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Διάηε λα κάζνπκε γηα ηε 

δηάδνζε ηνπ θσηόο 

Αμηνιόγεζε γηα ηελ 
Γ΄ Τάμε 

Παηήζηε 
εδώ 

 



1.Ο δύηεο εηνηκάδεηαη λα ιεηηνπξγήζεη 
   ηνλ πξνβνιέα ηνπ. 
   Μέζα ζην λεξό, νη αθηίλεο θσηόο ηνπ  
   πξνβνιέα αθνινπζνύλ κηα πνξεία...  

θπθιηθή 
 
 
ειαθξά θακπύιε 

επζύγξακκε 



Τν θσο δελ ηαμηδεύεη θπθιηθά.  
Ούηε ηαμηδεύεη ζε θακπύιε ηξνρηά! 
Γηαθνξεηηθά δελ ζα κπνξνύζε ν  
δύηεο λα δεη κπξνζηά ηνπ κε ηνλ 
πξνβνιέα. 
 

Πίζσ ζηελ 
εξώηεζε 



Οπνπδήπνηε θαη λα βξίζθεηαη ην θσο,   
ηαμηδεύεη πάληνηε επζύγξακκα. 

Δπόκελε  
εξώηεζε 



2. Πνην από ηα πην θάησ  
    πξέπεη λα γίλεη γηα λα 
    κεγαιώζεη ε ζθηά ηεο 
    θαξθνβειόλαο; 

Να απνκαθξύλνπκε ην θαλάξη  
από ηελ νζόλε. 
 
Να κεηαθηλήζνπκε ηελ θαξθν-  
βειόλα πξνο ην θαλάξη. 
 
Να κεηαθηλήζνπκε ηελ νζόλε 
πξνο ην θαλάξη. 
 
 
 



Αλ απνκαθξύλνπκε ην θαλάξη από ηελ  

νζόλε, ηόηε ε ζθηά γίλεηαη κηθξόηεξε. 

Ξαλαδνθίκαζε 



Αλ κεηαθηλήζνπκε ηελ νζόλε πξνο ην 
θαλάξη, ηόηε ε ζθηά γίλεηαη κηθξόηεξε. 

Ξαλαδνθίκαζε 



Αλ κεηαθηλήζνπκε ηελ θαξθνβειόλα πξνο 
ην θαλάξη, ηόηε ε ζθηά γίλεηαη κεγαιύηεξε. 

Δπόκελε 
εξώηεζε 



3.Ο Γεκήηξεο έβαιε πάλσ ζε ραξηί 3 θεξηά 
   θαη έλα κνιύβη αλάκεζα ηνπο.  
   Πόζεο ζθηέο ξίρλεη ην κνιύβη; 

Μία Γύν Τξεηο 



Σθέςνπ..... 
Με κία πεγή θσηόο 
ζρεκαηίδεηαη κία ζθηά. 
Με δύν  πεγέο θσηόο 
ζρεκαηίδνληαη δύν 
ζθηέο. 



Οη  3  πεγέο  θσηόο 
ζρεκαηίδνπλ 3 ζθηέο. 

Δπόκελε  
εξώηεζε 



4. Η Δπξπδίθε έβαιε πάλσ ζε ραξηί 2 όκνηα  
    θεξηά θαη έλα κνιύβη αλάκεζα ηνπο.  
    Η καθξύηεξε ζθηά ηνπ κνιπβηνύ βξίζθεηαη  
    πξνο ην κέξνο ηνπ θεξηνύ... 

Α Β 

Α Β 



Πξόζεμε πώο 
ζρεκαηίδεηαη 

κηα ζθηά. 



Α Β 

Μάιηζηα! 

Γεο ηώξα πώο 
ζρεκαηίδνληαη 

νη ζθηέο! 

Η καθξύηεξε 
ζθηά βξίζθεηαη 
πξνο ην κέξνο 
ηνπ θεξηνύ Α 

Δπόκελε 
εξώηεζε 



5. Έλα αλακκέλν θεξί είλαη ζηεξεσκέλν 
    ζηνλ πάην ελόο ηελεθεδέληνπ θνπηηνύ. 
    Τξία παηδηά ζρεδίαζαλ ζε ραξηί ηηο 
    αθηίλεο ηνπ θσηόο από ην θεξί. 
    Πνην ζρέδην είλαη ην πην νξζό; 



Όκσο.. 

Χξεηάδνληαη θαη 
άιιεο αθηίλεο 
ζην ζρέδην. 

