SCENARIUSZ DLA NAUCZYCIELA
TEMAT: Kodeks fizyka

Drogi nauczycielu,
scenariusz, z którym za chwilę będziesz miał okazję się zapoznad został
stworzony w celu zaprezentowania Ci nowoczesnych metod nauczania. Mam
nadzieję, że dla Ciebie będzie stanowid źródło cennych inspiracji metodycznych,
a dla Twoich uczniów stanie się zwiastunem dobrej zabawy.
Powinieneś wiedzied, że prezentowany materiał został skonstruowany
tak, abyś mógł go modyfikowad i dopasowywad do własnych potrzeb. Weź pod
uwagę fakt, że przedstawione w nim tematy stanowią tylko propozycję, która
posłużyła do zobrazowania wybranych metod nauczania. Oznacza to, że każda
opisana w tym materiale metoda jest na tyle uniwersalna, że może posłużyd Ci
do realizacji różnorodnych przedmiotowo zajęd.
Schemat scenariusza został stworzony w oparciu o metodę uczenia dzięki
zdobywaniu doświadczenie (ang. Experiential Learning Model) proponowaną
przez amerykaoskiego metodyka Davida Kolba.1

CZĘŚ C I: WIEDZA – TEORIA, ZAŚADY, REGUŁY
1. BUDOWANIE TEORII
Ta częśd zależy przede wszystkim od Ciebie. Zastanów się, z jakimi
informacjami chciałbyś zapoznad uczniów i w związku z tym odpowiednio
zmodyfikuj przedstawione w scenariuszu treści. Jeśli zdecydujesz się na
realizację tematu zajęd, który został zaproponowany w tym materiale
zacznij od ustalenia najistotniejszych wiadomości teoretycznych. Daj
uczniom możliwośd samodzielnego odkrycia zasad bezpieczeostwa na
zajęciach fizyki, definicji metod badawczych oraz charakterystycznych dla
nich narzędzi i przykładów. Pamiętaj jednak, aby ograniczyd się tylko do
tego, co uczniowie powinni wiedzied obligatoryjnie. Przekonasz się, że
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dodatkowe informacje przyswoją same, niejako przy okazji podczas
realizacji późniejszych dwiczeo. Głównym zadaniem w tej części zajęd jest
więc wspólne zbudowanie teorii, a nie jej podyktowanie. Aby skutecznie,
ale także kreatywnie przekazad uczniom wiedzę teoretyczną możesz
wykorzystad:
a. Burzę mózgów
Burza mózgów jest metodą, która ułatwia wymyślanie wielu różnorodnych
pomysłów i przydatnych skojarzeo. Angażuje uczniów w proces
zdobywania wiedzy oraz pobudza pracę wyobraźni. Polega na
zespołowym generowaniu pomysłów nietypowych i dotychczas
niespotykanych w celu odpowiedzenia na postawione pytanie lub
rozwiązania jakiejś sytuacji problemowej.
Zanim jednak zaczniecie wymyślad rozwiązania musisz uświadomid
uczniów, że podczas trwania burzy mózgów obowiązują nas pewne reguły,
których bezwarunkowo należy przestrzegad. Należą do nich między innymi
te, które mówią, że:

 W trakcie generowania pomysłów nie oceniamy ich;
 Podajemy wszystkie rozwiązania, które przychodzą nam go głowy;
 Nie wstydzimy się mówid o pomysłach śmiesznych, nietypowych lub
całkowicie niemożliwych do zrealizowania;






Staramy się rozwijad i łączyd ze sobą pomysły innych uczestników;
Generujemy jak największą liczbę możliwych rozwiązao;
Nie krytykujemy pomysłów kolegów i koleżanek z grupy;
Nie przekrzykujemy się.

