Scenariusze lekcji on - line
z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi i zasobów edukacyjnych
SCENARIUSZ LEKCJI: Dlaczego wszystko spada? – lekcja o grawitacji.
Przedmiot: Fizyka z elementami Matematyki
Autor: Marek Szafraniec
Szkoła: RODN „WOM” w Katowicach
SŁOWA KLUCZOWE:
Fizyka, lekcja on-line, tablet, smartfon, cyfrowe narzędzia i zasoby internetowe, grawitacja,
Scholaris, Kalkulator wagi, doświadczenie i eksperyment, kosmologia i astronomia, quizy z
fizyki i gry logiczne.
KRÓTKI OPIS LEKCJI:
Celem lekcji jest zainteresowanie uczniów nauką Fizyki i wprowadzenie nowego obszaru
wiedzy na temat grawitacji. Podczas lekcji uczniowie poznają cyfrowe zasoby i narzędzia
edukacyjne przydatne w nauczaniu fizyki, skorzystają z zasobów Scholarisa, gier
edukacyjnych, quizów i interaktywnych testów oraz kalkulatora do obliczania wagi na innych
niż Ziemia planetach. Za ich pomocą porządkują swoją wiedzę na temat wybranego obszaru
z fizyki i wykonują też działania matematyczne. Swoja wiedzę utrwalają prezentując wyniki
swoich zadań w Internecie.
WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PRZEZ UCZNIÓW:








potrafi posługiwać się tabletem i smartfonem w celu zdobycia oraz utrwalenia
wiedzy z fizyki,
zna cyfrowe zasoby Scholarisa i potrafi je wykorzystać w celach związanych ze
zdobywaniem wiedzy i rozwijaniem umiejętności,
potrafi indywidualnie i samodzielnie rozwiązywać quizy i interaktywne testy oraz
zadania i gry edukacyjne,
potrafi przekazać informację zwrotną nauczycielowi o rozwiązanych zadaniach i
problemach za pomocą tabletu lub smartfona,
umie kreatywnie wykorzystać cechy i funkcjonalności tabletu lub smartfona oraz
dostępnych w sieci mobilnych aplikacji edukacyjnych,
rozwiązuje problemy z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych,
planuje i przeprowadza obserwacje lub doświadczenie oraz wnioskuje na podstawie
ich wyników.
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GRUPA DOCELOWA: Starsze klasy szkoły podstawowej VII – VIII, a po dostosowaniu
możliwość realizacji w klasach młodszych V – VI.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: [2 lub 3 jednostki lekcyjne – max. 135 minut)
LICZBA UCZNIÓW: dowolna w zależności od liczebności klasy, którzy mogą realizować
zadania w wybranym przez siebie czasie, ale maksymalnie do 48 godzin od przesłania
prezentacji multimedialnej z opisem zadań.

POTRZEBNY SPRZĘT i OPROGRAMOWANIE:









uczniowskie tablety, smartfony czy laptopy,
lekcja z e-podręcznika pod tytułem „Dlaczego jabłko spada na Ziemię?”,
aplikacja Kalkulator – Twoja waga w innym świecie,
gra edukacyjna Ryzyk – Fizyk Kategoria ciążenie powszechne,
zasoby Scholarisa o grawitacji,
gry logiczne z kategorii Grawitacja,
wybrane filmy z YouTube,
inne pomoce potrzebne do zrealizowania lekcji: kawałek blachy lub metalowa taca,
ciężki, kulisty lub sześcienny przedmiot (np. kamień), znacznie lżejszy przedmiot
o podobnym kształcie (np. piłeczka kauczukowa), kartka papieru .

KOMPETENCJE OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA:



potrafi dostosować treść scenariusza do poziomu edukacyjnego, możliwości uczniów i
posiadanych przez nich urządzeń oraz do treści nauczania,
zna wymienione wyżej aplikacje i zasoby cyfrowe (powinien się z nimi zapoznać przed
rozpoczęciem realizacji zajęć).