Γνθίκαζε μαλά 



Τν ζρέδην είλαη ιαλζαζκέλν! 
Οη αθηίλεο δε κπνξνύλ λα πεξάζνπλ 
κέζα από ην ηελεθεδέλην θνπηί! 



Μπξάβν! 

Δπέιεμεο ην  
νξζό ζρέδην! 

Δπόκελε 
εξώηεζε 



6. Ο Βάζνο πξόζεμε όηη ε ώξα 7  
    ην απόγεπκα ε ζθηά ηνπ είλαη 
    δηπιάζηα από ην ύςνο ηνπ. 
 
Τελ ίδηα ώξα ην κήθνο ηεο ζθηάο 
ηεο θνηληθηάο είλαη 20 κέηξα. 

Τν ύςνο ηεο θνηληθηάο είλαη.. 

5 κέηξα 
 
 
10 κέηξα 
 
 
40 κέηξα 

20 
κέηξα 



Απνθιείεηαη!! 



Δπόκελε  
εξώηεζε 

Μπξάβν! 
Αλ ε ζθηά είλαη δηπιάζηα 
ζε κήθνο, ηόηε ην ύςνο ηεο 
θνηληθηάο είλαη 10 κέηξα. 

20 
κέηξα 

10 
 



7. Σην ζρήκα πην θάησ θαίλεηαη ε ζθηά 
    ελόο θώλνπ πνπ θσηίδεηαη κε  ιάκπα. 
     

Πνύ πξέπεη λα βάινπκε 
ηε ιάκπα ώζηε ν θώλνο 

λα κελ έρεη θαζόινπ 
ζθηά; 

Γελ κπνξεί  
λα γίλεη. 

Αθξηβώο πην  
πάλσ από ηνλ  
θώλν.  

Πνιύ καθξηά 
από ηνλ θώλν. 



Σθέςνπ αθόκα ιίγν. 

Τα ζρεδηαγξάκκαηα πην θάησ  
ζα ζε βνεζήζνπλ λα ην βξεηο. 
 

πξσί κεζεκέξη απόγεπκα 



Δπόκελε  
εξώηεζε 

Αλ ηνπνζεηήζνπκε ηε ιάκπα αθξηβώο  
από πάλσ από ηνλ θώλν δε ζα  

ζρεκαηηζηεί θαζόινπ ζθηά. 



8. Έλα θεξί θσηίδεη δύν 
    κπάιεο όπσο δείρλεη  
    ην ζρεδηάγξακκα. 
    Πνην ζρέδην δείρλεη ηε 
    ζθηά πνπ ζρεκαηίδεηαη; 



Με ιίγε ζθέςε 
ζα ην βξεηο! 



Πξόζεμε ηώξα… 

Δπόκελε  
εξώηεζε 



9.Τν παηδάθη απηό 
    ζηελ αθξνγηαιηά 
    θσηνγξαθήζεθε 
    πεξίπνπ…. 

ζηηο 7 ην 
απόγεπκα 
 
ζηηο 3 κεηά  
ην κεζεκέξη 

ζηηο 12 ην 
κεζεκέξη 



Πξόζεμε ην 
κήθνο ηεο 

ζθηάο!! 
 



Γείηε πόζε ζθηά  
δε θαίλεηαη ζηε 
θσηνγξαθία! 

Τειεπηαία 
εξώηεζε 



10. Σην ζρήκα θαίλνληαη ηα  
    δνθάξηα ηνπ ηέξκαηνο καδί 
    κε ηε ζθηά ηνπο. 
     Καζώο αιιάδεη ζέζε ν  
ήιηνο, ε ζθηά ηνπ νξηδό- 
ληηνπ δνθαξηνύ... 

Γύζθνιε εξώηεζε 

αιιάδεη κήθνο 
 
 
έρεη ζηαζεξό κήθνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σθηά ηνπ ηέξκαηνο 
θαηά ην απόγεπκα 

Σθηά ηνπ ηέξκαηνο 
θαηά ην κεζεκέξη 

Χξεηάδεζηε ιίγε βνήζεηα! 
Μειεηήζηε ηα ζρήκαηα πην 

θάησ. 



Μάιηζηα! 
Καζώο κεγαιώλεη ε ζθηά ηνπ ηέξκαηνο, 

ε ζθηά ηνπ νξηδόληηνπ δνθαξηνύ δελ  

αιιάδεη κήθνο!  

Τέινο! 


