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Podsumowanie VII edycji Konkursu piosenki angielskiej „Szansonada”
Konkurs Piosenki Angielskiej Szansonada 2016, którego głównym celem jest promowanie
nauki języków obcych oraz prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów
z województwa lubelskiego, został zorganizowany po raz siódmy przez ZSO Nr 2
im. F. D. Kniaźnina w Puławach, Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego
Nauczycieli w Puławach oraz Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" w Puławach.
W środę 26 października 2016r., po uroczystym otwarciu imprezy, rozpoczęła się częśd
konkursowa. Blisko 50 uczestników walczyło o laur zwycięstwa w trzech kategoriach
wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. Młodych
artystów dopingowała widownia składająca się z uczniów ZSO nr 2 w Puławach, opiekunów
i rodziców wokalistów. Na młodzież, która przybyła na konkurs nie tylko z puławskich szkół,
ale również z takich miejscowości jak: Nałęczów, Ryki, Nowodwór, Bobrowniki, Żyrzyn,
Janowiec, Rososz, Piotrowice, Bełżyce, Wąwolnica, Niemce czy Jabłonna czekały
pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz słodka niespodzianka
Około południa nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród,
ufundowanych przez sponsorów: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. F.D. Kniaźnina
w Puławach – głównego organizatora, sponsora i pomysłodawcę dzisiejszego konkursu,
Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach, Szkołę Językową
ABC School of English, Wydawnictwo Oxford, Grupę Deweloperską "MAK DOM" sp. z o.o. wykonawcę osiedla "Słoneczne Piaski", Sklep Komputerowy „Net Com” znajdujący się
w Puławach przy ulicy Piaskowej 3, , Księgarnię MONOGRAM znajdującą się w Puławach
na rogu ulic Wojska Polskiego i Lubelskiej, Wypożyczalnię gier planszowych ”Grajdołek”
oraz Agencję Reklamową Multimedia mieszczącą się przy ul. Partyzantów 34 w Puławach.
Jury składające się m.in z nauczycieli, którzy zgłosili swoich podopiecznych do konkursu
wyłoniło laureatów, którzy zajęli I, II i III miejsce w swojej grupie wiekowej.
W kategorii: Szkoła Podstawowa
I miejsce zajęła Martyna Walasek – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Zespole
Placówek Oświatowych w Rososzy, która wykonała piosenkę Birdy „People help the people”
II miejsce zajęły Julia Polak i Klaudia Strzałkowska - uczennice klasy VI Szkoły Podstawowej
w Zespole Placówek Oświatowych w Pożogu wykonujące piosenkę Clean Bandit „Rather be”
III miejsce zajęły Kinga Wawer, Dominika Baryłka i Nadia Niedziółka – uczennice klasy VI
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Janowcu, które zaśpiewały piosenkę „Waiting for
love” z repertuaru Avicii
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W kategorii: Gimnazjum
I miejsce zajęła Aleksandra Maciejewska – uczennica klasy I Gimnazjum w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Nowodworze wykonująca piosenkę „Sound of Silence” Dami Im.
II miejsce zajęła Martyna Wrzochal - uczennica klasy III Gimnazjum w Zespole Szkół
Publicznych w Bystrzycy Starej, które zaśpiewały piosenkę „All of me” Johna Legend.
III miejsce zajęły Amelia Nowak i Alicja Chmielewska uczennice klasy II Gimnazjum w ZSO
nr 1 w Rykach, które wykonały piosenkę „Sway” z repertuaru Deana Martina.
W tej kategorii jury przyznało WYRÓŻNIENIE Julii Statecznej, Wiktorowi Jaskólskiemu
i Weronice Nankiewicz– uczniom Gimnazjum w Zespole Szkół w Janowcu za wykonanie
piosenki „Amazing Grace”

W kategorii: Szkoła Ponadgimnazjalna
I miejsce zajęła Justyna Rozwadowska – uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół nr 2 w Nałęczowie, która wykonała piosenkę Bjork „It’s oh so quiet”
II miejsce zajęła Natasza Pawłowska - uczennica klasy I Liceum Plastycznego w Nałęczowie
wykonująca piosenkę Jamiroquay „Virtual Insanity”
III miejsce zajęła Kateryna Zdanowa – uczennica klasy I Technikum w Zespole Szkół nr 1
w Puławach, która zaśpiewała piosenkę „Can you feel the love tonight” z repertuaru Eltona
Johna.
W tej kategorii jury przyznało WYRÓŻNIENIE Agnieszce Gąsik – uczennicy klasy IV Technikum
w Zespole Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie za wykonanie piosenki „In the Arms of
the Angel” z repertuaru Sarah Mclachlan
Nagroda specjalna ufundowana przez Dyrektora ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina w Puławach,
w tym roku powędrowała do Julii Bednarskiej, Darii Bednarskiej i Karoliny Pyśniak uczennic klasy III Publicznego Gimnazjum nr 2 w ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina w Puławach
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy a sponsorom Konkursu jeszcze raz
dziękujemy za wspaniałe nagrody.

Galeria zdjęd z konkursu:
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Sprawozdanie z konferencji. „Ocenianie kształtujące – jak pomóc uczniom
się uczyć”
Małgorzata Noskowska, Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach

Ocenianie kształtujące (OK) to nurt w nauczaniu nastawiony na to, w jaki sposób pomóc
uczniowi się uczyd. Badania nad skutecznością „oceniania kształtującego” są prowadzone
w różnych regionach świata. Paul Black i Dylan Wiliams są najszerzej cytowanymi
autorytetami w tej dziedzinie. Pomysł zaproponowany przez angielskich badaczy,
sprawdzony w praktyce, może zmienid szkołę. I chod pozornie dotyczy tylko oceniania, to
dociera do samej istoty edukacji. Nauczyciel nie tyle wystawia stopnie, ile ocenia prace
uczniów, wskazując, co uczeo zrobił dobrze, dokąd doszedł, co musi uzupełnid lub poprawid.
W dniu 8 grudnia 2016 w Puławach odbyła się konferencja „Ocenianie kształtujące –jak
pomóc uczniom się uczyd”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli Powiatowe Centrum
Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli (PCDZN) w Puławach, Fundacja Centrum Edukacji
Obywatelskiej (CEO) oraz Starostwo Powiatowe w Puławach
W konferencji uczestniczyło 80 osób –w tym dyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek
z województwa lubelskiego.
Wszystkich uczestników, prowadzących oraz zaproszonych gości przywitała Dyrektor PCDZN
w Puławach Pani Anna Baracz oraz Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w
Puławach, Pani Małgorzata Noskowska. Uroczystego otwarcia dokonał Starosta Puławski –
Pan Witold Popiołek będący honorowym patronatem konferencji.
Wykład pt „Dlaczego Ocenianie Kształtujące?” – przeprowadził dr Jacek Strzemieczny –
prezes zarządu CEO, Lider programu Szkoła Ucząca się (SUS). W swoim wystąpieniu
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przedstawił wiele argumentów za wartością wprowadzenia w szkole oceniania
kształtującego. Wskazywał na liczne ilościowe i jakościowe badania i raporty wskazujące na
ocenianie kształtujące jako jedną z najbardziej efektywnych interwencji prowadzących do
poprawienia wyników nauczania. Argumentem za takim sposobem oceniania jest fakt, że
przygotowuje ono uczniów do uczenia się przez całe życie. Badania wykazują, że ocenianie
kształtujące jest pomocne także w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych. „Aby
uczniowie byli przygotowani do uczenia się po zakooczeniu formalnej edukacji, potrzebują
umiejętności aktywnego budowania własnej wiedzy i zrozumienia zjawisk, a nie tylko
biernego przyswajania podawanych im informacji. Ta zasada to także fundament
konstruktywizmu poznawczego. A zatem potrzebujemy włączyd uczniów w proces uczenia
się. Wskazad uczniom, jak samodzielnie oceniad efekty własnej nauki” mówił Pan Jacek
Strzemieczny.
Warsztat nt. „Ocenianie kształtujące w edukacji” poprowadziła Pani Danuta Sterna
(matematyk, były pracownik naukowo¬- dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, nauczyciel
matematyki w warszawskich liceach i gimnazjum, ekspertka CEO). Od 2002 roku zajmuje się
promowaniem oceniania kształtującego w polskich szkołach. Doświadczenie dydaktyczne
pomaga jej z kolei wspierad nauczycieli w czerpaniu satysfakcji i zadowolenia z pracy
z uczniami. Jeszcze podczas pracy w szkole poznała ocenianie kształtujące, które zmieniło jej
sposób nauczania. „Od czasu, gdy zaczęłam pracowad w szkole, poszukiwałam sposobów
efektywnego nauczania. Martwiło mnie to, że moich uczniów często nie interesuje wiedza,
którą chcę im przekazad, że nie są zadowoleni z tego, co szkoła im oferuje. Próbowałam to
zmienid. (…)” mówiła Danuta Sterna.
W prezentacji warsztatowo przedstawiła pięd strategii w nauczaniu, które jasno pokazują,
dlaczego warto stosowad OK. Krok po kroku wskazała jak rozpocząd pracę z ocenianiem
kształtującym w różnych warunkach. W sposób ciekawy i praktyczny poprowadziła ona
nauczycieli przez kolejne fazy wprowadzania oceniania kształtującego do swojej pracy
prezentując doświadczenia polskich nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów
szkół.
Prowadzący podzielili się też swoimi nie najlepszymi wspomnieniami szkolnymi. Dlatego od
lat działają na rzecz tego, by nowe pokolenia miały lepiej.
W drugiej części uczestnicy konferencji obejrzeli film ,,Ocena pomagająca się uczyd” oraz
wzięli udział w panelu dyskusyjnym z udziałem nauczycieli – poprowadzonym przez Panią
Danutę Sternę. Nauczyciele i dyrektorzy Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego
w Górze Puławskiej oraz Zespołu Szkół w Stężycy, stosujący ocenianie kształtujące
w praktyce podzielili się przykładami dobrej praktyki. Mówili, że to praktyczna pomoc
w codziennej pracy w szkole, wzbogacona o wiele bezpiecznych i skutecznie
wypróbowywanych narzędzi i tych najskuteczniejszych i najlepiej sprawdzających się
w środowisku szkolnym.
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Odpowiadali na pytania uczestników co i dlaczego sprawdza się z OK w praktyce nauczania,
a co i dlaczego sprawia trudnośd. Wszyscy wspólnie stwierdzili, że wprowadzenie oceniania
kształtującego oznacza dla nauczyciela koniecznośd zrewidowania sposobu rozumienia roli
własnej i swoich uczniów.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy bardzo wysoko ocenili jej
poziom.
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Konspekt zajęć w zespole rewalidacyjno – wychowawczym: Nauka gestu
„jesień”. Jesienne warzywa – stymulacja polisensoryczna.
Renata Sadowska, SOSW Puławy
data: 27.10.2016r.
CELE OGÓLNE:





wytworzenie przyjaznej atmosfery
budowanie zaufania i poczucia bezpieczeostwa
rozwijanie zainteresowania otoczeniem
wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia

CELE OPERACYJNE:
uczestnicy:





stosują znane gesty systemu Makaton w czasie Porannego Kręgu,
wykonują dwiczenia usprawniające funkcje manualne
koncentrują się na czytanym wierszu
potrafią wybrad formę relaksu

