ΕΚΦΕ ΚΩ - Σεπτζμβριοσ 2016

Ενδεικτικός προγραμματισμός
με βάσει τις οδηγίες του ΙΕΠ
για την χρονική τοποθέτηση των εργαστηριακών ασκήσεων
Βιολογίας – Χημείας –Φυσικής
Σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και στην Α΄ και Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου

ΕΚΦΕ Κω
Επιμέλεια: Παπαδάκης Γιάννης, φυσικός

Κως Σεπτέμβριος 2016

Επιμζλεια: Παπαδάκθσ Γιάννθσ – φυςικόσ, υπεφκυνοσ ΕΚΦΕ Κω
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Βιολογία Α΄ Γυμναςίου (25 ώρεσ)
1.2 Κφτταρο: Η μονάδα τθσ ηωισ
Εξοικείωςθ των μακθτών με τθ χριςθ του μικροςκοπίου
1θ εργ. άςκθςθ (1θ του εργ. οδθγοφ) : Μικροςκοπικι παρατιρθςθ φυτικών κυττάρων ....................4θ ώρα (ΟΚΣΩΒΡΙΟ)
2θ εργ. άςκθςθ (2θ του εργ. οδθγοφ): Μικροςκοπικι παρατιρθςθ ηωικών κυττάρων ........................ 5θ ώρα (ΟΚΣΩΒΡΙΟ)
3.2 Η μεταφορά και αποβολι ουςιών ςτα φυτά
4θ εργ. άςκθςθ (5θ του εργ. οδθγοφ) : Η μεταφορά ουςιών ςτα φυτά ................................................ 15θ ώρα (ΜΑΡΣΙΟ)

Βιολογία Β΄ Γυμναςίου (25 ώρεσ)
2.2 Οργάνωςθ και λειτουργίεσ οικοςυςτιματοσ – Ο ρόλοσ τθσ ενζργειασ
1θ εργ. άςκθςθ (6θ του εργ. οδθγοφ): Μζτρθςθ του ρυκμοφ αποικοδόμθςθσ του χαρτιοφ ...............2θ ώρα (ΟΚΣΩΒΡΙΟ)
4.2 Αςκζνειεσ
2θ εργ. άςκθςθ (2θ του εργ. οδθγοφ) : Παρατιρθςθ πρωτόηωων ......................................................... 16θ ώρα (ΜΑΡΣΙΟ)
3θ εργ. άςκθςθ (3θ του εργ. οδθγοφ) : Παρατιρθςθ βακτθρίων ........................................................... 17θ ώρα (ΜΑΡΣΙΟ)