Kiedy wytłumaczysz już dzieciom zasady obowiązujące podczas
generowania pomysłów przy pomocy burzy mózgów, możesz wskazad
otwarte zagadnienie, na które wspólnymi siłami będziecie próbowad
znaleźd odpowiedzi. W tym przypadku może to byd na przykład pytanie
brzmiące: jakie zasady bezpieczeostwa obowiązują podczas wykonywania
różnorodnych pomiarów na lekcjach fizyki? Poproś uczestników zajęd żeby
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usiedli w okręgu, tak widzieli siebie nawzajem. Dobrze jest zapisywad
wszystkie padające pomysły na tablicy lub dużym arkuszu papieru. Jeśli
widzisz, że dzieciom kooczą się pomysły, lub po prostu nie przejawiają
zbytniego zaangażowania w szukanie rozwiązania, możesz zastosowad
dowolną z przedstawionych poniżej technik, która wznowi generowanie
pomysłów.

 Zbagatelizowanie lub wyolbrzymienie problemu
Poszukujemy rozwiązao problemu poprzez jego pomniejszanie lub
wyolbrzymianie, albo też zmianę jakiejś podstawowej cechy
charakteryzującej problem. Zadajemy np. pytanie dotyczące tego, jakie
zasady bezpieczeostwa podczas przeprowadzania badao musiałyby
obowiązywad na zajęciach fizyki gdyby zamiast w klasie wykonywano je w
szkolnym laboratorium?

 Rozwiązania alfabetyczne
Prowadzący burzę mózgów ponownie przedstawia problem oraz podaje
dowolną literę alfabetu. Każdy z uczestników sesji przedstawia swoje
rozwiązanie, posługując się podaną literą. Grę kontynuuje się aż do
momentu, gdy prowadzący poda nową literę. Poproś, więc uczestników o
podanie zasady bezpieczeostwa podczas wykonywania badao fizycznych
zaczynającej się na literę M, po czym daj czas na zastanowienie się. Jeśli
ktoś stwierdzi: „myślenie o tym żeby nie zrobid sobie krzywdy” lub
„mruczenie pod nosem” zaakceptuj odpowiedź i zapisz ją na tablicy.

 Cudzy punkt widzenia
Zgodnie z nazwą techniki, postaraj się wraz z dziedmi wygenerowad
rozwiązania przyjmując cudzy punkt widzenia. Możesz na przykład
zapytad, jakie zasady bezpieczeostwa na zajęciach fizyki zaproponowałby
Isaac Newton lub Papa Smerf. Proponowaną technikę możesz odnieśd
także do zawodów (np. kucharz, pielęgniarka), ale pamiętaj, że nie
powinny byd one związane z dziedziną. Czasami dobrze jest także włączyd
do gry małą piłeczkę, która będzie wędrowad wśród uczestników i
zachęcad ich udzielenia odpowiedzi.
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Po zakooczeniu etapu generowania pomysłów podsumuj razem z
uczniami wszystkie propozycje, które powstały. Wspólnie wybierzcie kilka
z nich i omówcie te, które mają największe znaczenie.
b. Kulę śniegową
Jest to metoda, która pomaga w formułowaniu różnorodnych pojęd
teoretycznych oraz rozwiązywaniu problemów. Polega ona na
przechodzeniu od pracy indywidualnej do pracy zespołowej. Jej szczególną
zaletą jest to, że angażuje bez wyjątku wszystkich uczestników zajęd. Przy
okazji uczy dochodzenia do wspólnych wniosków i dzielenia się nimi z
innymi. Jest to metoda tak uniwersalna, że mógłbyś stosowad ją na
każdych zajęciach, na których potrzebne byłoby zdefiniowanie jakiegoś
zjawiska, pojęcia czy problemu. Poniżej opisany został przykład
zastosowania kuli śniegowej w oparciu o temat zajęd zapisany w
scenariuszu.
1. Poproś uczniów, aby każdy z nich kolejno odliczył do trzech.
Następnie każdemu dziecku (od 1 do 3) przyporządkuj wybraną
metodę badawczą, którą chcesz, aby intuicyjnie zdefiniował. Dla
przykładu mogą to byd: obserwacja, pomiar, doświadczenie. Poproś,
aby uczniowie stworzyli definicje podanego zagadnienia zawierając
w niej wszystkie charakterystyczne elementy, które posiada.
Oczywiście dzieci robią to na podstawie wiedzy oraz doświadczeo,
które już mają. Dobrze by było gdybyś zrealizował to zadanie przed
przekazaniem dzieciom konkretnej wiedzy teoretycznej dotyczącej
tego tematu. Takie jest, bowiem złożenie tej metody, że zanim
uczniowie poznają prawidłową definicję najpierw próbują ją
stworzyd samodzielnie w sposób intuicyjny. Dzięki temu samo
pojęcie staje im się dużo bliższe.
2. Kolejnym elementem zadania jest połączenie się dzieci w pary
(doświadczenie z doświadczeniem, pomiar z pomiarem itd.) W tym
momencie dzieci weryfikują swoje ustalenia i tworzą spójną wersję
definicji.
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3. Następny krok to połączenie się wcześniej powstałych par w czwórki
(dwa doświadczenia + dwa doświadczenia, dwie obserwacje + dwie
obserwacje itd.). Dzieci analogicznie po punktu poprzedniego
powtarzają poprzednie działania, czyli weryfikują swoje ustalenia i
tworzą spójną, ostateczną wersję definicji przydzielonej metody
badawczej.
4. Ostatnim etapem pracy z metodą kuli śnieżnej jest prezentacja
wypracowanych stanowisk i porównanie ich z rzeczywistymi
definicjami. Jest to odpowiedni moment żeby zacząd wdrażad teorię,
którą chce się przekazad na zajęciach. Pamiętaj, że nie powinieneś
krytykowad zaprezentowanych definicji. Nawet, jeśli są one dalekie
od faktycznej wiedzy to postaraj się znaleźd w niej jakieś plusy.
Możesz na przykład bazowad na odległych skojarzeniach lub
analogiach.