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Uwaga!
Lekcja będzie prowadzona w systemie on – line w oparciu o przesłaną uczniom prezentację
multimedialną zawierającą opis kolejny zadań i zasobów, które uczniowie mają wykorzystać
podczas jej realizacji w domu.
Wprowadzenie
Cel: Wprowadzenie uczniów w tematykę lekcji i sposób jej realizacji
Zapoznajemy uczniów z tematem lekcji i wyjaśniamy, że będzie prowadzona w systemie
zdalnym i że uczniowie zrealizują ją samodzielnie w oparciu o dostarczoną im mailem
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prezentację multimedialną. Do jej realizacji mają wykorzystać posiadane tablety, smartfony,
laptopy lub komputery.
Lekcję rozpoczynamy od zwiedzenia przez uczniów wnętrza promu kosmicznego w wymiarze
3D:
Wnętrze promu kosmicznego
i jazdy na rollercoasterze, aby zaobserwować stan nieważkości:
Przeciążenie i nieważkość

Przed realizacją konkretnych zadań proponujemy uczniom obejrzeć film na YouTube o
grawitacji:
Grawitacja
Następnie uczniowie przechodzą do realizacji zadań.
Zadanie 1.
Zajęcia rozpoczynamy od krótkiego wprowadzenia i wykonania przez każdego ucznia w
warunkach domowych prostego ćwiczenia.
Klasyczną teorię grawitacji, sformułowaną w postaci prawa powszechnego ciążenia
zawdzięczamy Isaacowi Newtonowi. Jednak naturę tego zjawiska starali się zgłębić już
starożytni. Sądzili oni, że cięższe obiekty (np. kilogramowa, ołowiana kula) spadają szybciej,
niż obiekty lżejsze (np. 100-gramowa piłeczka kauczukowa). Tezę tę już 100 lat przed
Newtonem podważył Galileusz, dowodząc, że różnice w czasie spadania ciał wynikają nie
z ich wagi i natury samego ciążenia, lecz są efektem oporu działania takich sił, jak opór
powietrza czy wypieranie. Okazuje się, że w idealnej próżni lekkie piórko spadałoby w tym
samym czasie, co ciężki głaz! Waszym zadaniem będzie powtórzenie eksperymentu
Galileusza, który pozwolił na dowiedzenie prawdziwości twierdzenia o swobodnym spadku
ciał. W tym celu przygotujcie:





Kawałek blachy lub metalową tacę
Ciężki, kulisty lub sześcienny przedmiot (np. kamień)
Znacznie lżejszy przedmiot o podobnym kształcie (np. piłeczkę kauczukową)
Kartkę papieru