Βιολογία Γ΄ Γυμναςίου (25 ώρεσ)
Δεν προτείνεται καμία εργαςτθριακι δραςτθριότθτα
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Χθμεία Β΄ Γυμναςίου (25 ώρεσ)
1. Γνωριμία με το εργαςτιριο του Χθμικοφ ............................................................................................................................ 2θ ώρα (ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ)
2. εργαςτθριακι άςκθςθ 2θ (Εξζταςθ τθσ δυνατότθτασ διάλυςθσ οριςμζνων υλικών ςτο νερό) ................................ 5θ και 6θ ώρα (ΟΚΣΩΒΡΙΟ)
3. εργαςτθριακι άςκθςθ 4θ (Διαχωριςμόσ μειγμάτων).............................................................................................. 7θ και 8θ ώρα (ΝΟΕΜΒΡΙΟ)
4. εργαςτθριακι άςκθςθ 3θ (Παραςκευι διαλυμάτων οριςμζνθσ περιεκτικότθτασ : NaCl 2% w/v, και αλκοολικοφ διαλφματοσ 5% v/v.) ............
............................................................................................................................................................................... 10θ και 11θ ώρα (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ)
5. εργαςτθριακι άςκθςθ 5θ (Προςδιοριςμόσ του ςθμείου βραςμοφ του κακαροφ H2O και διαλυμάτων NaCl) ............ 16θ ώρα (ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ)
6. Συναρμολόγθςθ ςτερεών προςομοιωμάτων μορίων ςτοιχείων και χθμικών ενώςεων με χριςθ ατομικών προςομοιωμάτων από τουσ
μακθτζσ ςε ομάδεσ. .................................................................................................................................................... 17θ και 18θ ώρα (ΜΑΡΣΙΟ)
7. εργαςτθριακι άςκθςθ 7θ (Διαπίςτωςθ τθσ θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ διαλφματοσ χλωριοφχου νατρίου) .......... 19θ και 20θ ώρα (ΜΑΡΣΙΟ)
8. Παρακολοφκθςθ πειραμάτων του διδάςκοντα τα οποία επιβεβαιώνουν τθν φπαρξθ H2O, O2 και CO2 ςτον ατμοςφαιρικό αζρα. .....................
.................................................................................................................................................................................................. 23θ ώρα (ΑΠΡΙΛΙΟ)
9. εργαςτθριακι άςκθςθ 8θ (Παραςκευι οξυγόνου με διάςπαςθ υπεροξειδίου του υδρογόνου και ανίχνευςι του) ................ 24θ ώρα (ΜΑΪΟ)
10. Παρακολοφκθςθ πειραμάτων του διδάςκοντα: θ καφςθ διαφόρων ουςιών και να γίνει ανίχνευςθ του διοξειδίου του άνκρακα με ςβιςιμο
κεριοφ. .......................................................................................................................................................................................... 25θ ώρα (ΜΑΪΟ)
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Χθμεία Γ΄ Γυμναςίου (25 ώρεσ)
1. Εργ. άςκθςθ 7θ, Πείραμα 7.1 (Αποχρωματιςμόσ διαφόρων εγχρώμων διαλυμάτων με τθ χριςθ ενεργοφ άνκρακα) . 7θ ώρα (ΝΟΕΜΒΡΙΟ)
2. Εργ. άςκθςθ 9θ, Πείραμα 9.1 (Καφςθ βουτανίου και ανίχνευςθ του παραγόμενου H2O και CO2) .............................. 9θ ώρα (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ)
3. Εργ. άςκθςθ 9θ, Πείραμα 9.2 και το Πείραμα 9.2 (Καφςθ παραφίνθσ. Παρατιρθςθ τθσ παραγόμενθσ αικάλθσ) ....10θ ώρα (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ)
4. Εργ. άςκθςθ 10θ, Πείραμα 10.1 (Προςδιοριςμόσ τθσ περιεκτικότθτασ αλκοολοφχων ποτών ςε αικανόλθ) .......... 14θ ώρα (ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ)
5. Εργ. άςκθςθ 1θ, Πείραμα 1.4 και πείραμα 1.1 .......................................................................................................... 15θ ώρα (ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ)
6. Εργ. άςκθςθ 1θ, Πείραμα 1.6 και πείραμα 1.7 .......................................................................................................... 16θ ώρα (ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ)
7. Εργ. άςκθςθ 1θ, Πείραμα 1.5 .............................................................................................................................................. 17θ ώρα (ΜΑΡΣΙΟ)
8. Εργ. άςκθςθ 2θ, Πείραμα 2.3 .............................................................................................................................................. 19θ ώρα (ΜΑΡΣΙΟ)
9. Εργ. άςκθςθ 2θ, Πείραμα 2.1 .............................................................................................................................................. 20θ ώρα (ΜΑΡΣΙΟ)
10. Εργ. άςκθςθ 3θ, Πείραμα 3.1 ............................................................................................................................................. 22θ ώρα (ΑΠΡΙΛΙΟ)
11. Εργ. άςκθςθ 4θ, Πείραμα 4.1 .................................................................................................................................................. 23θ ώρα (ΜΑΪΟ)
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Φυςικι Α΄ Γυμναςίου (25 ώρεσ)
1. Μετριςεισ μικουσ – θ Μζςθ Σιμι ........................................................................................................4θ ώρα (ΟΚΣΩΒΡΙΟ)