METODY: Poranny Krąg, muzykoterapia, elementy metody W. Sherborne, system Makaton –
niewerbalna metoda komunikacji, metoda działania praktycznego
FORMY PRACY: indywidualna, zbiorowa jednolita i zróżnicowana
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: suszona lawenda, świeczka o zapachu lawendy, żółte chusty,
kasztany, liście, warzywa naturalne (marchewka, cebula, seler, dynia), worek, ilustracje
warzyw, kontury warzyw, paski papieru, zielona bibuła, muzyka relaksacyjna.
PRZEBIEG ZAJĘD:
Zajęcia wstępne:
 stałe czynności samoobsługowe (odkładanie w ustalone miejsca plecaków,
drugiego śniadania),
 polisensoryczna stymulacja wg pór roku – Poranny Krąg
a) powitanie – zapalenie lampki zapachowej (lawendowej),
b) śpiewanie z akompaniamentem piosenki (2-krotne: I –używając gestów,
II – z jednoczesnym masażem dłoni suszoną lawendą),
c) eksponowanie barwy żółtej - nauczyciel przykryty chustą opowiada
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o jesieni, używając gestu z systemu Makaton „jesieo”, zdejmuje chustę, ponownie
pokazuje dzieciom gest oznaczający jesieo, pomaga każdemu odpowiednio wykonad
gest,
d) uczestnicy zakładają na głowę żółte chusty, nauczyciel
z akompaniamentem śpiewa piosenkę „ Na polanie w lesie…”, dzieci
w określonym słowem miejscu wykonują gest samodzielnie lub z pomocą,
e) dwiczenia ruchowe metodą Sherborne –dwiczenia rąk w pozycji siedzącej –
uczestnicy chwytają za rogi żółtej chusty, przeciągają w swoją stronę, unoszą w górę,
opuszczają w dół, podrzucają kasztany, dmuchają na liście.
Zajęcia usprawniające samodzielnośd i samoobsługę – utrwalanie gestów
z systemu Makaton:
 czynności porządkowe przed spożyciem śniadania, mycie rąk,
 konsumpcja – wdrażanie do samodzielnego jedzenia
 czynności porządkowe po posiłku
 czynności higieniczne w łazience
 relaksacja przy muzyce.
Zajęcia właściwe(praca przy stole)
 prezentacja jesiennych warzyw, nazywanie przez nauczyciela: uczestnicy
 po kolei wyjmują z worka warzywa (marchewka, cebula, seler, dynia) –
poznają warzywa zmysłami: oglądają – wodzenie wzrokiem, dwiczenie
orientacji w przestrzeni (popatrz w górę, w dół, w bok), - dotykają sprawdzenie faktury, twardości, ugniatanie, turlanie (warzywa w całości), wąchają, dotykają językiem – reakcja
 na smak (warzywa przekrojone przez nauczyciela)
 wyszukiwanie poznanych warzyw na ilustracji, powtarzanie nazw przez
nauczyciela (położenie konkretu na ilustracji)
 dwiczenia sprawności manualnej: Julia – rysowanie dłonią i palcem
 w materiale sypkim kształtów kolistych i podłużnych; Damian – układanie
obrazka
 z części – poznane warzywa
 prezentacja przez nauczyciela dyni
Wiersz o dyni
Znacie dynię moi mili
Nikt jej przecież nie pomyli
To warzywo dobrze znane
Przez dzieciaki uwielbiane
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Dynia różne ma rozmiary
Jeden” włosek” nie do pary
Pomaraoczowego jest koloru
Od poranka do wieczoru
Kształty dynia różne ma
Wie to każdy kto ją zna
 wspólne wykonanie dyni (klejenie przygotowanych pasków na kształt dyni,
spięcie spinaczami do wyschnięcia, skręcanie paska zielonej bibuły)
 relaks przy muzyce – uczestnicy sami dokonują wyboru formy relaksu.
Zajęcia koocowe
Dwiczenia kształtujące świadomośd schematu ciała poprzez naśladownictwo lub z pomocą –
uczestnicy znajdują się w pozycji siedzącej,
 „Po ciężkiej pracy- odpoczywają ręce – potrząsamy rękami,
 ręce wędrują po nogach, dotykamy swoje stopy,
 palce spacerują w górę i spotykają kolanka,
 po kolankach mamy brzuch, głaszczemy i masujemy,
 idą palce dalej i spotykają się z szyją, kręcimy szyją raz w jedną, raz w drugą stronę,
 po szyi wędrują palce do głowy, dotykają oczy, nos,usta, dotykają brodę,
 palce – wędrowniczki spotykają uszy, głaszczą włosy”.
 Słuchanie muzyki relaksacyjnej.
 Pożegnanie – z wykorzystaniem gestów Makaton „dziękuję, do widzenia”.
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Konspekt zajęć otwartych w zespole rewalidacyjno – wychowawczym:
Złotówka – figura geometryczna i moneta.
Renata Sadowska, SOSW Puławy

Data: 30.03.2017
Cele:
ogólne :
 rozwijanie koncentracji uwagi podczas różnych form aktywności,
 doskonalenie sprawności manualnej
operacyjne: uczestnik:
 stosuje gesty tematyczne systemu Makaton (samodzielnie lub z pomocą),
 wykonuje dwiczenia manipulacyjne z użyciem piasku terapeutycznego, kulek
żelowych, monet
 obrysowuje kształt koła
Metody: słowne - rozmowa kierowana, praktycznego działania, Metoda Dobrego Startu
Formy pracy: zbiorowa i indywidualna
Środki dydaktyczne: figury geometryczne (koła i prostokąty), piasek terapeutyczny, kulki
żelowe, przedmioty o kształcie koła, bębenki, skarbonka z monetami, wzor monety 1 złoty,
wzory kola z różnych faktur.
Przebieg zajęd:
ZAJĘCIA WSTĘPNE
1. Dwiczenia ruchowe - piosenka „Kółko graniaste” (wszyscy w kole
na podłodze)


Wysłuchanie śpiewanej piosenki przez nauczyciela
z akompaniamentem.
13

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach



Wspólne śpiewanie z zabawą – trzymanie się za ręce, puszczanie rąk
w odpowiednim momencie.

ZAJĘCIA WŁAŚCIWE
2. Szukanie figur geometrycznych (koła i prostokąty) w piasku terapeutycznym,
w kulkach żelowych.
3. O czym była piosenka? – odpowiedź na pytanie z użyciem gestu Makaton (wszyscy
uczestnicy samodzielnie lub z pomocą).
4. Segregowanie – wybranie spośród różnych przedmiotów te o kształcie koła (np. figury
geometryczne, płyta CD, moneta).
5. Dwiczenia ruchowo – słuchowe – śpiewanie piosenki i stukanie ręką w bębenek.
6. Monety w skarbonce – potrząsanie, wysypanie na podstawkę. Odpowiedź na
pytanie Co to jest? Do czego używamy pieniędzy?
7. Pokaz wzoru 1zł. Wyszukanie monet 1-złotowych, przeliczanie.
8. Dwiczenia ruchowo – słuchowo – wzrokowe - rysowanie kształtu koła w powietrzu i
na wzorze samodzielnie lub z pomocą przy jednoczesnym śpiewaniu piosenki.
ZAJĘCIA KOOCOWE
9. Rozluźnianie dłoni – strzepywanie palcami, brawa.
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Konspekt z historii do klasy II: Konfederacja barska i pierwszy rozbiór
Polski.
Monika Dąbrowska, ZSO nr 2 w Rykach
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
uczniowie przypominają, znaczenie pojęcia
konfederacja, uczniowie wymieniają w kolejności chronologicznej sejmy, dzięki którym na
tronie polskim pojawiał się nowy monarcha.
CELE LEKCJI:
Uczeo:
 zna definicje pojęd: Familia, prawa kardynalne, rozbiór, zna daty: wyboru na tron
Polski Stanisława Poniatowskiego, trwania konfederacji barskiej oraz I rozbioru Polski
i sejmu rozbiorowego,
 potrafi wskazad na mapie straty terytorialne wynikające z I rozbioru Polski,
 potrafi wyjaśnid, jak doszło do I rozbioru Polski.
Cele lekcji sformułowane w języku ucznia:
 będę potrafił/a zdefiniowad pojęcia: Familia, prawa kardynalne, rozbiór,
 będę znał/a daty: wyboru na tron Polski Stanisława Poniatowskiego, trwania
konfederacji barskiej oraz I rozbioru Polski i sejmu rozbiorowego,
 będę potrafił/a wskazad na mapie terytorium, jakie straciła Polska w wyniku
I rozbioru na rzecz Rosji, Prus i Austrii,
 będę umiał/a wskazad wydarzenia, które doprowadziły do I rozbioru.
Nacobezu (na co będę zwracała szczególną uwagę):





wskazad straty terytorialne Polski na mapie,
wyjaśnid pojęcia: Familia, prawa kardynalne, rozbiór,
wyjaśnid, z czym wiążą się daty: 1764, 1768 – 1772, 1772,
wymienid przynajmniej jedną przyczynę pierwszego rozbioru Polski.

METODY I AKTYWNOŚCI:






praca z mapą,
praca z tekstem,
praca z pokazem multimedialnym,
praca w grupach,
rozmowa nauczająca.
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FORMA SPRAWDZENIA OSIĄGNIĘCIA CELU:
Runda bez przymusu
– na dzisiejszej lekcji dowiedziałem się ……… (wypisują na kartkach trzy rzeczy, których się
nauczyli)
Kluczowe pytania do uczniów: Czy wiara w pomoc Rosji w zaprowadzeniu ładu i stabilizacji
w Polsce, jaką mieli przedstawiciele Familii, była uzasadniona?
MATERIAŁY I POMOCE DYDAKTYCZNE:
zadania dla grup, atlasy, prezentacja multimedialna, gra dydaktyczna – domino, audycja
„Konfederacja barska” (w: Od Mieszka I do Jana Pawła II. Kompaktowa historia Polski 30 CD,
Bellona; audycja „Konfederacja barska” znajduje się na płycie nr 13).
PRACA DOMOWA:
DLA WSZYSTKICH (nie odrabiają jej uczniowie, którzy wybrali pracę dla chętnych)
Wymieo reformy sejmu konwokacyjnego i rozbiorowego. Zapisz je w formie tabeli.
DLA CHĘTNYCH Przeczytaj artykuł „Porwanie króla” i wynotuj z niego najciekawsze
informacje, aby zaprezentowad je na najbliższej lekcji kolegom i koleżankom
(http://link.nowaera.pl/his210).
Tekst do zadania nr 1
Kwestię reform podjęto już na przygotowującym elekcję sejmie konwokacyjnym, a rozmowy
kontynuowano podczas obrad sejmu elekcyjnego i koronacyjnego. Podczas posiedzeo
starano się podjąd decyzje, które pozwoliłyby na wprowadzenie istotnych zmian
w funkcjonowaniu paostwa. W tym celu sformułowano nowy regulamin sejmowy. Zgodnie
z ustaleniami ograniczono wówczas liberum veto, jednak tylko w sprawach ekonomicznych.
Ponadto zniesiono obowiązek przestrzegania przez posłów instrukcji wydawanych przez
sejmiki, które w większym stopniu reprezentowały interesy poszczególnych ziem niż dobro
całego kraju. Postanowiono również, że uchwały na sejmikach będą odtąd zapadad
większością głosów. Podskarbich i hetmanów pozbawiono prawa do podejmowania
samowolnych decyzji, a także utworzono komisje skarbowe i wojskowe. Sejm nakazał też
płacenie podatków szlachcie posiadającej nieruchomości w miastach.
Tekst do zadania nr 2
Plany reform, które chciał przeprowadzid w Polsce nowy władca, zaniepokoiły Rosję. Dlatego
na sejmie w 1766 r. rosyjski ambasador Mikołaj Repnin zażądał równouprawnienia dla
innowierców, nazywanych dysydentami. Swoje prawa polityczne utracili oni pod koniec XVII
i na początku XVIII wieku. Ich przywrócenie umożliwiłoby wejście innowiercom do sejmu
16
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i senatu, co z kolei wzmocniłoby stronnictwo prorosyjskie. Król gotowy był zgodzid się na te
żądania, ale najpierw chciał doprowadzid do likwidacji liberum veto. Wówczas Rosja
zdecydowała się wykorzystad do realizacji zamierzonych celów swoje wojska stacjonujące na
terytorium Rzeczypospolitej. W 1767 r. dysydenci, korzystając z osłony tych oddziałów
i poparcia ambasadora Rosji, zawiązali dwie konfederacje – w Słucku i Toruniu. Ich uczestnicy
domagali się przywrócenia prawosławnym i protestantom takich samych praw, jakie
przysługiwały katolikom. Wydarzenia te doprowadziły do zorganizowania przez szlachtę
katolicką konfederacji w Radomiu, którą poparł również ambasador Repnin. Oficjalnie jej
celami miały byd obrona praw katolików oraz sprzeciw wobec absolutystycznych dążeo
Stanisława Augusta. Na miejscu okazało się jednak, że zjazd zwołano z zamiarem
zapewnienia równouprawnienia dysydentom. Wkrótce, aby zatwierdzid palny Repnina,
w Warszawie odbył się sejm, któremu sprzeciwili się posłowie i senatorowie. Chcąc złamad
ich opór, rosyjski ambasador kazał uwięzid i zesład w głąb Rosji biskupów Kajetana Sołtyka
i Józefa Andrzeja Załuskiego, a także hetmana Wacława Rzewuskiego oraz jego syna.
Zastraszeni posłowie w 1768 r. ulegli Repninowi i zgodzili się na równouprawnienie
innowierców. Ponadto na sejmie uchwalono prawa kardynalne, które obejmowały
podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej – wolną elekcję, liberum veto i przywilej
wypowiadania posłuszeostwa królowie przez szlachtę.
WYDARZENIA DO ZADANIA NR 2
Mikołaj Repnin żąda na sejmie w 1766 r. równouprawnienia dla innowierców. Wojska
rosyjskie wspierają dysydentów. Innowiercy zawiązują konfederacje w Słucku i Toruniu.
Szlachta katolicka organizuje konfederację w Radomiu, wymierzoną przeciwko dysydentom.
Zwołanie sejmu do Warszawy. Sprzeciw posłów i senatorów. Wywiezienie w głąb Rosji
kluczowych przeciwników planów Repnina. Posłowie zgadzają się na równouprawnienie
innowierców. Uchwalenie praw kardynalnych. Gwarantką ich nienaruszalności była caryca
Katarzyna II.
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Współpraca z kołem łowieckim jako przykład działań na rzecz ochrony
środowiska naturalnego.
Marzanna Marcinkowska Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyoskiego w Baranowie
Pozytywnym aspektem w wychowaniu i kształceniu osobowości młodego człowieka jest
stworzenie warunków do udziału w pracach na rzecz środowiska naturalnego. Efekt takiej
pracy daje dużą satysfakcję uczniom, tym bardziej gdy jest wymierny i namacalny.
Aby zrealizowad to przedsięwzięcie nawiązałam kontakt z Wojskowym Kołem Łowieckim 155
SOKÓŁ w Stawach, które posiada swoje obwody łowieckie na terenie naszej gminy i gmin
sąsiednich. Myśliwi tego koła są też mieszkaocami naszej miejscowości.
Współpracę rozpoczęliśmy od pomocy w zimowym dokarmianiu zwierzyny. Były to wspólne
wyprawy do mocno zasypanego śniegiem lasu, gdzie uczniowie naszego gimnazjum z wielkim
zapałem docierali do paśników, lizawek i podsypów dla dzikich ptaków, wykładając tam
pokarm i przysmaki zgromadzone przez myśliwych z koła łowieckiego.
Zaangażowanie uczniów było tak duże, że na kolejne wyjazdy przynosili zboże i marchew z
własnych domowych zapasów i spiżarni, ciesząc się, że dzikie zwierzęta chętnie zjadają
pozostawiony pokarm, zostawiając przy tym wiele tropów na świeżym śniegu. Nauczyliśmy
się je rozpoznawad dzięki pomocy i doświadczeniu naszych myśliwych.
Uczniowie z własnej inicjatywy wykonali kilka podsypów dla ptactwa dzikiego i lizawek dla
saren. Spotkało się to z wielkim uznaniem myśliwych. Ustaliliśmy wspólnie miejsca ich
wystawienia oraz otrzymaliśmy pokarm, aby uczniowie mogli sami uzupełniad zapasy w
karmnikach znajdujących się blisko miejsca ich zamieszkania.
Wszystkie nasze zimowe wypady urozmaicone były opowieściami przy ognisku, gdzie
uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawostek z życia dzikich zwierząt i panujących tradycjach
łowieckich. Próbowali również odegrad sygnały łowieckie na myśliwskim rogu co okazało się
bardzo trudne, ale też i zabawne.
Wiosna to okres rozwoju i wegetacji lasu, w gospodarce leśnej z kolei to pora zalesieo. Udział
uczniów naszego gimnazjum w takich pracach był możliwy dzięki corocznej akcji zalesieo,
organizowanej przez Nadleśnictwo Puławy wraz ze współpracującymi kołami łowieckimi. Jest
to duża impreza plenerowa, gdzie po wykonaniu prac związanych z zalesianiem, odbywa się
piknik na, którym króluje wojskowa grochówka i kiełbaski z ogniska.
Wielką atrakcją jest loteria fantowa. Każdy uczestnik imprezy dostaje darmowy los loteryjny,
który zawsze wygrywa. Uczniowie chętnie uczestniczą w takich akcjach i nie mogą doczekad
się kolejnej.
Oprócz korzyści wychowawczych i dydaktycznych jakie można osiągnąd przy okazji takiej
współpracy, nasze gimnazjum znalazło w kole łowieckim sponsora i partnera
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w rozwiązywaniu codziennych problemów. Wojskowe Koło Łowieckie 155 SOKÓŁ w Stawach
sponsorowało zakup map ściennych dla naszego gimnazjum, potrzebnych na lekcjach
geografii, jest jednym z fundatorów sztandaru naszej szkoły, uczniowie otrzymali od koła
lornetkę, która przydaje się na wycieczkach szkolnych.
Wszystkim koleżankom i kolegom gorąco polecam taką formę współpracy na rzecz ochrony
środowiska naturalnego. Koła łowieckie są bardzo chętne i otwarte na współpracę
z młodzieżą szkolną. Myśliwi to często nasi sąsiedzi i znajomi, którzy chętnie nam pomogą,
pomagając również sobie w realizacji założeo statutowych.
Najważniejsze jest jednak to, że dzięki takiej formie współpracy wszyscy zaangażowani
osiągają wymierne korzyści: uczniowie, szkoła, myśliwi, a przede wszystkim środowisko
naturalne.
Bibliografia: Leksykon Myślistwa - wyd. Muza 20012
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Studium przypadku
Marianna Szpakowska, doradca metodyczny PCDZN
OPIS SYTUACJI (krótko). 15-letni uczeo przyszedł do szkoły w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu. Nauczyciel i uczniowie zauważyli, że uczeo nie jest trzeźwy.
KROK I.
TEMAT: Alkoholizm młodzieży.
KROK II.
CELE:
- rozbudzenie zainteresowania tematem, poprzez nawiązanie do własnych doświadczeo
uczniów,
- ukazanie różnych aspektów alkoholizmu:
• przyczyn,
• zagrożeo,
• wymiarów,
- wzbogacanie wiedzy na temat wpływu alkoholu na rozwijający się organizm,
- dwiczenie umiejętności:
• analizowania,
• argumentowania,
• dyskutowania,
• występowania publicznego,
- wyrabianie zachowao asertywnych,
- uświadamianie szkodliwości alkoholu na zdrowie i życie,
- wskazywanie sposobów rozładowywania emocji,
- wyrabianie umiejętności samokontroli i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
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KROK III.
Wybór materiału źródłowego:
- Omówienie wyników ankiety.
- Dane statystyczne dotyczące spożycia alkoholu (w tym młodzieży).
- Sprawozdanie.
- Materiały z Internetu – wyszukiwanie informacji, szukanie pomocy, adresy.
- Literatura fachowa.
KROK IV.
Przeprowadzenie lekcji. Przedyskutowanie w małych grupach problemów zawartych w
celach lekcji. Prezentacja wniosków.
KROK V.
Podsumowanie.
1. Jak sądzicie, czy wyniki ankiety są reprezentatywne?
2. Gdyby przeprowadzid ankietę w naszym środowisku, czy byłyby podobne?
3. Jak sądzisz, jakie są przyczyny sięgania po alkohol?
4. W jakim celu młodzież sięga po alkohol?
5. Gdzie i kto może pomóc?
6. Wynikiem czego jest sięganie po alkohol?
7. Jaki wpływ ma alkohol na młody, rozwijający się organizm?
Podsumowanie może odbyd się metodą dyskusji pro-kontra; jedna strona jest za, druga
przeciw. Dyskutowad można też w „Akwarium” – dyskusja w grupach, wybór jednej osoby,
którą upoważnia się do dyskusji w imieniu grupy.
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Specyfikacja i zasady pracy z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu
lekkim
Anna Baracz, Dyrektor PCDZN
Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim stanowią najliczniejszą grupę wśród
wszystkich odchylonych od normy z ograniczoną sprawnością umysłową.
Podstawowym syndromem upośledzenia umysłowego jest zakłócenie działalności
poznawczej. Zaburzenia te stały się przyczyną do stworzenia dla tych dzieci osobnej sieci
szkół zwanych szkołami specjalnymi.
Metody pracy z dziedmi w szkołach specjalnych wyrażają się w budzeniu aktywności uczniów,
w organizowaniu ich uwagi, w koncentrowaniu wysiłków na pracach poznawczych,
powiązaniu pracy umysłowej z pracą fizyczną.
Dziecko uczy się w toku bezpośredniej obserwacji, analizuje przedmioty poznania. W taki
sposób wykształca niezbędne nawyki, wrasta w społeczeostwo. Tak prowadzona praca
rewalidacyjna sprawia, że dzieci te w przeważającej liczbie przypadków osiągają pomyślne
wyniki, znaczną sprawnośd w nauce szkolnej w szkole podstawowej specjalnej i w nauce
zawodu.
Dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim wyróżniono 3 szczeble nauczania w szkole
podstawowej do których przyporządkowano metody nauczania:
I szczebel – Klasy od 1 – 3 - oparty na metodzie ośrodków pracy polegającej na nauczaniu
całościowym opartym na bezpośredniej obserwacji przedmiotów i zjawisk w bliższym
i dalszym otoczeniu dziecka.
Podstawową formą nauczania są bardzo liczne wycieczki. Obserwacje poczynione przez
dzieci w czasie tych wycieczek stanowią następnie treśd lekcji, a wynikająca z nich działalnośd
praktyczna dzieci wyraża się w takich formach ekspresji jak: rysowanie, wycinanie, lepienie
(np. z gliny czy z plasteliny).
Twórczynią metody ośrodków pracy jest Maria Grzegorzewska, która głosiła, że treści
programowe należy możliwie wszechstronnie poznad np. temat: „gruszka” (sad, sklep, targ)
wycieczka do sadu – dzieci poznają nie tylko sama gruszkę, lecz wszystko, co się z nią wiąże:
czynności ogrodnika, skąd ta gruszka się bierze, jak dojrzewa. Podczas ekspresji nauczyciel
może zorganizowad zabawę w sklep.
Przyczyną
takiego
działania
jest
ukształtowanie
silnych
związków
spostrzeżeniowopraktycznych. Tego rodzaju działania prowadzą zdobywania wiedzy
życiowej, a na jej bazie do ukształtowania pojęd. Najpierw poznanie potem definiowanie.
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Ukształtowanie pojęd w metodzie ośrodków pracy jest przeciwdziałaniem czczej abstrakcji
słownej.
II szczebel – 4- 6 klasa. Tu następuje przejście od nauczania całościowego do bardziej
zróżnicowanego, skorelowanego. Podstawę poznania stanowi już nie obserwacja
rzeczywistości, lecz materiały i pomoce audiowizualne, które przybliżają dziecku tę
rzeczywistośd np. filmy, książki, albumy, płyty z nagraniami, ilustracje.
Na II szczeblu najlepsze wyniki daje metoda problemowa. Stosowanie metody
problemowej polega na ułatwianiu rozwiązywania problemów poprzez wskazywanie
gotowych odpowiedzi w środkach dydaktycznych.
Tak więc takie nauczanie nie jest problemowym, a jedynie stadium przygotowawczym do
rozwiązania problemów, ponieważ problem musi pobudzad do aktywności umysłowej.
Nauczyciele muszą zdawad sobie sprawę z tego, co uczniowie już potrafią, a co jest im
nieznane. Nowy przedmiot poznania powinien byd na takim etapie nowości, który pozwala
na jego konfrontację z uprzednim doświadczeniem.
Nauczanie problemowe wymaga pokonania następujących etapów:
• odczucie trudności,
• sformułowanie problemu,
• wysuwanie hipotez,
• weryfikacja hipotez.
Uczniowie zdobywając wiedzę za pomocą nauczania problemowego przyswajają więcej
wiadomości od kolegów uczących się tradycyjnie.
III szczebel – klasy gimnazjalne. Nauczanie jest przedmiotowe, z tym, że obowiązuje
powiązanie treści materiału nauczania różnych przedmiotów. Uczniowie opracowują
zagadnienie z różnych punktów widzenia, co w konsekwencji prowadzi do lepszego poznania,
zrozumienia i zapamiętania rzeczy.
W nauczaniu przedmiotowym stosuje się metody nauczania i wychowania takie same jak w
normalnych szkołach podstawowych, przy czym w szerszym zakresie wykorzystywane są
różne pomoce audiowizualne, dwiczenia praktyczne oraz bardziej obrazowe przedstawienie
treści poznawczych.
Reasumując najdłużej i najskuteczniej – bo w drodze bezpośredniego, osobistego kontaktu
dzieci z rzeczami i zjawiskami – służy rozwojowi dzieci upośledzonych umysłowo metoda
ośrodków pracy.
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Dzienny ośrodek pracy
1. Zajęcia wstępne – mają na celu wytworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy
dziennej:
Zajęcia wstępne to:
• lista obecności – polega na odszukaniu bądź wskazaniu przez dziecko np. swojej
fotografii czy symbolu, którym jest oznaczone, a nie tylko odczytaniu nazwisk przez
nauczyciela
• pogoda – mówi się o tym jak jest na zewnątrz w związku z tym organizuje się
wycieczki, potem dzieci układają kalendarz pogody.
• ustala się datę.
Wszystko to w celu wzbudzenia zainteresowania. Dzieci muszą byd czynne, aby mogły
coś przyswoid musi je to coś zainteresowad. Oczywiście cały czas trzymamy się zasady
stopniowania trudności.