 KARTY PRACY UCZNIÓW
Pamiętaj, aby po zakooczeniu dwiczeo wprowadzających podsumowad
informacje, z którymi chciałeś zapoznad uczniów na tym etapie. Przy
pomocy kilku pytao kontrolnych sprawdź, czy uczestnicy zajęd przyswoili
ten fragment wiedzy teoretycznej, a następnie ustal ewentualne braki.
Jest to odpowiedni moment na uzupełnienie oraz wytłumaczenie
niezrozumiałych treści, którymi sprawne posługiwanie się będzie
niezbędne w dalszej części zajęd. W ramach utrwalenia wiadomości
poproś uczniów o wykonanie pierwszych czterech dwiczeo znajdujących
się w Karach Pracy. Czas przeznaczony na ich realizację wynosi około
piętnastu minut.
CZĘŚ C II: PRAKTYKA – ZAŚTOŚOWANIE, ODWOŁANIE DO ZYCIA
2. STOSOWANIE NABYTEJ WIEDZY W PRKATYCE
W tej części istotne jest uświadomienie dzieciom, w jakim celu uczą się
konkretnego zagadnienia. Wiadome jest, że im bardziej prezentowane
informacje dotyczą życia, tym większa szansa na to, że uczniowie
intuicyjnie będą czuli potrzebę ich opanowania. Nie jest to jednak regułą.
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Postaraj się proponowad takie metody pracy, które dadzą dzieciom
możliwośd wykorzystywania nabytych wiadomości w praktyce, będą
wymagad planowania lub rozwiązywania złożonych problemów.
Wykorzystuj na zajęciach proponowane metody aktywizujące,
nieoczywiste środki dydaktyczne oraz potencjał twórczy swoich uczniów.
Spraw, aby uczenie się przestało byd przykrym obowiązkiem a stało się
atrakcyjną aktywnością. Nie zapominaj, że przy pomocy nowoczesnych
metod nauczania jest w stanie przekazad dzieciom każdy rodzaj wiedzy
oraz wykształcid konkretne umiejętności. Na tym etapie posłuży Ci:
a. Drzewko decyzyjne
Jeśli zaistnieje potrzeba przeanalizowania na zajęciach problemu oraz
podjęcia konkretnej decyzji z nim związanej możesz wykorzystad do tego
metodę nazywaną drzewkiem decyzyjnym. Jest to zapis graficzny, który
służy do notowania rozważao prowadzących do podjęcia decyzji związanej
z przedstawioną sytuacją problemową. W pniu drzewa należy wpisad
problem, nad którego rozwiązaniem myślimy. Na poziomie gałęzi powinny
znaleźd się propozycje jego rozwiązao. Kolejny poziom jest miejscem na
rozpisanie dobrych i złych konsekwencji poszczególnych wariantów
rozwiązania problemu. W koronie drzewa
należy natomiast określid wartości i cele,
którymi kierowała się osoba podejmująca
decyzję. Metoda jest na tyle uniwersalna, że
można jej używad do dowolnych treści
lekcyjnych, które wymagają od dziecka
podjęcia decyzji, a przed tym rozważenia jej
plusów i minusów. Tuż obok załączony został
schemat, który prezentuje metodę w sposób
graficzny.
Przykładem okazji do wykorzystania drzewka decyzyjnego podczas
zajęd dotyczących wprowadzenia do fizyki może byd np. podjęcie decyzji w
odpowiedzi na pytanie, czy warto stosowad poznane metody badawcze w
życiu codziennym? Schematyczne drzewko decyzyjne zostało
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przedstawione w dwiczeniu piątym zamieszczonym w Kartach Pracy
uczniów. Spróbujcie wykonad to zadanie i sprawdźcie, czy większośd osób
w grupie podjęło tę samą decyzję.