Η Φυςικι με Πειράματα, φφλλο εργαςίασ (1).
2.Μετριςεισ Χρόνου – Η Ακρίβεια ............................................................................................................6θ ώρα (ΟΚΣΩΒΡΙΟ)
Η Φυςικι με Πειράματα, φφλλο εργαςίασ (2).
3.Μετριςεισ μάηασ – Σα διαγράμματα ................................................................................................ 10θ ώρα (ΝΟΕΜΒΡΙΟ)
Η Φυςικι με Πειράματα, φφλλο εργαςίασ (3).
4.Μζτρθςθ όγκου ................................................................................................................................ 12θ ώρα (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ)
Φυςικι Β΄ Γυμναςίου, Εργαςτθριακόσ οδθγόσ (νζοσ) Εργαςτθριακι άςκθςθ 2
5.Μζτρθςθ Πυκνότθτασ ......................................................................................................................... 16θ ώρα (ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ)
Φυςικι Β΄ Γυμναςίου, Εργαςτθριακόσ οδθγόσ (νζοσ) - Εργαςτθριακι άςκθςθ 3 και Εργαςτθριακι άςκθςθ 4
6.Μετριςεισ Θερμοκραςίασ – Η Βακμονόμθςθ ................................................................................ 18θ ώρα (ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ)
Η Φυςικι με Πειράματα, φφλλο εργαςίασ (4).
7.Από τθ Θερμότθτα ςτθ Θερμοκραςία – Η Θερμικι Ιςορροπία ............................................................. 21θ ώρα (ΜΑΡΣΙΟ)
Η Φυςικι με Πειράματα, φφλλο εργαςίασ (5).
8.Το Ηλεκτρικό βραχυ-Κφκλωμα – Κίνδυνοι και «Αςφάλεια» ................................................................... 23θ ώρα- (ΑΠΡΙΛΙΟ)
Η Φυςικι με Πειράματα, φφλλο εργαςίασ (10).
9.Από τον Ηλεκτριςμό ςτον Μαγνθτιςμό - ΄Ενασ Ηλεκτρικόσ (ιδιο-) Κινθτιρασ ......................................... 25θ ώρα (ΑΠΙΛΙΟ)
Η Φυςικι με Πειράματα, φφλλο εργαςίασ (11).
10.Από το Μαγνθτιςμό ςτον Ηλεκτριςμό – Μια Ηλεκτρικι (ιδιο-) Γεννιτρια ............................................... 27θ ώρα (ΜΑΪΟ)
Η Φυςικι με Πειράματα, φφλλο εργαςίασ (12).
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Φυςικι Β΄ Γυμναςίου (50 ώρεσ)
2.2 Η ζννοια τθσ ταχφτθτασ .................................................................................................................... 20θ ώρα (ΝΟΕΜΒΡΙΟ)
Εργαςτθριακι άςκθςθ 6, Μελζτθ των ευκφγραμμων κινιςεων
3.3 φνκεςθ και ανάλυςθ δυνάμεων .................................................................................................... 30θ ώρα (ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ)
Εργαςτθριακι άςκθςθ 8, «φνκεςθ δυνάμεων» Προαιρετικά
3.7 Δφναμθ και αλλθλεπίδραςθ ......................................................................................................... 36θ ώρα (ΦΕΒΟΤΑΒΡΙΟ)
Εργαςτθριακι άςκθςθ 10, «Μζτρθςθ Δφναμθσ - Νόμοσ του Hooke»
4.6 Πλεφςθ ..................................................................................................................................................42θ ώρα (ΜΑΡΣΙΟ)
Εργαςτθριακι άςκθςθ 12 «΄Ανωςθ – Αρχι του Αρχιμιδθ»
Εργαςτθριακι άςκθςθ 14, «΄Ανωςθ και βάροσ του υγροφ που εκτοπίηει
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Φυςικι Γ΄ Γυμναςίου (50 ώρεσ)
Κεφ 1, Ηλεκτρικι δφναμθ και φορτίο ........................................................................................................4θ ώρα (ΟΚΣΩΒΡΙΟ)
Εργαςτθριακι Άςκθςθ 1, «Ηλεκτρικζσ αλλθλεπιδράςεισ». Να γίνει αναφορά ςτθν ζννοια του θλεκτρικοφ πεδίου.
Κεφ 2.3 Ηλεκτρικά δίπολα ...................................................................................................................... 14θ ώρα (ΝΟΕΜΒΡΙΟ)
Εργαςτθριακι Άςκθςθ 2, «Ν. Ohm»
Κεφ 2.5 Εφαρμογζσ αρχών διατιρθςθσ ςτθ μελζτθ απλών θλεκτρικών κυκλωμάτων ......................... 18θ ώρα (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ)
Εργαςτθριακι Άςκθςθ 4, «φνδεςθ αντιςτατών ςε ςειρά»
Εργαςτθριακι Άςκθςθ 5, «φνδεςθ αντιςτατών παράλλθλα»
Εργαςτθριακι Άςκθςθ 6, «(Διακοπι και βραχυκφκλωμα»
Κεφ 4.1 Σαλαντώςεισ .......................................................................................................................... 32θ ώρα (ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ)
Εργαςτθριακι Άςκθςθ (7), «Πειραματικόσ ζλεγχοσ των νόμων του Απλοφ εκκρεμοφσ»
Κεφ. 8, Διάκλαςθ του φωτόσ ...................................................................................................................... 45θ ώρα (ΑΠΡΙΛΙΟ)
Εργαςτθριακι ΄Αςκθςθ 12, «Διάκλαςθ».
Κεφ. 9.1 υγκλίνοντεσ και αποκλίνοντεσ φακοί ............................................................................................... 49θ ώρα (ΜΑΪΟ)
Εργαςτθριακι άςκθςθ 13 «υγκλίνοντεσ φακοί»
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Βιολογία Α΄ Λυκείου (48 ώρεσ)
εργ. άςκθςθ (2θ του εργ. οδθγοφ) : «Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε θπηηάξσλ - ηζηώλ». ...............................2θ ώρα (ΟΚΣΩΒΡΙΟ)
εργ. άςκθςθ (3θ του εργ. οδθγοφ) : «Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε θπηηάξσλ αίκαηνο»................................6θ ώρα (ΟΚΣΩΒΡΙΟ)