2. Obserwacja – uczymy na konkretach, które wspieramy słowem mówionym
3. Kojarzenie – opracowanie zebranego materiału
I tak:
• cechy danego przedmiotu
• czy przyswajają słownictwo
• wprowadzamy pojęcia
• wprowadzamy znak większości, mniejszości; dodawanie itp.

4. Omówienie i ekspresja – praca własna dzieci.
5. Podsumowanie każdego dnia. Tu następuje bardzo ważny moment mianowicie
ocena pracy dziecka. Dziecko musi byd ocenione, dla niego liczy się konkret. Przy
ocenianiu nie można dziecka zniechęcad. Stymulujemy zawsze dziecko dodatnie.
Tu rodzi się pytanie , jak oceniad prace, które różnią się między sobą?
Nie należy oceniad prac niedokooczonych, to należy pamiętad również o zasadzie
dostosowania trudności do możliwości dziecka. Zgodnie z tą zasadą różnicujemy
stopieo trudności danej pracy i wówczas wszyscy będą mogli je skooczyd a co za tym
idzie będzie można te prace ocenid. W pedagogice specjalnie ocenia się możliwości
i chęci dziecka a nie efekt pracy.
Cały program nauczania w klasach 1 – 3 jest realizowany metodą ośrodków pracy,
a tematów dla tych ośrodków dostarcza materiał nauczania przedmiotu środowisko –
przyrodnicze.
Głównym zadaniem tego przedmiotu jest przekazanie dziecku podstawowych wiadomości i
umiejętności do życia w środowisku społecznym i przyrodniczym. Program obejmuje
tematykę ściśle związaną z życiem dziecka.
W materiale nauczania występują następujące działy:
• w szkole,
• droga do szkoły,
• dom rodzinny,
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• najbliższe otoczenie szkoły,
• rodzinna miejscowośd,
• najbliższe miejscowości,
• zmiany zachodzące w przyrodzie,
• aktualne wydarzenia w szkole.
Program zbudowany jest koncentrycznie – te same zagadnienia są rozszerzane o nowe treści
w każdej następnej klasie odpowiednio do stopnia rozwoju dziecka (nauczyciel
rozpoczynający realizacje tematyki danego działu powinien powtórzyd wiadomości zdobyte
w poprzedniej klasie).
Tematykę programu nauczania dla dzieci upośledzonych umysłowo nauczyciel dostosowuje
do konkretnego środowiska oraz określa w jakim zakresie dane zagadnienie będzie
opracowywane. program nie podaje więc stałego rejestru zagadnieo, ale obszerne cykle, co
daje nauczycielowi możliwośd twórczego opracowania danego zagadnienia.
Przy opracowywaniu poszczególnych tematów należy dążyd nie tylko do rozszerzenia
wiadomości uczniów, lecz także do kształtowania ich charakteru, właściwej postawy
społecznej itp.
Oprócz materiału zawartego w programie nauczyciel uwzględnia tematy okolicznościowe
dotyczące rocznic wydarzeo, uroczystości bieżących, lokalnych oraz krajowych i opracowuje
je z dziedmi w odpowiednim czasie, stąd też materiał programowy należy traktowad bardzo
elastycznie.
Podczas realizacji programu należy stosowad metody czynnościowe, które przyspieszają
wszechstronny rozwój uczniów. Dziecko upośledzone umysłowo myśli w sposób konkretno
obrazowy. Z uwagi na to dzieci muszą działad, gdyż działanie dostarcza dziecku materiału do
myślenia.
Realizacja programu odbywa się głównie podczas wycieczek, a także podczas wykonywania
prostych doświadczeo, dwiczeo praktycznych, prowadzenia hodowli itp. Bezpośrednie
poznanie przedmiotów i zjawisk w ich naturalnym środowisku należy ściśle wiązad
z działalnością dziecka, z pracą mającą na celu konkretyzację, utrwalenie i pogłębianie
zebranych przez dzieci obserwacji, doświadczeo i przeżyd oraz stosowanie wiadomości
w praktyce. W toku działania dziecko poznaje otaczający świat, wiąże się uczuciowo
z aktualna rzeczywistością, uczy się pokonywad trudności i odczuwad radośd z tego, co
wykonało.
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Rola i zadania nauczyciela wspomagający
Anna Baracz, Dyrektor PCDZN
W wielu szkołach i przedszkolach spotkamy nauczycieli wspomagających, chociaż nie zawsze
zdajemy sobie sprawę z tego, czym taka osoba się zajmuje. Nauczyciel wspomagający to
wykwalifikowana osoba, której głównym zadaniem jest wsparcie dziecka niepełnosprawnego. Ściśle
współpracuje z nauczycielem, który prowadzi zajęcia w danej klasie.
Podstawą prawną, która reguluje zasady pracy nauczycieli wspomagających jest Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578).
Nauczyciel wspomagający – kwalifikacje
Przepisy dotyczące nauczycieli wspomagających określają, że muszą mied oni przygotowanie
z zakresu pedagogiki specjalnej (mogą to byd pięcioletnie studia dzienne z zakresu pedagogiki
specjalnej lub studia podyplomowe z tej dziedziny). Nie została jednak szczegółowo sprecyzowana
specjalnośd. Ważne jest, aby jego kwalifikacje zostały zweryfikowane. Nauczyciel wspomagający ma
za zadanie pomagad dzieciom nie tylko z fizyczną niepełnosprawnością, ale również z umysłową
(upośledzeniem umysłowym, a coraz częściej są to dzieci np. z autyzmem). W większości przypadków
kadra zarządzająca powinna zatrudnid nauczyciela pod kątem potrzeb uczniów. Należy tutaj
podkreślid, że w szkołach integracyjnych, gdzie wspólnie uczą się dzieci zdrowe i niepełnosprawne,
zatrudnienie nauczyciela wspomagającego jest obowiązkiem.
Jeżeli nauczyciel chce pomagad dzieciom autystycznym, to także musi mied potwierdzenie o zdobyciu
kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej, a oprócz tego warto ukooczyd kurs kwalifikacyjny bądź
studia podyplomowe z zakresu terapii uczniów z autyzmem. Bardzo często możemy spotkad się
z nazwą - studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Jest to właśnie pedagogika osób
z niepełnosprawnością intelektualną.

Zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego
Głównym zadaniem nauczyciela wspomagającego jest pomoc w kształceniu dzieci
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W zakres jego obowiązków wchodzi między
innymi: samodzielne prowadzenie zajęd z podopiecznymi, jak również pomoc drugiemu
nauczycielowi podczas lekcji. Oprócz tego nauczyciel wspomagający musi oceniad postępy
swoich uczniów oraz informowad o nich resztę nauczycieli oraz rodziców. Nauczyciel
wspomagający przygotowuje także program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do
potrzeb swoich podopiecznych. Bardzo ważne jest, aby nauczyciel wspomagający był
w ścisłym i stałym kontakcie z rodzicami dzieci, którym przekazuje także porady dotyczące
pracy w domu. Dlatego nauczyciel wspomagający musi byd osobą kontaktową, a przede
wszystkim cierpliwą. Nauczyciel wspomagający w szkole czy przedszkolu musi także wykazad
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się pomysłowością i kreatywnością podczas przygotowania zajęd i zadao dla swoich uczniów,
którzy często wymagają specjalistycznego podejścia. Praca nauczyciela nie należy do łatwych
zadao. Wszystko zależy oczywiście od stopnia niepełnosprawności ucznia, jak również od
chęci i możliwości rodziców do pracy z dzieckiem po lekcjach.
Podstawowe kierunki pracy nauczyciela wspomagającego to:







poznad dobrze słabe i mocne strony każdego ucznia oraz jego sytuację rodzinną,
stawiad jasne i uczciwe wymagania dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia,
dad dzieciom możliwośd wyboru w procesie uczenia,
zachęcad, pomagad i dawad pozytywne informacje zwrotne,
troszczyd się o ucznia tak jego edukacje jak i ogólne funkcjonowanie ucznia w szkole,
byd wszystkim pedagogiem dla dziecka, a nie tylko nauczycielem przedmiotu.