Połóżcie blachę lub tacę na ziemi i upuście na nią jednocześnie ciężki i lekki przedmiot. Jeśli
eksperyment został prawidłowo przygotowany oba upadną w tym samym czasie, co
zasygnalizuje jednoczesny dźwięk uderzenia o blachę. Powtórzcie tę samą czynność z kartką
papieru, ułożoną równolegle względem podłoża. Tym razem cięższe przedmioty spadną na
ziemię wcześniej, ponieważ kartka jest spowalniana przez opór powietrza. Jednak co się
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stanie, gdy kartkę zwiniecie w kulkę i ponownie upuścicie ją razem z innymi przedmiotami?
Sprawdźcie sami!
Uczniowie przebieg doświadczenia dokumentują za pomocą fotografii, które mogą wykonać
im rodzice lub rodzeństwo, a następnie przesyłają nauczycielowi.
Zadanie 2.
Na tym etapie lekcji uczniowie mają sprawdzić ile naprawdę ważą i mierzą?
Najpierw zapraszamy ich do obejrzenia filmiku na YouTube pod tytułem:
Ile naprawdę ważysz i mierzysz?
Po obejrzeniu filmu proponujemy uczniom, aby skorzystali z Kalulatora Twoja waga
w innym świecie i sprawdzili, ile by ważyli, gdyby stanęli na innych planetach lub obiektach
kosmicznych:
Kalkulator wagi
Uzyskane wyniki uczniowie mają zapisać w tabelce i przesłać nauczycielowi.
Następnie prosimy ich o samodzielne przerobienie lekcji z e-podręcznika:
Dlaczego jabłko spada na Ziemię?
Po zakończeniu pracy z e-podręcznikiem uczniowie informują nauczyciela za pomocą smsa
lub maila o swoim wyniku z końcowego testu w podręczniku.
Zadanie 3.
Polega ono na wejściu przez uczniów na platformę edukacyjną Scholarisa i samodzielne
przejrzenie udostępnionym nam nim zasobów o grawitacji:
Scholaris o grawitacji
Polecamy im do obejrzenia trzech animacji:
Spadek swobodny
Zrzut paczki
Podnoszenie
Dodatkowe dwie animacje uczniowie mają wyszukać samodzielnie i przesłać do nich linki
nauczycielowi.
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Zadanie 4.
Realizację tego zadania rozpoczynamy od postawienia uczniom następującego pytania:
Czy można jednocześnie uczyć się i dobrze bawić?
Będzie ono polegało na wyszukaniu w internecie gier komputerowych on – line związanych
z grawitacją. Każda uczeń po przetestowaniu kilku gier stworzy ranking trzech
rekomendowanych przez siebie gier wraz z opisami. Przy ich wyszukiwaniu mogą skorzystać z
poniższego linka:
Grawitacja - gry logiczne
Stworzone listy rankingowe wraz z linkami do nich uczniowie przesyłają nauczycielowi
mailem lub smsem.
Zadanie 5.
Na zakończenie lekcji zapraszamy uczniów doba rdzo atrakcyjnej gry edukacyjnej
wzorowanej na lubianych powszechnie Milionerach pod tytułem:
Ryzyk – Fizyk Kategoria ciążenie powszechne
Po jej zakończeniu uczniowie przekazują nauczycielowi informację o wygranej kwocie.
Na koniec zachęcamy ich do dalszej gry w tej lub innych kategoriach z serii Ryzyk – Fizyk, w
sumie gier jest piętnaście.
Podsumowanie lekcji
Wspólnie dotarliśmy do końca lekcji. Już wiecie, dlaczego Wszystko spada na ziemię i na
czym polega stan nieważkości oraz czym jest grawitacja. Przy tej okazji wykonaliście wiele
ćwiczeń i rozwiązaliście wiele zadań, które pozwoliły Wam zgłębić tajemnice tych zjawisk.
Zwróćcie uwagę, jak wiele ciekawych materiałów, pomocy naukowych i narzędzi do
poznawania Wszechświata i naszej pięknej Ziemi udało Wam się odszukać w zasobach
Internetu! Sieć to nie tylko narzędzie komunikacji i rozrywki - może stać się Twoim cennym
sojusznikiem w procesie edukacji, czyniąc naukę prostszą i przyjemniejszą. Dzięki tej lekcji
i zdobytemu doświadczeniu możecie się przyczynić do rozwoju nauki i eksploracji najbliżej
położonym nam planet, jak to miało ostatnio miejsce w przypadku lądowania nowej sondy
InSight na Marsie. Nasz kraj ma powody do dumy, ponieważ jednym z trzech urządzeń
lądownika jest mechanizm napędowy Kret HP3, zaprojektowany i wykonany przez polską
firmę Astronika. Możecie o tym przeczytać na stronie:
Polski Kret już na Marsie
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EWALUACJA - ZADANIA SPRAWDZAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZDOBYTE PODCZAS
ZAJĘĆ:
Ewaluacja lekcji polega na tym, że uczniowie samodzielnie realizują kolejne zadania
rozwiązują różnego typu quizy i testy, a następnie przesyłają dowody ich realizacji lub
osiągnięte wyniki testów i quizów nauczycielowi za pomocą smsów lub maili. W każdym
zadaniu wskazano, jak uczniowie mają przedstawić rezultaty swoich działań.
PRZEWODNIK/WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA:
1.
2.
3.
4.

Prezentacja Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona – mobilne aplikacje edukacujne.
Strona Jak prowadzić zajęcia z tabletem lub smart fonem?
Strona Publikacje Fundacji Orange.
Strona Mobolab – roboty i tablety w Twojej szkole
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