
Σε αυτή τη φωτογραφία ...................................................
...............................................................................................
Αυτό γίνεται γιατί ..............................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Το κουτί μπορεί να φτάσει μέχρι ...................................................................................

Πόσο υλικό βάλαμε στην άκρη; Πόσο "έξω" φτάνει το κουτί;
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Χρησιμοποίησε τα υλικά GIGO για να 
φτιάξεις ένα γερανό, 

όπως αυτόν που φαίνεται στη 
φωτογραφία! 

Πόσο “έξω” από το τραπέζι μπορείς να φτάσεις το κουτί χωρίς να πέσει; Δοκίμασε!
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Ερευνώ και γράφω :

Σε αυτό το μάθημα θα γνωρίσουμε καλύτερα τη “μάζα”

Ο ................................... είναι μία από τις πιο απλές μηχανές.
Μπορούμε εύκολα να φτιάξουμε έναν μοχλό, 
χρησιμοποιώντας έναν ξύλινο ................................... και ένα στήριγμα.
Τα τρία βασικά στοιχεία κάθε μοχλού είναι η ...................................  , 
το ................................... και το φορτίο. Το υπομόχλιο είναι 
το στήριγμα πάνω στο οποίο στέκεται ο .................................  .
Η προσπάθεια είναι η .................................. που ασκούμε εμείς 
όταν χειριζόμαστε τον μοχλό.
Το ................................... είναι η δύναμη που παράγεται από 
τον μοχλό, δηλαδή το ................................... της λειτουργίας του.
Όταν το υπομόχλιο βρίσκεται πιο κοντά στο φορτίο, χρειάζεται 
να ασκήσουμε ................................... δύναμη για να το ανυψώσουμε.
Όταν το υπομόχλιο βρίσκεται πιο κοντά στην προσπάθεια, χρειάζεται 
να ασκήσουμε ................................... δύναμη για να το ανυψώσουμε.

Μια χρήσιμη απλή μηχανή είναι το ..................................  . Συνήθως έχει 
σχήμα .................................. και γύρω γύρω έχει πολλά ..................................  .
Όταν τα συνδέουμε, το πρώτο γρανάζι το ονομάζουμε ..................................  .
Όταν συνδέουμε 5 γρανάζια στη σειρά και το πρώτο περιστρέφεται 
δεξιόστροφα, βλέπουμε ότι:
- δεξιόστροφα περιστρέφονται το ............................... και το ...............................
- αριστερόστροφα περιστρέφονται το ............................... και το .............................
Όταν μικρό γρανάζι οδηγεί μεγάλο, η ταχύτητα περιστροφής ...............................
Όταν μεγάλο γρανάζι οδηγεί μικρό, η ταχύτητα περιστροφής ...............................

Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε γρανάζια, διαλέγουμε ποια είναι τα 
κατάλληλα για τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε. 
Όταν θέλουμε να μεγαλώσουμε την ...................................  κίνησης, 
τότε βάζουμε σαν οδηγό ένα ................................... γρανάζι και 
σαν οδηγούμενο ένα ................................... γρανάζι. Τότε η ................................... 
που χρειάζεται για να κινηθούν τα γρανάζια θα είναι ................................... . 

Όταν θέλουμε να μικρύνουμε την ................................... κίνησης, 
τότε βάζουμε σαν οδηγό ένα ................................... γρανάζι και 
σαν οδηγούμενο ένα ................................... γρανάζι. Τότε η ................................... 
που χρειάζεται για να κινηθούν τα γρανάζια θα είναι ................................... .



Ο γερανός μου μπορεί να σηκώσει ..............................................................................
Για να σηκώσει περισσότερα ........................................................................................
 ...........................................................................................................................................
Αυτό γίνεται γιατί ..........................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Η “μάζα” μας δείχνει ....................................................................................................
Όμως ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Για κάθε πράγμα υπάρχει ένα σημείο που ............................................................
............................................................................................................................................
Το σημείο αυτό το λέμε ............................................................................................

Συζητώ και γράφω:

Πόσα υλικά μπορεί να σηκώσει 
ο γερανός σου χωρίς να πέφτει;

Σε ποιο σημείο έχει ένας γερανός 
την περισσότερη μάζα του; 

Σημείωσε πάνω στη φωτογραφία!

Πώς μπορεί ο “γελαστός κύριος” να στέκεται στη μύτη ενός μολυβιού;
Χρησιμοποίησε τα υλικά που έχεις για να βρεις τις απαντήσεις! 

Ερευνώ και γράφω :

Ο ................................... είναι μία από τις πιο απλές μηχανές.
Μπορούμε εύκολα να φτιάξουμε έναν μοχλό, 
χρησιμοποιώντας έναν ξύλινο ................................... και ένα στήριγμα.
Τα τρία βασικά στοιχεία κάθε μοχλού είναι η ...................................  , 
το ................................... και το φορτίο. Το υπομόχλιο είναι 
το στήριγμα πάνω στο οποίο στέκεται ο .................................  .
Η προσπάθεια είναι η .................................. που ασκούμε εμείς 
όταν χειριζόμαστε τον μοχλό.
Το ................................... είναι η δύναμη που παράγεται από 
τον μοχλό, δηλαδή το ................................... της λειτουργίας του.
Όταν το υπομόχλιο βρίσκεται πιο κοντά στο φορτίο, χρειάζεται 
να ασκήσουμε ................................... δύναμη για να το ανυψώσουμε.
Όταν το υπομόχλιο βρίσκεται πιο κοντά στην προσπάθεια, χρειάζεται 
να ασκήσουμε ................................... δύναμη για να το ανυψώσουμε.

Μια χρήσιμη απλή μηχανή είναι το ..................................  . Συνήθως έχει 
σχήμα .................................. και γύρω γύρω έχει πολλά ..................................  .
Όταν τα συνδέουμε, το πρώτο γρανάζι το ονομάζουμε ..................................  .
Όταν συνδέουμε 5 γρανάζια στη σειρά και το πρώτο περιστρέφεται 
δεξιόστροφα, βλέπουμε ότι:
- δεξιόστροφα περιστρέφονται το ............................... και το ...............................
- αριστερόστροφα περιστρέφονται το ............................... και το .............................
Όταν μικρό γρανάζι οδηγεί μεγάλο, η ταχύτητα περιστροφής ...............................
Όταν μεγάλο γρανάζι οδηγεί μικρό, η ταχύτητα περιστροφής ...............................

Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε γρανάζια, διαλέγουμε ποια είναι τα 
κατάλληλα για τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε. 
Όταν θέλουμε να μεγαλώσουμε την ...................................  κίνησης, 
τότε βάζουμε σαν οδηγό ένα ................................... γρανάζι και 
σαν οδηγούμενο ένα ................................... γρανάζι. Τότε η ................................... 
που χρειάζεται για να κινηθούν τα γρανάζια θα είναι ................................... . 

Όταν θέλουμε να μικρύνουμε την ................................... κίνησης, 
τότε βάζουμε σαν οδηγό ένα ................................... γρανάζι και 
σαν οδηγούμενο ένα ................................... γρανάζι. Τότε η ................................... 
που χρειάζεται για να κινηθούν τα γρανάζια θα είναι ................................... .