Βιολογία Β΄ Λυκείου (45 ώρεσ)
εργ. άςκθςθ (2θ του εργ. οδθγοφ) : «Μεηνπζίσζε πξσηετλώλ». ..............................................................4θ ώρα (ΟΚΣΩΒΡΙΟ)
εργ. άςκθςθ (3θ του εργ. οδθγοφ) : «Απνκόλσζε λνπθιετθώλ νμέσλ». .....................................................6θ ώρα (ΟΚΣΩΒΡΙΟ)
εργ. άςκθςθ (3θ του εργ. οδθγοφ) : «κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ππξήλσλ κεηά από ρξώζε». .................... 33θ ώρα (ΜΑΡΣΙΟ)

Φυςικι Α΄ Λυκείου (44 ώρεσ)
εργ. άςκθςθ (8θ, 9θ, 10θ, του εργ. οδθγοφ) : «Αβεβαηόηεηα (ζθάικα) κέηξεζεο», «Σεκαληηθά ςεθία ζηξνγγπινπνίεζε», «Γξαθηθέο
παξαζηάζεηο» .......................................................................................................................................... 15θ - 16θ ώρα (ΝΟΕΜΒΡΙΟ)
εργ. άςκθςθ ( εργ. οδθγοφ) : «Μειέηε επζύγξακκεο νκαιά επηηαρπλόκελεο θίλεζεο.................................. 17θ ώρα (ΝΟΕΜΒΡΙΟ)
εργ. άςκθςθ ( εργ. οδθγοφ) : «Μειέηε θαη έιεγρνο ηεο δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ζηελ ειεύζεξε πηώζε ............. 43θ ώρα
(ΑΠΡΙΛΙΟ)

Φυςικι Β΄ Λυκείου Γενικισ παιδείασ (44 ώρεσ)
εργ. άςκθςθ (εργ. οδθγοφ) : «Ηιεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή κε πελίν θαη καγλήηε, επίδεημε γελλήηξηαο» ..... 10θ ώρα (ΝΟΕΜΒΡΙΟ)
εργ. άςκθςθ ( εργ. οδθγοφ) : «εθηξνπή καγλεηηθήο βειόλαο, θαηαζθεπή ειεθηξνκαγλήηε»......................... 12θ ώρα (ΝΟΕΜΒΡΙΟ)
εργ. άςκθςθ ( εργ. οδθγοφ) : «εμνηθείσζε ζηελ ρξήζε πνιπκέηξσλ» .......................................................... 14θ ώρα (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ)
εργ. άςκθςθ ( εργ. οδθγοφ) : «ελεξγεηαθή κειέηε ησλ ζηνηρείσλ απινύ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο» ........... 24θ ώρα (ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ)
εργ. άςκθςθ ( εργ. οδθγοφ) : «Μειέηε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο θακπύιεο ειεθηξηθήο πεγήο θαη σκηθνύ αληηζηάηε» ................ 14θ ώρα
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ)
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εργ. άςκθςθ ( εργ. οδθγοφ) : «Δθμιουργία κατάλλθλου κυκλώματοσ για τθν διαπίςτωςθ διαφοράσ λαμπτιρα
πυρακτώςεωσ και LED»............................................................................................................................... 26θ ώρα (ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ)
εργ. άςκθςθ ( εργ. οδθγοφ) : «Απλά πειράματα επίδειξθσ ανάκλαςθσ και διάκλαςθσ του φωτόσ» ....... 30θ ώρα (ΜΑΡΣΙΟ)
εργ. άςκθςθ ( εργ. οδθγοφ) : «Παρατιρθςθ ςυνεχών – γραμμικών φαςμάτων» ...................................... 42θ ώρα (ΑΠΡΙΛΙΟ)