W szkołach specjalnych i integracyjnych specjaliści bywają zatrudnieni ze względu na
potrzeby dzieci, prowadzą z dziedmi zajęcia, takie jak: rehabilitacja, rewalidacja, reedukacja,
logopedia, gimnastyka korekcyjna, socjoterapia, psychoterapia itp. Te działania są istotne,
ale jeśli chcemy mówid o ich efektywności musza byd udzielane systematycznie z dużą
częstotliwością. Dziecko wymaga stałych prawidłowych oddziaływao, co mogą zapewnid mu
osoby najdłużej z nim przebywające i emocjonalnie zaangażowane, czyli rodzice
i nauczyciele. A zatem zadaniem specjalistów pracujących w szkole jest przekazad
nauczycielom wiedzę specjalistyczną i umiejętności, które będą istotne i ważne
w codziennym postępowaniu z dzieckiem i w nauce. A zatem nowe zadania specjalisty
nauczyciela wspomagającego w szkole są następujące:
 jest on stałym doradcą nauczycieli, uczniów i rodziców,
 dzieli się wiedzą i umiejętnościami organizacyjnymi i społecznymi ułatwiającymi
akceptację i adaptację niepełnosprawności dziecka,
 wspólnie z nauczycielami i rodzicami dokonuje pełnej diagnozy funkcjonalnej
i interakcyjnej dziecka,
 pobudza nauczycieli do samodzielnego twórczego działania,
 pomaga nabywad nowe kompetencje dotyczące radzenia sobie z dzieckiem
z określonym rodzajem niepełnosprawności,
 utwierdza nauczycieli w jego pozytywnych osiągnięciach, ale również zwraca uwagę
na błędy,
 pomaga rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu bieżących problemów
wychowawczych i dydaktycznych,
 wspólnie wypracowuje optymalne rozwiązania podczas zajęd superwizyjnych,
 opracowuje wspólnie z rodzicem i nauczycielem Indywidualny Plan Edukacyjny dla
dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
 zachęca nauczycieli do stosowania wsparcia rówieśniczego (tutoring rówieśniczy),
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animuje budowanie koalicji na rzecz ucznia z SPE (specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi).
Są to nowe kierunki działao dla specjalistów, które oznaczają mniej pracy z dzieckiem,
a więcej na rzecz dziecka; głównie ma byd on animatorem wsparcia udzielanego rodzicom
i nauczycielom.
Specjalista ma pomagad nauczycielowi, by ten stawał się terapeutą, czyli patrzył na dziecko
w sposób całościowy, a nie przez pryzmat jego niepełnosprawności, by pomagał
w zdobywaniu samodzielności, niezależności i pewności siebie.
Aby cele edukacji włączającej mogły byd realizowane, konieczne jest zaangażowanie
wszystkich nauczycieli. Jest to radykalna zmiana poglądu, że za dzieci niepełnosprawne
odpowiadają specjaliści, a także odejście od wymagao obecności nauczyciela specjalnego lub
wspomagającego na każdej lekcji na rzecz stałej współpracy nauczycieli ze specjalistami
i brania odpowiedzialności za każde dziecko w klasie. Przygotowanie nauczycieli do pracy
w szkołach włączających to wyrobienie w nich nawyku patrzenia na trudności w nauce ich
uczniów w sposób twórczy i konstruktywny. Trudności uczniów mają powodowad refleksje
u nauczyciela, co należałoby zmienid w swojej pracy, wymaganiach, metodach,
postępowaniu. Rzecz w tym, aby nauczyciel poszukiwał przyczyn tych niepowodzeo,
obserwował reakcje ucznia i znajdował sposoby, dzięki którym modyfikuje postępowanie
ucznia, a co za tym idzie zachodziła poprawa jego funkcjonowania.
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Jak opisywać i interpretować sztukę.
Elżbieta Piątkowska, doradca metodyczny PCDZN
Na maturze pojawiają się zadania, w których trzeba zinterpretowad dzieło sztuki, porównad
je z innym lub po prostu opisad. Niemożliwe jest to bez znajomości podstawowych
elementów, z jakich składa się dzieło. Niewprawnemu oku, które dopiero zaczyna się
przyglądad i dostrzegad pewne zależności niełatwo jest całościowo i rozbijając na czynniki
poddad wytwór artysty interpretacji.
Trzeba znad rodzaje kompozycji, wiedzied jakie są barwy, co to jest światłocieo, walor,
faktura itp. Oczywiście z reprodukcji wszystkiego się nie da wyczytad, szczególnie gdy mamy
tylko jeden widok rzeźby, ale pewne cechy są do rozpoznania na pierwszy rzut oka.
Poniżej znajdziesz przydatne zwroty, przydatne do opisu dzieł na maturze. Nie jest to nic
trudnego, w porównaniu do profesjonalnych opisów tworzonych przez historyków sztuki lub
konserwatorów, w których oprócz strony wizualnej, musi się znaleźd informacja o materiale,
jego technicznych parametrach, wymiarach, epoki, stylu i grupy i autora do której należy
dane dzieło.
Kompozycja
 Kształt pola obrazowego: prostokąt stojący, leżący, kwadrat, prostokąt zbliżony do
kwadratu, koło-tondo, dyptyk, tryptyk
 Kompozycja oparta na jakimś kształcie geometrycznym
 Kompozycja jednofigurowa, wielofigurowa, portret, półpostad, portret zbiorowy itp.
 jednoplanowa, wieloplanowa
 pejzaż ze sztafażem
 kompozycja wielofiguralna np. w pejzażu - rzeźba lub obraz przedstawia kilka lub
wiele osób
 z zaznaczonym wyraźnie centrum, którym jest….
 Pierwszy plan wydzielony w formę teatralnej sceny
 Podział na dwie lub więcej stref
 Kompozycja otwarta: ramy kompozycji przecinają obiekty w ten sposób, że
dostrzegamy tylko ich fragmenty. W związku z tym mamy wrażenie, że istnieje jakaś
ich kontynuacja poza sama kompozycją. Oś kompozycji nie jest w takim przypadku
dokładnie sprecyzowana. kompozycja, która wywołuje wrażenie fragmentaryczności.
 Kompozycja zamknięta: przedstawione elementy są skooczone, w całości,
przeciwieostwo kompozycji otwartej
 Kompozycja dynamiczna: przeważają w niej linie skośne, dużo się dzieje, wrażenie
ruchu
 Skomplikowana, wielokierunkowa
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 Diagonalizm (łac. diagonalis przekątna) układ kompozycyjny akcentujący linie skośne,
czego efektem jest wrażenie dynamiki.
 Kompozycja statyczna- spokojna, oparta głównie na kierunkach poziomych lub
pionowych
 Horyzontalizm układ kompozycyjny akcentujący linie poziome
 Wertykalizm układ kompozycyjny akcentujący linie pionowe, popularny w gotyckiej
architekturze katedr
 Kompozycja pasowa: postacie pogrupowane są w poziome rzędy (pasy), pasy wyższe
przedstawiają osoby dalsze (np. malarstwo egipskie)
 Kompozycja izokefaliczna-izokefalizm
 Kompozycja symetryczna: gdy obie strony, po bokach osi obrazu są takie same lub
bardzo podobne, wyczuwa się równowagę np. przedstawienie drogi
 Kompozycja asymetryczna, brak równowagi kompozycji, przeciwieostwo symetrii
 Kompozycja asymetryczna- większośd elementów skupiona po lewej, prawej stronie,
lub w innym miejscu
Perspektywa
umiejętnośd przedstawiania trójwymiarowych przedmiotów na płaszczyźnie, zgodnie
z prawami widzenia. W niektórych przypadkach perspektywa jest trudna do ustalenia.
W takim przypadku należy wykreślid sobie pomocnicze linie i sprawdzid gdzie jest punkt
zbiegu.
 Perspektywa linearna (zbieżna, centralna, geometryczna): przedmioty zmniejszają się
w miarę oddalania od widza oraz występuje pozorna zbieżnośd linii biegnących w głąb
oka.

Leonardo da Vinci, Ostatnia wieczerza, technika ścienna, mieszana 1498, Santa Maria delle Grazie, Mediolan

 perspektywa linearna z wykreślonymi liniami. Punktem zbiegu i zarazem
najważniejszym elementem kompozycji jest Chrystus.
 Perspektywa z lotu ptaka: gdy punkt zbiegu linii jest położony wysoko, w stosunku do
obrazu i patrzymy na przedmioty z góry, linie i płaszczyzny pionowe ulegają
optycznemu skróceniu (nie jest to plan)
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 Perspektywa żabia: punkt zbiegu jest bardzo nisko, a linie i płaszczyzny pionowe
ulegają optycznemu wydłużeniu
 Perspektywa ukośna: punkt zbiegu występuje poza obrazem

 perspektywa ukośna w tym przypadku ma dwa punkty zbiegu poza obrazem
 Perspektywa boczna: z boku kompozycji.
 Perspektywa odwrócona: hierarchiczna, gdy postad ważniejsza jest większa od
pozostałych, ale znajduje się na drugim planie i powinna byd mniejsza (sztuka
starożytna, średniowieczna).
 Perspektywa barwna: występuje zwykle w połączeniu z inną, wykorzystuje kolory do
stworzenia złudzenia głębi. Barwy ciemne, szare, stonowane, zgaszone oddalają,
a jasne i jaskrawe przybliżają.
 Perspektywa powietrzna: wykorzystuje zjawisko, że przedmioty w miarę oddalania
nie tylko zmniejszają się, ale także zmieniają kolor, szarzeją, szczególnie kolory
ciemne i zimne, kolory żywe dłużej są widoczne. Malarze niderlandzcy stworzyli trójplanowy schemat kolorów, gdzie plan pierwszy jest w kolorach brunatnych,
środkowy: ciepłych, zielonych, trzeci: niebieskich i zimnych.
 Perspektywa rzędowa, kompozycja pasowa: elementy bardziej oddalone są
umieszczone wyżej (rysunki naskalne, wczesne średniowiecze)
 skróty perspektywiczne: pozorne (optyczne) skrócenie przedmiotu, lub całej grupy
przedmiotów. Stosowanie skrótów perspektywicznych jest niezbędne w uzyskaniu
realistycznego efektu.
Kolorystyka











barwy ciepłe
barwy zimne
przewaga barw ciepłych lub zimnych
szeroka gama barwna (kolory ciepłe i zimne)
gama barwna dośd ograniczona z akcentami np. czerwieni
gama barwna zróżnicowana
gama oparta na harmonii i równowadze tonów ciepłych i zimnych
jakie barwy dominują( np. czerwienie, brązy, niebieskości)
częśd obrazu zajmuje szara ściana lub zielona draperia (tło)
barwy nasycone ( barwy jaskrawe)
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 barwy czyste
 stonowane, zgaszone/złamane
 silne kontrasty barwne, walorowe, temperaturowe, dopełnieniowe, symultaniczne
(równoczesne)
 repetycja barwna-powtarzanie tych samych tonów barwnych
 barwy abstrakcyjne - niezależne od rzeczywistych np. ciało człowieka niebieskie
 obecnośd konturu
 cloisonizm
 Światłocieo --> pojęcia malarstwo
 kontrasty światłocieniowe (silne, słabe)
 światło punktowe
 światło z naturalnego źródła miesza się ze światłem sztucznym
 duże kontrasty walorowe
 użyty w obrębie szat doskonale odzwierciedla trójwymiarowośd form świata realnego
 światło jest rozproszone (z delikatnym uwypukleniem centrum obrazu).
 synteza światła i barwy jasnośd (światło) uzyskane jest dzięki barwie
 źródło światła trudne do zidentyfikowania
 światło pada spoza obrazu / źródło światła poza obrazem
 światło rozproszone
 brak tradycyjnego modelunku / światłocieo umowny
 światło i cieo odzwierciedlane różnicami barw (ciepłe-zimne), a nie walorem.
 światło pada z lewej strony
 oświetlona głównie postad kobiety, a tło pogrążone w cieniu / jasny plan pierwszy
skontrastowany z ciemnym tłem
 światłocieo realistyczny (uwypukla kształty)
 miękki, twardy modelunek światłocieniowy.
Wyraz dzieła, ekspresja













tajemniczy i niepokojący nastrój
głównym środkiem ekspresji w obrazie są efekty światłocieniowe
bogata faktura, faktura gładka, chropowata
wyczuwalne napięcie lub powaga sytuacji
spokój, harmonia
znacząca, teatralna gestykulacja podkreśla ważnośd przedstawionego wydarzenia
patos
wystudiowana poza
ekspresja wyrażona ruchem postaci
formy łagodne, obłe, opływowe kształty,ostre, kanciaste
antykizacja realiów
nastrój radosny
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idealizacja
realizm
fotograficzny realizm-hiperrealizm
brak cech indywidualnych
omówienie symboli lub alegorii dzieła.
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Przykładowy Program Kółka Plastycznego z uwzględnieniem pracy z uczniem
uzdolnionym plastycznie
Elżbieta Piątkowska, doradca metodyczny PCDZN
Kształcenie dziecka podczas zajęd koła plastycznego nie powinno byd jednostronne, nie
powinno też koncentrowad się na obszarze, w którym uczeo wykazał wysoki poziom
uzdolnienia. Może to bowiem spowodowad niepełne wykorzystanie wszystkich jego
możliwości, a także stad się przyczyną braku orientacji w jego zdolnościach. Powinno
stwarzad sytuacje motywujące do działania, dzięki formułowaniu i ocenie zadao i zapewnid
możliwośd twórczego działania, dzięki akceptacji i pobudzaniu aktywności w tym kierunku.
Uczeo uzdolniony plastycznie posiada m.in.:








wysoki rozwój wrażliwości na doznania wzrokowe,
umiejętnośd spostrzegania i obserwowania,
dokładną pamięd wzrokową,
fantazję twórczą,
łatwośd spostrzegania i zapamiętywania,
doskonałe rozumowanie (operacje myślenia twórczego),
genialną zdolnośd odtwórczą.

Cele i zadania programu koła plastycznego, biorąc pod uwagę cechy ucznia uzdolnionego,
powinny umożliwid uczniowi rozwijanie jego zdolności plastycznych poprzez wykonywanie
różnych dwiczeo plastycznych, pomóc zorientowad się we współczesnym otoczeniu
plastycznym i pogłębid wiedzę o zagadnieniach plastycznych, a edukacja winna opierad się na
dowartościowaniu go przez sztukę i samorealizację. Przyczynid się do rozwoju kultury ogólnej
i wizualno - plastycznej dyspozycji twórczej, biorąc pod uwagę poszczególne cechy
osobowości dziecka. Prowadzący zajęcia nauczyciel musi byd inicjatorem twórczego działania
i organizatorem wspólnych przeżyd, wspólnego odkrywania problemów i wartości.
Cele ogólne:
 rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,
 rozwijanie aktywności wzrokowej - pamięd wzrokowa natychmiastowa i pamięd
odroczona,
 rozwijanie skłonności do analitycznej obserwacji,
 poszerzanie wiedzy plastycznej,
 zapoznanie z technikami plastycznymi nie stosowanymi powszechnie.
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Cele kształcenia:
 Kształcenie umiejętności obserwacji i przedstawiania w pracach twórczych natury.
 Kształcenie wyobraźni odtwórczej i twórczej.
 Kształcenie uwagi, spostrzegawczości, pamięci wzrokowej, myślenia obrazowego
przez prowadzone dwiczenia.
 Dostarczanie wiedzy o otaczających zjawiskach.
 Kształcenie zdolności myślenia twórczego.
 Kształcenie wrażliwości emocjonalnej na zjawiska świata zapewniającą ekspresję
w działaniu.
 Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i wrażliwości estetycznej.
 Rozwijanie zainteresowao rzeźbą, malarstwem lokalnym i światowym.
 Budzenie szacunku dla sztuki nieprofesjonalnej.
 Kształtowanie poczucia więzi ze swoją Ojczyzną, regionem, miejscowością.
Cele operacyjne
Uczeo od początku nauki wie skąd i jakie informacje oraz instrukcje do pracy będzie
uzyskiwał, jak będzie przebiegała kontrola jego pracy i w jaki sposób będą egzekwowane od
niego
wiadomości.
Potrafi:
z zakresu działalności plastycznej:
 zastosowad nowo poznane techniki plastyczne w praktyce,
 prawidłowo stosuje w swoich pracach twórczych przez siebie wybraną kompozycję,
 potrafi malowad farbami do szkła, akrylami, farbami olejnymi;
z zakresu obserwacji i doświadczeo:








w różny sposób przedstawia głębię na płaszczyźnie,
potrafi wykorzystad w pracach rodzaje faktur,
zna możliwości techniczne i efekty użycia różnych materiałów i narzędzi,
zna malarstwo lokalne,
potrafi w sposób prawidłowy wykonad szybki szkic pamięciowy,
potrafi używad różnych materiałów i narzędzi do swojej pracy twórczej,
zna poznane pojęcia z zakresu zagadnieo plastycznych.

