςμό --- ζνασ Ηλεκτρικόσ (ιδιο-) Κινθτιρασ
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8581

10. Από το Μαγνθτιςμό ςτον Ηλεκτριςμό --- Μια Ηλεκτρικι (ιδιο-) Γεννιτρια
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/faraday
https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_el.html

Β’ Γυμνασίου
1. Μελζτθ των ευκφγραμμων κινιςεων.
(Άσκηση 6)
2. Προαιρετικά για τθν υποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ μπορεί να πραγματοποιθκεί
θ εργαςτθριακι άςκθςθ 8, «Σφνκεςθ δυνάμεων».
3. Μζτρθςθ Δφναμθσ - Νόμοσ του Hooke.
( Άσκηση 10)
4. Άνωςθ – Αρχι του Αρχιμιδθ.
( Άσκηση 12)
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5. Άνωςθ και βάροσ του υγροφ που εκτοπίηει το ςϊμα – Η Αρχι του Αρχιμιδθ.

( Άσκηση 14)

Γ’ Γυμνασίου
1. «Ηλεκτρικζσ αλλθλεπιδράςεισ».
Να γίνει αναφορά ςτην ζννοια του ηλεκτρικοφ πεδίου.
2. Ν. Ohm.
3. Σφνδεςθ αντιςτατϊν.
4. Διακοπι και βραχυκφκλωμα.
5. Πειραματικόσ ζλεγχοσ των νόμων του Απλοφ εκκρεμοφσ.
6. Διάκλαςθ.
7. Συγκλίνοντεσ φακοί.

(Άσκηση 1)
(Άσκηση 2)
(Ασκήσεις 4-5)
(Άσκηση 6)
(Άσκηση 7)
(Άσκηση 12)
(Άσκηση 13)

Χθμεία
Β’ Γυμνασίου
1. Γνωριμία με το εργαςτιριο του Χθμικοφ, τα όργανα και τουσ κανόνεσ αςφαλείασ.
2. Παράκυρο ςτο εργαςτιριο: Μεταβολζσ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ του νεροφ
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1452?locale=el

3. Εξζταςθ τθσ δυνατότθτασ διάλυςθσ οριςμζνων υλικϊν ςτο νερό.
(Άσκηση 2)
4. Διαχωριςμόσ μειγμάτων.
(Άσκηση 4)
5. Παραςκευι διαλυμάτων οριςμζνθσ περιεκτικότθτασ:
χλωριοφχου νατρίου 2% w/v, και αλκοολικοφ διαλφματοσ 5% v/v.
(Άσκηση 3)
6. Οι μακθτζσ να παραςκευάςουν με ανάμειξθ απλϊν υλικϊν ζνα προϊόν που καταναλϊνουν, για
παράδειγμα: Οδοντόπαςτα ι διαλφματα ςε περιβάλλον εικονικοφ εργαςτθρίου
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1451
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7517
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7516
7. Προςδιοριςμόσ του ςθμείου βραςμοφ του κακαροφ νεροφ
και διαλυμάτων χλωριοφχου νατρίου.
(Άσκηση 5)
8. Συναρμολόγθςθ ςτερεϊν προςομοιωμάτων μορίων ςτοιχείων και χθμικϊν ενϊςεων με χριςθ
ατομικϊν προςομοιωμάτων από τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ ι ςυναρμολόγθςθ προςομοιωμάτων
ψθφιακά
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/build-a-molecule

9. Διαπίςτωςθ τθσ θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ διαλφματοσ χλωριοφχου νατρίου.
(Άσκηση 7)
10. Παρακολοφκθςθ πειραμάτων τα οποία επιβεβαιϊνουν τθν φπαρξθ υδρατμϊν, οξυγόνου και
διοξειδίου του άνκρακα ςτον ατμοςφαιρικό αζρα
11. Παραςκευι οξυγόνου με διάςπαςθ υπεροξειδίου του υδρογόνου και ανίχνευςι του ι
παρακολοφκθςθ των πειραμάτων ωσ επίδειξθ από τον διδάςκοντα με ςυμπλιρωςθ από τουσ
μακθτζσ των αςκιςεων 1 ζωσ 4 τθσ αντίςτοιχθσ ςελίδασ του Τετραδίου Εργαςιϊν από τουσ
μακθτζσ ι παρακολοφκθςθ πειραμάτων από ψθφιακό διδακτικό υλικό.
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/801