Φυςικι Β΄ Λυκείου Θετικών ςπουδών (66 ώρεσ)
εργ. άςκθςθ (εργ. οδθγοφ) : «Δηαηήξεζε ηεο νξκήο ζε κία έθξεμε» ............................................................ 23θ ώρα (ΝΟΕΜΒΡΙΟ)
εργ. άςκθςθ ( εργ. οδθγοφ) : «Πεηξακαηηθή επηβεβαίσζε ηνπ γεληθνύ λόκνπ ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ» .......... 33θ ώρα (ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ)
εργ. άςκθςθ ( εργ. οδθγοφ) : «Γλσξηκία κε ηνλ παικνγξάθν»........................................................................... 66θ ώρα (ΑΠΡΙΛΙΟ)

Χθμεία Α΄ Λυκείου (44 ώρεσ)
εργ. άςκθςθ ( του εργ. οδθγοφ) : «Μειεηώληαο ηνλ ρπκό ηνπ πνξηνθαιηνύ». ...................................... 3θ - 4θ ώρα (ΟΚΣΩΒΡΙΟ)
εργ. άςκθςθ (3θ του εργ. οδθγοφ) : «Ππξνρεκηθή αλίρλεπζε κεηάιισλ».............................................. 13θ ώρα (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ)
εργ. άςκθςθ (3θ του εργ. οδθγοφ) : «Αγσγηκόηεηα πδαηηθώλ δηαιπκάησλ»............................................ 15θ ώρα (ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ)
εργ. άςκθςθ (3θ του εργ. οδθγοφ) : «Χαξαθηεξηζηηθέο ρεκηθέο αληηδξάζεηο»......................................... 23θ ώρα (ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ)
εργ. άςκθςθ (3θ του εργ. οδθγοφ) : «Χεκηθέο αληηδξάζεηο θαη πνηνηηθή αλίρλεπζε ηόλησλ».................. 33θ ώρα (ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ)
εργ. άςκθςθ (3θ του εργ. οδθγοφ) : «δύγηζε ρεκηθώλ νπζηώλ θαη mole». ....................................... 34θ και 35θ ώρα (ΜΑΡΣΙΟ)
εργ. άςκθςθ (3θ του εργ. οδθγοφ) : «Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζρεηηθήο κνξηαθήο κάδαο αεξίνπ κε δύγηζε νξηζκέλνπ όγθνπ ηνπ αεξίνπ».
............................................................................................................................................................... 37θ ώρα (ΜΑΡΣΙΟ)
εργ. άςκθςθ (3θ του εργ. οδθγοφ) : «Παξαζθεπή δηαιύκαηνο νξηζκέλεο ζπγθέληξσζεο – αξαίσζε δηαιπκάησλ»
............................................................................................................................................................... 44θ ώρα (ΑΠΡΙΛΙΟ)

Επιμζλεια: Παπαδάκθσ Γιάννθσ – φυςικόσ, υπεφκυνοσ ΕΚΦΕ Κω

ΕΚΦΕ ΚΩ - Σεπτζμβριοσ 2016

Χθμεία Β΄ Λυκείου (44 ώρεσ)
εργ. άςκθςθ (2θ του εργ. οδθγοφ) : «Δηαιπηόηεηα ζηελ βελδίλε νξγαληθώλ ελώζεσλ». ......................... 1θ ώρα (ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ)
εργ. άςκθςθ (2θ του εργ. οδθγοφ) : «Παξαζθεπή αηζαλόιεο (απόζηαμε αιθννινύρνπ πνηνύ)». .............. 24θ ώρα (ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ)
εργ. άςκθςθ (3θ του εργ. οδθγοφ) : «Ομείδσζε αηζαλόιεο». ............................................................ 26θ ώρα (ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ)
εργ. άςκθςθ (3θ του εργ. οδθγοφ) : «Όμηλνο ραξαθηήξαο ησλ θαξβνμπιηθώλ νμέσλ». .................................. 32θ ώρα (ΜΑΡΣΙΟ)
εργ. άςκθςθ (3θ του εργ. οδθγοφ) : «Παξαζθεπή ζαπνπληνύ». ................................................................ 37θ ώρα (ΜΑΡΣΙΟ)

Επιμζλεια: Παπαδάκθσ Γιάννθσ – φυςικόσ, υπεφκυνοσ ΕΚΦΕ Κω