Zadania:
1.Wprowadzenie nowych pojęd:
 dziedzictwo kulturowe danego regionu
 fotomontaż
 frotage
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snycerka
collage
rodzaje rzeźb
secesja
rodzaje perspektyw

2. Wzbogacenie wiedzy rzeczowej przez kierowaną obserwację.
3. Rozwijanie umiejętności dostrzegania i zapamiętywania różnych sytuacji.
4. Projektowanie form na własne potrzeby.
5. Rozwijanie zdolności przedstawiania swoich wyobrażeo.
6. Zaprojektowanie i wykonanie malunku na szkle, na drewnie, na płótnie różnymi
technikami.
7. Rysowanie, projektowanie form przestrzennych i półprzestrzennych.
8. Kształcenie zdolności obserwacji, umiejętności posługiwania się przyborami malarskimi
w otrzymywaniu nowych, ciekawych barw.
9. Wykonanie form przestrzennych i półprzestrzennych z różnych materiałów, np. gips,
drewno.
Działalnośd plastyczna
1. Malowanie farbami:







olejną,
akwarelowymi,
temperą,
akrylową,
witrażową,
plakatowymi.

2. Lepienie z plasteliny, gliny, masy papierowej.
3. Fotomontaż.
4. Rzeźbienie w drewnie.
5. Frotage.
6. Rysowanie kredkami, pastelami olejnymi, suchymi, świecowymi, itp.
Stosowane metody na zajęciach:
Metody oparte na działaniu:
a. zajęcia praktyczne,
b. dwiczenia,
c. próby eksperymentalne,
d. rzadziej metoda laboratoryjna.
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Metody oparte na obserwacji:
a. pokaz (pomocy naukowych, modeli),
b. demonstracja (reprodukcji, filmów, przeźroczy),
Metody oparte na słowie:
a. dialogowe (pogadanka, dyskusja),
b. rzadziej monologowe (opis, opowiadania, wykład).
Zajęcia praktyczne na płaszczyźnie i w przestrzeni (z natury i z pamięci):
a. malowanie,
b. rysowanie,
c. grafika,
d. rzeźbienie,
e. konstruowanie.
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Rola eksperymentów fizycznych w nauczaniu przyrody
Hanna Kamioska Kozak – nauczyciel fizyki w gimnazjum w Kurowie
Hanna Majek – nauczyciel fizyki w ZSO nr 2 w Rykach
Grażyna Knyś – nauczyciel fizyki w ZS nr 1 w Puławach
Marianna Szpakowska – doradca metodyczny PCDZN
Cele edukacji w szkole podstawowej nakazują nauczycielom dostosowanie sposobu
przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym
wieku aktywności dzieci, umożliwienie im poznawania świata w jego jedności i złożoności,
wspomagając ich samodzielnośd uczenia się, inspirowanie do wyrażania własnych myśli
i przeżyd, rozbudzanie ciekawości poznawczej i motywacji do dalszej edukacji.
Cele te osiąga się z łatwością realizując treści podstawy programowej kształcenia ogólnego
z przyrody, dotyczące:






kinetyczno-molekularnego modelu budowy materii,
podstawowych zjawisk fizycznych:
mechanicznych,
elektrycznych i magnetycznych,
optycznych i akustycznych.

Wychowanie człowieka samodzielnego, który wyraźnie widzi cel swojego życia, zdaje sobie
sprawę ze środków potrzebnych do realizacji tego celu i jest zdolny do podjęcia działania dla
jego urzeczywistnienia wymaga harmonijnego rozwoju osobowości, rozumu, woli i uczud.
Dziecko musi przede wszystkim nauczyd się rozumied świat, w którym żyje.
Realizując treści fizyczne na lekcjach przyrody nauczyciel ma możliwości kształtowania
rozwoju intelektualnego, kształtowania całej sfery psychicznej ucznia, nauczenia go zasad
współżycia i współdziałania z ludźmi. Szczególne warunki do świadomego i aktywnego
udziału uczniów w procesie edukacyjnym stwarza nauczyciel podczas organizowania
doświadczeo i dyskusji zbiorowych.
Nie wystarczy znajomośd celów edukacyjnych, nauczyciel musi znad uczniów, ich poziom
rozwoju, potrzeby i oczekiwania.
Powszechnośd mediów, wykorzystywanie komputera i zasobów Internetu sprawia, że dzieci
zalewane są najróżniejszymi informacjami. Taki sposób uzyskiwania wiadomości ma dwie
podstawowe wady:
Nie wymaga praktycznie żadnego wysiłku. Dziecko w ogóle nie dowiaduje się, na czym
polega satysfakcja zdobywania wiedzy w wysiłku i fizycznym i intelektualnym. Musimy mu
tę możliwośd pokazad.
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Wiadomości uzyskiwane tą drogą są niepełne i chaotyczne. Wyłącznie tą drogą nie można
przekazad logicznego systemu wiedzy. Podstawowym zadaniem nauki szkolnej musi byd nie
tylko przekazywanie informacji szczegółowych, ale przede wszystkim ich synteza, tworzenie
u ucznia jednolitego, racjonalnego i całościowego obrazu świata.
Rozwój cywilizacyjny i techniczny, reforma systemu oświaty, ukazują nową rolę nauczyciela:
nie jest on już jedynym źródłem wiedzy, ma byd organizatorem procesu nauczania i uczenia
się. Ma tak organizowad proces dydaktyczno-wychowawczy, by uczeo nie tylko przyswajał
nowe wiadomości, ale by potrafił je przetwarzad, wykorzystywad do rozwiązywania
nowych problemów, by umiał sobie radzid w nowych, trudnych sytuacjach, rozwijał
poczucie własnej wartości, co zachęci go do dalszego działania i podejmowania ryzyka, i by
sprawiało mu to satysfakcję i radośd.
Podstawą poznania w naukach przyrodniczych jest kontakt ze światem rzeczywistym.
Zgodnośd rozumowania z wynikami obserwacji czy doświadczenia jest ostatecznym
kryterium prawdy. Najpiękniejsza konstrukcja logiczna musi byd odrzucona, jeżeli
eksperyment nie potwierdzi jej przewidywao. Jest to ostre kryterium, ale uczy człowieka
szacunku do praw, które rządzą światem. Jeżeli chcemy się podjąd jakiegoś działania, musimy
uwzględnid te niezależne od nas „reguły”. Warto zwrócid uwagę, że kryterium prawdy
w fizyce jest inne niż w matematyce, w której prawda polega na zgodności z przyjętymi
aksjomatami.
Wśród nauk przyrodniczych fizyka zajmuje miejsce dośd wyjątkowe. Usiłuje dotrzed do
„pierwszych przyczyn”, zadawad pytania najbardziej fundamentalne, na przykład:







Jaka jest budowa materii?
Czy każde można dowolnie dzielid na części, czy istnieje granica takiego podziału?
Czy Wszechświat jest skooczony?
Czy Wszechświat jest wieczny?
Jak powstał Układ Słoneczny?
Jak powstały pierwiastki?

Realizacja treści fizycznych na lekcjach przyrody może pełnid dwojaką rolę w kształtowaniu
światopoglądu:
 pokazywad naprawdę szerokie horyzonty wiedzy,
 pomagad w tworzeniu jednolitego obrazu świata.
Uczeo musi sam wykonywad doświadczenia i sam przeprowadzad logiczne rozumowania,
mające na celu interpretowanie ich wyników. Wyrabia to aktywnośd, niezależnośd sądów
i ogólną dojrzałośd intelektualną. Pomaga w uzyskiwaniu samodzielności, będącej jednym
z celów wychowania.
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Dziecko w kontakcie z naturą odczuwa ogromne zadowolenie, gdy zauważa coś niezwykłego.
Wydaje głośne okrzyki, nie kryjąc zdziwienia i zachwytu. Jest dumne i zadowolone, gdy
w pewnym sensie czuje się jasnowidzem przewidując przebieg zjawiska. Wychodząc
naprzeciw tym oczekiwaniom pozwólmy dzieciom pobawid się przyrządami.
Nauczanie przyrody w szkole podstawowej musi byd bliskie temu, co uczeo postrzega wokół
siebie. Ma:
 zainteresowad go poznawaniem zjawisk przyrodniczych,
 kształtowad umiejętnośd prowadzenia samodzielnych obserwacji i doświadczeo
ilościowych,
 wykształcid potrzebę i umiejętnośd stosowania ilościowego opisu zjawisk,
 uczyd prowadzenia logicznych rozumowao,
 wyrabiad umiejętnośd uogólniania, abstrahowania, analizy, syntezy, prowadzenia
rozumowao „przyczynowo-skutkowych”,
 przyswoid pewien zestaw podstawowych pojęd fizycznych (niektóre tylko na poziomie
intuicyjnym),
 przygotowad intuicyjnie do sformułowania w kolejnym etapie kształcenia praw
fizycznych,
 wykształcid na poziomie elementarnym umiejętnośd dostrzegania związków
pomiędzy makroskopowymi właściwościami i mikroskopową budową substancji,
 umacniad wiarę we własne siły i wyrobid w uczniu przekonanie o poznawalności
otaczającego świata,
 zachęcid do zgłębiania wiedzy, praktycznego jej wykorzystywania,
 do czerpania satysfakcji ze zdobywania wiedzy,
 przygotowad do systematycznej nauki przedmiotów przyrodniczych, w tym fizyki.
Dla nas, nauczycieli, najważniejsza jest sytuacja sprzyjająca rozwijaniu aktywności
poznawczej i kształtowaniu postawy naukowej. Ważne jest, aby nie tłumid naturalnego
przebiegu rozwoju przyszłego fizyka – człowieka otwartego na postęp i doskonalenie bez
względu na zawód, w którym kiedyś będzie pracował, i środowisko, w którym będzie żył.
Cele nauczania treści fizycznych na lekcjach przyrody:
 Rozwijanie zainteresowania otaczającym światem i zjawiskami w nim zachodzącymi.
 Kształcenie umiejętności prowadzenia samodzielnych obserwacji i doświadczeo
ilościowych.
 Wykształcenie potrzeby i umiejętności stosowania ilościowego opisu zjawisk.
 Uczenie prowadzenia logicznych rozumowao, a także umiejętności uogólniania,
abstrahowania, analizy, syntezy, prowadzenia rozumowao „przyczynowoskutkowych”.
 Przyswojenie pewnego zespołu podstawowych pojęd fizycznych (niektóre tylko na
poziomie intuicyjnym).
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 Przygotowanie intuicyjne do sformułowania na kolejnym etapie kształcenia praw
fizycznych.
 Wprowadzenie pierwszej „wielkiej” teorii fizycznej – teorii cząsteczkowej budowy
materii. Wykształcenie na poziomie elementarnym umiejętności dostrzegania
związków pomiędzy makroskopowymi właściwościami i mikroskopową budową
substancji.
Przy realizacji tych celów należy przede wszystkim wykorzystad wiadomości i umiejętności
wyniesione przez uczniów z życia codziennego i z nauczania innych przedmiotów szkolnych.
Przy stopniowym zwiększaniu dokładności wykonywanych doświadczeo naturalną
konsekwencją będzie wprowadzenie coraz to dokładniejszego sposobu opisu poprzez:






zwiększenie precyzji pojęd, którymi uczeo operuje,
kształtowanie potrzeby użycia opisu ilościowego,
stosowanie opisu sformalizowanego (wykresy, wzory),
posługiwanie się różnego typu rozumowaniami (w tym indukcyjnymi i dedukcyjnymi),
konstruowanie modeli fizycznych.