12. Να γίνει ςτο εργαςτιριο ι ςτθν τάξθ ωσ επίδειξθ από τον διδάςκοντα θ καφςθ διαφόρων ουςιϊν
και να γίνει ανίχνευςθ του διοξειδίου του άνκρακα με ςβιςιμο κεριοφ για να ςυνδεκεί με τθ
χριςθ του ωσ υλικό γεμίςματοσ πυροςβεςτιρων.
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1430
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/854
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Γ’ Γυμνασίου
1. Αποχρωματιςμόσ διαφόρων εγχρϊμων διαλυμάτων με τθ χριςθ
ενεργοφ άνκρακα.
(Άσκηση 7)
2. Καφςθ βουτανίου και ανίχνευςθ του παραγόμενου νεροφ
και του διοξειδίου του άνκρακα.
(Άσκηση 9.1)
3. Καφςθ παραφίνθσ. Παρατιρθςθ τθσ παραγόμενθσ αικάλθσ.
(Άσκηση9.2)
4. Προςδιοριςμόσ τθσ περιεκτικότθτασ αλκοολοφχων ποτϊν ςε αικανόλθ.
(Άσκηση10.1)
5. Παραςκευι διαλυμάτων δεικτϊν με εκχφλιςθ φυτικϊν ουςιϊν
(π.χ. κόκκινο λάχανο). Προςκικθ χυμοφ λεμονιοφ, ξιδιοφ και αραιοφ
υδροχλωρικοφ οξζοσ ςτα εκχυλίςματα αυτά.
(Άσκηση 1.4)
Προςδιοριςμόσ του pH των παραπάνω υδατικϊν διαλυμάτων με χριςθ
πεχαμετρικοφ χαρτιοφ.
(Άσκηση 1.1)
Επανάλθψθ του προςδιοριςμοφ μετά τθν προςκικθ νεροφ ςε δεκαπλάςιο όγκο
από τον αρχικό των παραπάνω διαλυμάτων.
6. Επίδραςθ διαλυμάτων αραιϊν οξζων ςε ςόδα, μάρμαρο.
(Ασκήσεις 1.6 – 1.7).
7. Σφγκριςθ δραςτικότθτασ οριςμζνων μετάλλων κατά τθν αντίδραςι τουσ με τα οξζα. (Άσκηση 1.5)
8. Παραςκευι διαλυμάτων δεικτϊν με εκχφλιςθ φυτικϊν ουςιϊν (π.χ. κόκκινο λάχανο). Προςκικθ
αςβεςτόνερου, κακαριςτικοφ τηαμιϊν και αραιοφ διαλφματοσ υδροξειδίου του νατρίου ςε
εκχυλίςματα φυτικϊν χρωςτικϊν.
(Άσκηση 2.3)
9. Προςδιοριςμόσ του pH των παραπάνω υδατικϊν διαλυμάτων με χριςθ
πεχαμετρικοφ χαρτιοφ.
(Άσκηση 2.1)
Επανάλθψθ του προςδιοριςμοφ μετά τθν προςκικθ νεροφ ςε δεκαπλάςιο όγκο από τον αρχικό
των παραπάνω διαλυμάτων.
10. Διαδοχικζσ προςκικεσ οξζοσ (υδροχλωρικοφ), βάςεωσ (υδροξειδίου του νατρίου), οξζοσ κ.ο.κ. ςε
νερό που ζχει προςτεκεί μπλε τθσ βρωμοκυμόλθσ.
(Άσκηση 3.1)
11. Παραςκευι χλωριοφχου νατρίου με εξουδετζρωςθ διαλφματοσ υδροξειδίου του νατρίου από
υδροχλωρικό οξφ. Παραλαβι του άλατοσ με εξάτμιςθ.
(Άσκηση 4.1)
Ή εναλλακτικά
Παραςκευι κειικοφ αςβεςτίου με προςκικθ διαλφματοσ κειικοφ οξζοσ ςε διάλυμα
υδροξειδίου του αςβεςτίου. Παραλαβι του άλατοσ με διικθςθ.
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