Oinarrizko irakaskuntzarako materiala

FISIRA-SAIOAK IKASTOLAN:
BOLAK, PILOTAK, KANIKAK

Zenbaitqk izugarri zailtzat joko du ikastolan fisikazko laborategi bat
edukitzea eta arrazoia emango nioke ikastoletan behar diren fisika trecnak
eguneroko bizitzan aurkitzen ditugun gauzak ez balira, baina Fisika zorionez
alderdi guztitan topatzen dugu eta ikastola, etxea, kalea... laborategi ditugu.
%Eurnage Fisikaren mundu harrigarrian sartzen hasten diren bezain laster
lehendik ezagutzen dituzten gauzak ere berri irudituko zaizkiela: cagar bat
erortzea, poxpolo bat piztea, igeri egitea, ... dena begi berriz ikusiko dute. Hona

bada saio-saila:
1 - Bit era askotako h l a k ; txikiak, handiak, astunak, arinak, ... Hona zein izan

Iitezken:

- Era guztitako kanikak: Iurrezkoak, harrizkoak, beirazkoak
- Errodamendu-bolak (baten baten aitak tailesren

batean lan egiten badu

erraz lar ditzake)

-

Pilotak: larruzkoak, plastikazko baloiak, garnazkoak, ping-pong-en
jokatzekoak, ...

- Perlatxoak: norbaiten aitak izango du bitxi zaharren baten perla bat edo
bede.

e

naina erne! horiek danek errnz joatcn ¿ira pisika cta ona fitzateke kaxarcn
hiitean sailkatil eta gordeko bazenitii

Kcursiak: masak. diametroak, holurnen:tk,..

Ranan hanan "pisa" itzazu bildu dituzun hnla, pilota ctn kanika guztiak,
grarnetan

I,chcn mairazkian azaltaen den eran "picatzcn" badira masa neurtzen
pisuak knnparatuz.

Iji~arrcnrniirrazkiun berriz Iurriik erneitcn dicn indarra ncurtzcri
haina bercn inasak gramotan z ~ n h a k htlrdinak
i
ernatrn du.

*

Neurtu orain bakoitzaren diametroa ikastolan bertan egin dezakezuen
neurgailu batez:

Egin dituxun neurriekin eta gero egingo dituzun beste batzurekin osa ezazu
horrelako taula bat:

NEURKETEK EMAITZAK

3.- Neurriak: bolumenak

*

Uretan ondoratzen diren gorputzen neurtzeko era errciz bat dago: sartu
pote bat plater batean. Rete ertzerino urez potea eta sartu bola uretan.
Isurtzen den ura platerean geratuko da; orduan pisatu ur hori. Ur cm3
batek gramo bat pisatzen du, beraz bola batek 135 gramo ur isur arazi
baldin badu 135 cm3 ditu.

X1:itematika pixka hat d a k i ~ n a k hcste bide batez ere atera dczaktholumcn-rormula hau crahiliz:
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R Siolaren erradioa delarik, diametroaren erdia alegia.
@

Corputz bakoitzaren dentsitatea kalkulatu (bola hutsentzat, bataz
bestcko dentsitatea kaltulatwko duzu: materia + airea).

Konparatu emaitzak tauEako datuekin.
i Cehengo taularen

zutabe hutsak bete era honetan.

Diarnetroa

Bolumena
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1Igr. 2 0 m m = 2 c r n

3,19crn3

Uretan igeri
Dentsitatea egiten ahal du?
2,5cii
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( 1 i Era honetan idnzten bada u n i t a t ~ r i kgnbc urari bururko dentsitate erlatiboñ
adierazten d n . h ~ s t e l a2 . 5 ~ r / c mi'i i ~ t zhphnrkoda.
i

4.- Rolak uretan

Sartu holak, pilotak, kanikak, e.a. hanan banan uretan eta osatu
taularen azken zutabea.
Konpara itzazu orduan igeri ~ e l d i t z ~diren
n
holen eta hondarattcn

direnen harnerak eta pisuak.

Denhosaldi baten ondoren aldakebrik

izan al

da?

Sartu uretan pisu berdineko b i Rauza (hlumen diferentetakoak] Zer
gtirL?t,zen zaie?

*

Sartu uretan bolumen iherdincko hi gauza Ipisu diferentetakoakl ídiarnctro berekoak) Zer gertatzcn zaie?

Konparatu igeri egiten duten hi gauza. Rata bestea bainn gehiago sastzen
al da?

S.- Lan horizontala
Mnhai haundi baten gainean ezarri bi listoi luze esparatrapuz bolentzat
pirika jooteka hide bat izan dadin.

Bota pirika bola astun bat, gero bola arin bat biak diametro berdinekoak.
(Ahaldela indar berdinez). Egin hori bera bizpahiru aIdiz.
Chgoan hartu somatu duzuna, harritu zaituna, galdetu nahi zenukeena.

Rolak hotatzeko horrelako aparato txiki bat ere egin dezakezu:

Hosrela gakotik atzer tira eginda badakizu zenbat indarrez botatzen
dituzun bolak: Ieraino. draino, e.a.
Ipini bola bat listoi arteko biden eta bota indar diferente2 aldi bnkoitzean.

V t r i tarte bat
listoitñtik hoIara,

Desplazmenduaren neurria

Ipini bola arin bat l i s t ~ arteko
i
biden eta bota haltzairuzko bola bat eEkar
talka egin dezaten.
%ergertatzen da?
halrz:iiruzko hnkr

hola arinn

1

1

Ipini orain hidcan haltsairuzkn hola eta bota bola arina

Zer gertakzcn da orain?
hola arina

haltrairuzko hola

MATERIALA: Mahain bat, listoi bat, paper haundi bat.

Zer gertatzen da hnlcn ihilbideak

utzitako angelüekin?

*>