Realizując treści fizyczne na lekcjach przyrody należy przede wszystkim kłaśd nacisk na opis
jakościowy.
Celem nadrzędnym pierwszego kontaktu ze zjawiskami fizycznymi jest rozbudzenie
zainteresowania i wyobraźni ucznia efektownym, wręcz widowiskowym ujęciem problemów
fizycznych bez wnikania w ich strukturę i przyczyny. Nauczanie musi byd oparte na ciekawych
doświadczeniach i pokazach, opisywaniu interesujących zjawisk obejmujących swym
zasięgiem wydarzenia zarówno znane od tysięcy lat, jak i te, które są przedmiotem
najnowszych badao.
Głównym zadaniem nauczyciela jest tworzenie jednolitego obrazu świata, który wyłania się
w wyniku przeprowadzonych badao. Jego zasadnicze zręby to:
Świat – cały kosmos z nami włącznie – stanowi jednośd (nie ma różnych od siebie gatunków
materii ziemskiej i niebieskiej, ożywionej i nieożywionej).
Cała materia, w całym kosmosie, we wszystkich napotkanych przedmiotach jest zbudowana
z tych samych elementów.
Cała materia jest poddana tym samym rodzajom oddziaływao, które ją przenikają
i organizują elementy podstawowe w większe twory materialne.
Zmiennośd i ewolucja kosmosu (polegająca na rozwoju materii od jakiegoś nieznanego
jeszcze początku poprzez szereg etapów i form pośrednich do obecnego) zachodzą, w sposób
uporządkowany, według określonych praw natury.

41

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

Należy mied świadomośd wagi tych uogólnieo i starad się przekazywad uczniom ich treści
w sposób elementarny począwszy od pierwszego kontaktu dziecka ze zjawiskami fizycznymi.
Uświadomienie uczniom zmienności otaczającego świata wiąże się z wprowadzeniem
jednego z najbardziej podstawowych pojęd fizyki, którym jest oddziaływanie.
Zaznajomienie z kilku rodzajami oddziaływao występujących w przyrodzie jest uproszczonym
przedstawieniem oddziaływao występujących w przyrodzie. Warto pamiętad, że u podstaw
wszystkich zjawisk fizycznych oraz biologicznych i chemicznych leżą oddziaływania
fundamentalne:





oddziaływania grawitacyjne,
oddziaływania elektromagnetyczne,
oddziaływania silne (jądrowe),
oddziaływania słabe (odpowiedzialne za rozpad cząstek elementarnych).

Realizując treści fizyczne na lekcjach przyrody omawiamy oddziaływania grawitacyjne,
mechaniczne, elektrostatyczne i magnetyczne (wskażmy na związek między oddziaływaniami
elektrycznymi i magnetycznymi). Mówimy o oddziaływaniach międzydrobinowych, nie
wskazując, że są one skomplikowanymi oddziaływaniami występującymi między elektronami
i jądrami różnych ciał.
Objawem tych oddziaływao są także zjawiska, z którymi spotykamy się w życiu codziennym.
Na przykład, odkształcenia sprężyste. Świadomośd tej prawdy powinna towarzyszyd
nauczycielowi podczas realizacji tematów poszczególnych lekcji, na których realizuje treści
fizyczne. Jednak sposób jej przedstawienia powinien byd dostosowany do możliwości
percepcyjnych ucznia. Zatem dopuszczalne jest stosowanie większych lub mniejszych
uproszczeo przy omawianiu trudnych zjawisk, pojęd, modeli. Pod warunkiem, że
elementarna wiedza jest merytoryczne poprawna, chod nie zawiera wyczerpujących
informacji i będzie rozbudowana do właściwych proporcji w toku dalszej nauki.
Ogólna tendencja realizacji treści fizycznych na lekcjach przyrody polega na świadomym
przyjęciu i przestrzeganiu zasady, która głosi, że na każdym poziomie nauczania, należy tak
uczyd, by na wyższym poziomie nie zachodziła potrzeba odrzucania czy negowania
przekazywanej wiedzy.
Nie sposób realizowad treści fizycznych bez używania terminów i pojęd fizycznych.
Niemożliwe jest także wyjaśnienie wszystkich terminów lub podawania definicji pojęd
używanych na lekcjach. Uczniowie poznają te pojęcia na lekcji poprzez używanie ich
w odpowiednim kontekście i w konkretnej sytuacji pod kierunkiem nauczyciela. Wyrabia
to intuicyjne ich rozumienie.
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Realizacja treści fizycznych na lekcjach przyrody pozwala uczniowi osiągnąd umiejętności:
 posługiwania się pojęciami: przyroda, zjawiska i procesy fizyczne, oddziaływanie, siła,
wzajemnośd oddziaływao, skutki oddziaływao,
 dostrzegania i rozpoznawania w najbliższym otoczeniu zjawisk i procesów fizycznych,
 prowadzenia obserwacji określonych doświadczeo i wyciągania odpowiednich
wniosków na ich podstawie,
 rozpoznawania istotnych cech zjawisk poprzez ich porównywanie i rozróżnianie (np.
istotne cechy oddziaływao – ich rodzaje i skutki),
 określania podstawowych cech stanów skupienia substancji,
 porównywania i rozróżniania właściwości ciał,
 opisywania modelu budowy substancji, dostrzegania podobieostw i różnic,
 dostrzegania związku między budową substancji a jej własnościami,
 stosowania modelu budowy substancji do wyjaśniania przemian fizycznych,
 korzystania z tabel, rysunków i wykresów,
 wykonywania prostych doświadczeo i nieskomplikowanych pomiarów.
Przykłady doświadczeo do realizacji treści fizycznych na lekcjach przyrody
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej:
12. Kinetyczno-molekularny model budowy materii.
13. Podstawowe zjawiska fizyczne:
 mechaniczne,
 elektryczne i magnetyczne,
 optyczne i akustyczne.
ODDZIAŁYWANIA
a). Oddziaływania mechaniczne ( sprężyste):
Doświadczenie I - Jak wysoko podskoczą kulki?
Potrzebne środki: kulki z różnych materiałów np.: piłeczka pingpongowa, piłeczka gumowa,
kulka z plasteliny
Różne podłoża np.: dywanowe, drewniane, kamienne
Upuszczamy z tej samej wysokości kulki na różne podłoża. Zaobserwuj, która z kulek po
odbiciu wzniesie się najwyżej
W pustych kratkach wpisz: najwyżej lub średnio, lub najniżej.
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kulki
podłoże
plastikowa

gumowa

Z plasteliny

Dywan
Drewno
Kamieo

Która kulka odbija się najlepiej od wszystkich rodzajów podłoża?
Od którego podłoża kulki odbijają się najlepiej?
Jaka właściwośd (kulek, podłoża) powodowała różne zachowanie się kulek podczas ich
odbijania się od rożnych podłoży?
Doświadczenie II - Co łatwiej złamad?
Potrzebne środki: kilka cienkich patyczków dł. 20 cm., grubszy patyk,
będzie równa średnicy wiązki cienkich patyczków, taśma klejąca.

którego średnica

Cienkie patyczki sklej za pomocą taśmy w wiązkę.
Trzymając w rękach wiązkę patyczków spróbuj je złamad. Powtórz to z grubym patykiem.
Co łatwiej dało się złamad? – jak myślisz, czy wynik tego doświadczenia może mied jakieś
znaczenie praktyczne?
b). Oddziaływania elektrostatyczne
Doświadczenie I - Co wprawia w ruch rurkę plastikową (plastikowy długopis), piłeczkę
pingpongową pomalowaną metalizowaną farbą, skrawki papieru?
Potrzebne środki: dwie rurki plastikowe lub długopisy, metalowa rurka lub łyżeczka, nitka
o długości ok. 50 cm., taśma samoprzylepna, skrawki papieru, małe kawałki nitki, telewizor,
woreczek foliowy, wełniana tkanina.
Na koocu nici o długości 50 cm. umocuj jedną rurkę (długopis)
Drugą rurkę potrzyj wełnianą tkaniną i zbliż do zawieszonej rurki- co zaobserwowałeś?
Na koocu nici zamocuj metalową rurkę (łyżeczkę) i zbliż potartą wełną rurkę plastikową – co
zaobserwowałeś?
Na stoliku połóż piłeczkę pingpongową pomalowaną metaliczną farbą. Zbliż do niej potartą
wełną plastikową rurkę.- co zaobserwowałeś?
44

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

Przygotuj niewielkie skrawki papieru i kawałki nitki (dł. 0,5 cm.) i rozsyp na stole. Weź
samoprzylepną taśmę i szybkim ruchem odklej kawałek od całej rolki. Zbliż taśmę do
skrawków papieru i kawałków nitki tym odcinkiem, który właśnie odkleiłeś.- Co
obserwujesz? Jak zachowują się skrawki papieru i kawałki nitki?
Zanim wyłączysz telewizor po obejrzeniu programu przyłóż (powoli zbliżając) do ekranu
niewielki woreczek foliowy. – Jak zachowuje się woreczek?
Jak wytłumaczysz zachowanie się użytych przedmiotów?
Doświadczenie II - Dlaczego woda zmienia kierunek?
Potrzebne środki: Plastikowa rura od odkurzacza, cienka struga wody, wełniana szmatka
Szmatką potrzyj plastikową rurę i zbliż do cienkiej strugi wody. Co zaobserwowałeś?
c). Oddziaływania magnetyczne.
Doświadczenie I Badamy zachowanie się kompasu.
Potrzebne środki: dwa kompasy, gwóźdź stalowy, śruba mosiężna, plastikowa obudowa po
długopisie, kawałek drewna.
Trzymając kompas w ręce poruszaj się po klasie w rożnych kierunkach. Obserwuj, jak ustawia
się igła magnetyczna w kompasie.
Korzystając z kompasu ustal kierunek północ- południe, a następnie zbliżaj do niego
z różnych stron drugi kompas. Za każdym razem obserwuj zachowanie się igieł
magnetycznych.
Do kompasu zbliż gwóźdź stalowy, następnie śrubę mosiężną, plastikową obudowę pod
długopisu, kawałek drewna.Jak zachowuje się igła magnetyczna?
Które ze zbliżanych przedmiotów powodują zmianę położenia igły magnetycznej?
Czy zawsze można byd pewnym kierunku wskazywanego przez kompas?
Doświadczenie II -

Magnetyczne łódki.

Potrzebne środki: duże płaskie naczynie z wodą, dwa kawałki magnesu, dwa kawałki
styropianu, 4, 5 gwoździ stalowych.
Na dwóch kawałkach styropianu układamy kawałki magnesów i układamy na powierzchni
wody w niewielkiej odległości od siebie.
Powtórz doświadczenie wkładając na styropian gwoździe.
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Jak zachowują się puszczone swobodnie łódki z magnesami?
Jak zachowują się puszczone swobodnie łódki z magnesem i gwoźdźmi?
Czy oddziaływania magnes- magnes, magnes- gwoździe wymaga bezpośredniego
kontaktu?
d). Oddziaływanie grawitacyjne.
Doświadczenie I – Czy wszystkie ciała spadają tak samo?
Potrzebne środki: krążek nieco mniejszy od średnicy monety 5-złotowej
tektury, moneta 5-złotowa, dwie kartki papieru

wycięty z cienkiej

Krążek i monetę upuszczamy z tej samej wysokości. Co zaobserwowałeś ?
uczniowie mają podobne doświadczenie)

(wszyscy

Kładziemy monetę na krążku i puszczamy swobodnie. Co tym razem zaobserwowałeś?
(uczniowie zapewne powiedzą, że moneta popychała krążek)
Kładziemy krążek na monecie i jeszcze raz powtarzamy doświadczenie. Jaki tym razem jest
wynik doświadczenia? – jak myślisz dlaczego?
Jedną kartkę papieru zwio w kulkę drugą pozostaw bez zmiany jej kształtu.
Puśd swobodnie jednocześnie obie kartki z tej samej wysokości na podłogę. Obserwuj jej
ruch. Która kartka spadła pierwsza? Dlaczego nie spadły jednocześnie, chociaż mają takie
same ciężary?
BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI CIAŁ w trzech stanach skupienia
Doświadczenie I - Model budowy ciał stałych, ciekłych i lotnych.
Potrzebne środki: duża ilośd koralików lub kulek ze styropianu, nitka, trzy małe zlewki,
kawałek tekturki, kilkanaście kulek łożyskowych, wklęsłe szkiełko od zegarka.
Częśd koralików nawlekamy na nitkę i plączemy tak, aby powstała w miarę zwarta „masa”
i wkładamy do zlewki – model ciała stałego.
Drugą częśd koralików wsypujemy do zlewki – model cieczy.
Kilka koralików wkładamy do trzeciej zlewki przykrywając ją tekturką i energicznie wprawimy
ją w ruch tak aby koraliki wykonywały chaotyczny ruch po całej objętości zlewki – model
ciała lotnego. (tu lepiej użyd kulek ze styropianu)
Kulki łożyskowe wsypujemy na lekko wklęsłe szkiełko zegarkowe – kulki tworzą regularny
układ – model kryształu.
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Doświadczenie II – Czy wszystkie cząsteczki mają takie same rozmiary?
Potrzebne środki: szklana rurka o długości ok. 80 cm. i średnicy ok. 1 cm., denaturat, woda,
menzurka, duże nasiona fasoli, kasza jaglana lub inna drobnoziarnista.
Rurkę zatopioną na jednym koocu do polowy napełniamy wodą. Dopełniamy denaturatem.
(denaturat dobrze jest dobarwid atramentem). Zamykamy rurkę palcem (w rurce nie
powinien zostad pęcherzyk powietrza) i obracamy kilka razy aż do całkowitego wymieszania
cieczy. – co zaobserwowałeś?
(Zjawisko to możemy zobrazowad i wyjaśnid wykonując doświadczenie)
Do połowy menzurki wsyp kaszy, drugą częśd dopełnij fasolą, następnie wymieszaj obydwie
„substancje” – wyjaśnij zaobserwowane zjawisko.
Doświadczenie III – Ruch cząsteczek w gazach.
Potrzebne środki: dezodorant, uczniowie w klasie, dwa cylindry do gazu, miedziane opiłki,
kwas azotowy(V), płytka szklana.
Tuż przy tablicy rozpylamy nieco dezodorantu, prosząc uczniów , aby podnosili ręce w chwili
kiedy poczują zapach.
Do jednego cylindra wsypujemy nieco opiłków (pocięty cienki miedziany drut), zalewamy
kilkoma kroplami kwasu azotowego i nakrywamy doszlifowaną płytką. Po chwili cylinder
wypełnia się brunatnym dwutlenkiem azotu. Zdejmujemy płytkę i nakrywamy cylinder
drugim ustawionym do góry dnem. Uczniowie obserwują dyfuzję dwutlenku azotu do
górnego cylindra.
Doświadczenie IV. – Ruch cząsteczek w cieczach.
Potrzebne środki: cylinder z wodą, szklana rurka, nadmanganian potasu.
Do cylindra z wodą przez rurkę sięgającą prawie dna wrzucamy kilka kryształków
nadmanganianu potasu. Rurkę zamykamy od góry palcem i szybkim zdecydowanym ruchem
wyciągamy z wody. Cylinder ustawiamy w dogodnym do obserwacji przez uczniów
i zabezpieczonym przed przypadkowymi wstrząsami miejscu. Uczniowie w ciągu kilku
kolejnych lekcji obserwują postęp dyfuzji.
Doświadczenie V - Ruch cząsteczek w ciele stałym.
Potrzebne środki: balonik, kilka kropli perfum.
Do wnętrza balonika wlewamy ostrożnie 2,3 krople perfum . Nadmuchujemy balonik
i pocieramy ciepłą dłonią. Po chwili czujemy zapach perfum, który przenika przez gumę.
Doświadczenie VI. - Ruch cząsteczek w ziemniaku.
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Potrzebne środki: ziemniak lub jabłko, nóż, kropla atramentu lub innej mocno zabarwionej
cieczy
Przekrój ziemniak lub jabłko w taki sposób, aby po złożeniu jedna częśd leżała na drugiej.
Na rozkrojonej powierzchni umieśd małą kroplę zabarwionej cieczy, zapamiętaj , jak duża jest
ta kropla, a następnie przykryj drugą połową ziemniaka. Pozostaw je na stole na ok. 15 min.
Rozdziel obie części i porównaj wielkośd plamki z jej pierwotną wielkością.
Opisz wygląd powierzchni ziemniaka po 15 min. Jakie zjawisko spowodowało zmianę
wielkości plamy?
WPŁYW TEMPERATURY NA CIAŁA STALE CIEKŁE I GAZOWE
A). Rozszerzalnośd cieplna
Doświadczenie I. - Rozszerzalnośd temperaturowa ciał stałych.
Potrzebne środki: pierścieo Grawesanda, świeca.
Demonstrujemy swobodne przechodzenie kulki przez pierścieo. Ogrzewamy kulkę nad
płomieniem świecy. Ogrzana kulka, nawet silnie popychana , nie przechodzi przez pierścieo.
Doświadczenie II. – Rozszerzalnośd cieplna cieczy.
Potrzebne środki: kolba o pojemności ok. 250 cm3 , zabarwiona woda, zlewka z ciepłą wodą
do której można włożyd kolbę
Kolbę napełniamy zabarwioną wodą i zamykamy korkiem z przetkniętą cienką rurką. Wody
powinno byd tyle, aby po wciśnięciu korka jej częśd weszła do rurki. Ogrzewamy kolbę
w kąpieli wodnej. Uczniowie obserwują wznoszenie się poziomu wody rurce.
Doświadczenie III – Jak działa termometr cieczowy?
Potrzebne środki: buteleczka np. po lekarstwie 200-300 ml., dopasowany korek, cienka
przezroczysta rurka o dł. Ok. 20 cm. ( z wkładu do długopisu), zabarwiona woda, kartonik ,
taśma klejąca, naczynie z wodą, kostki lodu.
Napełnij butelkę wodą; w korku przewierd odpowiedni dla rurki otwór( można
rozgrzanym gwoździem).

wypalid

Zakryj butelkę korkiem (pod korkiem nie powinno byd powietrza).
Wsuo rurkę do otworu w korku, poziom cieczy w rurce powinien sięgad ¼ wysokości.
Do rurki przyklej taśmą kartonik, na którym będziesz znaczyd poziom cieczy w różnych
temperaturach.
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Wstaw butelkę do wody z lodem i po 10 min zaznacz poziom wody w rurce.
Wstaw butelkę do wrzątku i po kilku minutach zaznacz poziom wody w rurce.
Opisz wyniki doświadczenia.
Doświadczenie IV - Rozszerzalnośd cieplna gazów.
Potrzebne środki : pusta kolba z rurką (z poprzedniego doświadczenia), zlewka (wanienka)
z zabarwioną wodą płomieo świecy
Pustą kolbę z rurką odwracamy do góry dnem i po lekkim jej ogrzaniu zanurzamy wylot rurki
w zabarwionej wodzie. Kolba stygnąc wsysa nieco wody do rurki. Poziom cieczy powinien
sięgad przynajmniej połowy długości rurki. Jeśli tak przygotowaną rurkę ogrzejemy, woda
będzie wypierana z rurki przez rozszerzające się powietrze.
B) Trzy stany skupienia.
Doświadczenie I - Jak powstaje chmura?
Potrzebne środki: szklana litrowa butelka z szeroką szyjką, kostka lodu, szczypce, gorąca
woda.
Do suchej butelki nalej gorącej wody (na wysokośd kilku centymetrów).
Nad wylotem butelki umieśd kostkę lodu.
Obserwuj co dzieje się nad butelką i kostką lodu.
Opisz wynik swoich obserwacji. (w pobliżu kostki lodu powstaje mgiełka)
Jakie zjawiska zaobserwowałeś podczas wykonywania doświadczenia?
Doświadczenie II - Skraplanie wody
Potrzebne środki: dwie szklane szklanki, gorąca woda, zimna woda z lodówki lub
zamrażarki.
Do jednej szklanki wlej gorącej wody, a do drugiej zimnej wody do połowy ich objętości.
Obserwuj zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię szklanki.
Opisz wynik swoich obserwacji.
 na której części szklanki skrapla się para wodna w pierwszym przypadku?
 na której części szklanki skrapla się para wodna w drugim przypadku?
 jakie zjawisko powoduje efekt, który zaobserwowałeś?
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POLE MAGNETYCZNE ZIEMI
Doświadczenie I - Najprostsza busola
Potrzebne środki: długa igła do szycia, korek o średnicy mniejszej niż długośd igły i grubości
ok. 0,5 cm. naczynie z wodą.
Przebij igłą korek wzdłuż średnicy .
Namagnesuj igłę poprzez kilkakrotne dotknięcie ostrzem do południowego bieguna
magnesu. Jej ostrze będzie wtedy biegunem północnym.
Połóż korek z igłą na powierzchni wody i obserwuj zachowanie igły. Powtórz to kilkakrotnie
ustawiając igłę w rożnych kierunkach.
Opisz zachowanie igły
Przedstaw wykonane doświadczenie na rysunku zaznaczając na nim:
 północny i południowy biegun magnetyczny igły
 kierunek północy geograficznej
 Który biegun ziemskiego pola magnetycznego wskazywany jest przez północny
biegun igły wykonanej przez ciebie busoli?
ZJAWISKA ŚWIETLNE
Doświadczenie I - Jak rozchodzi się światło?
Potrzebne środki: przesłona wykonana z blachy lub kartonu z wąskimi szczelinami, dwa klocki
z nacięciem odpowiadającym grubości blachy, źródło światła (np. świeczka), płytka szklana,
arkusz białego papieru, lusterko lub wypolerowana blaszka metalowa, płytka szklana.
Połóż na stole kartkę białego papieru, na brzegu umieśd w położeniu pionowym (za pomocą
klocków) zasłonę z blachy lub kartonu, zaopatrzoną przy krawędziach w szczeliny od 1 do 4.
Szerokośd szczelin powinna wynosid od 0,5 do 1 mm, a wysokości ok. 3 cm. Przed zasłoną
umieśd źródło światła.
Co widzimy na papierze? ( jasną prostą smugę)
Zaznacz na papierze ślad światła. (promieo świetlny)
Źródło światła umieśd przed przesłoną. Na drodze wiązki ustaw ukośnie zwierciadło
(wypolerowaną blaszkę)
Co dzieje się ze światłem? (światło ulega odbiciu)
Narysuj na katonie bieg wiązki światła.
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Zaczerniamy nad płomieniem świecy kawałek szybki i ustawiamy go okopconą powierzchnią
ukośnie na drodze wiązki świetlnej (tak jak w poprzednim przypadku)
Co widzimy? ( czarna powierzchnia nie odbija światła – światło zostało pochłonięte)
Ustawiamy na drodze wiązki świetlnej płytkę szklaną. (tak jak w poprzednim doświadczeniu).
Co zaobserwowałeś?
Narysuj na kartonie bieg światła po przejściu przez szkło.
Doświadczenie II - Załamanie światła.
Potrzebne środki: szeroka szklanka napełniona wodą z pięcioma kroplami mleka, wskaźnik
laserowy, dezodorant w sprayu (dobrze jeśli jest z talkiem)
Uwaga: doświadczenie należy wykonywad w przyciemnionym pomieszczeniu.
Ustaw szklankę na stole na pudełku lub słoiku tak aby była ok. 15 cm. nad stołem i rozpyl
dezodorant nad szklanką. Kieruj promieo lasera od góry na powierzchnię wody pod różnymi
kątami. Obserwuj bieg promieni w powietrzu i w wodzie.
Skieruj promieo lasera na granicę ośrodków od strony wody, świecąc ukośnie z boku
szklanki. Zacznij od małego kąta padania i stopniowo go zwiększając, obserwuj zachowanie
promienia na granicy ośrodków.
Narysuj co zaobserwowałeś w przypadku 1 i w przypadku 2.
Literatura:
Hans Backe: „Z FIZYKĄ ZA PAN BRAT Eksperymenty fizyczne”
Henryk Szydłowski: „Pracownia fizyczna”
Czesław Fotyma, Czesław Ścisłowski: „NACZANIE FIZYKI kurs podstawowy”
Aniela Nowicka, Piotr Decowski, tłumaczenie z języka angielskiego: „FIZYKA Podręczni dla
nauczyciela”
Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Swickiego: „NAUCZANIE FIZYKI”
Podręczniki i poradniki do nauczania fizyki w gimnazjum wydawnictw: NOWA ERA, WSiP,
ZAMKOR, FIZYKA Z PLUSEM...
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