CZĘŚ C III: DOŚ WIADCZENIE – AKTYWNOŚ C, CWICZENIA, GRY
3. ZDOBYWANIE DOŚWIADCZENIA
W tej części istotne jest umożliwienie dzieciom zdobywania nowych
doświadczeo. Uczenie się w ten sposób stanowi podstawę kształcenia
postawy badawczej, rozbudzania ciekawości poznawczej oraz nabywania
kompetencji społecznych. Opisane cele osiągniesz dzięki stosowaniu
dwiczeo aktywizujących, wdrażaniu pracy grupowej oraz wprowadzaniu
zadao wymagających podejmowania decyzji. Uczniowie przy pomocy
zgromadzonej wcześniej wiedzy, ale także w oparciu o intuicję powinni
próbowad rozwiązywad zadania wymagające myślenia dywergencyjnego.
Poniżej opisane zostały przykładowe metody, które w tej części zajęd
możesz wykorzystad:
a. Cyrk
Cyrk jest metodą, która daje możliwośd pracy w grupach. Dąży do
wykonywania różnych zadao, tak żeby w danym momencie każda grupa
zajmowała się czymś innym, ale w efekcie koocowym wszystkie zespoły
wykonały pulę przewidzianych zadao. Jest to dobre rozwiązanie, gdy nie
dysponujemy wystarczającą ilością materiałów dydaktycznych (np.
przyrządów badawczych), aby wszyscy mogli wykonywad tę sama
czynnośd w jednym czasie. Na kolejnej stronie znajduje się matryca, która
pokazuje jak dokładnie można korzystad z tej metody2.
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Podczas realizacji zajęd dotyczących m.in. metod badawczych
wykorzystywanych w fizyce daj uczniom szansę w rzeczywistości zetknąd
się z każdą z nich. Przygotuj trzy proste badania naukowe, które kolejno
odpowiadad będą: obserwacji, pomiarowi i doświadczeniu. Następnie
podziel uczniów na trzy zespoły, przygotuj scenariusz badao, niezbędne
narzędzia badawcze oraz zadbaj o miejsca pracy. Każdy zespół zaczyna
pracę przy innym stanowisku, po czym kolejno przechodzi do następnego.
W trakcie realizacji zadao czuwaj nad ich przebiegiem oraz monitoruj
działania podejmowane przez uczniów. Kiedy wszystkie grupy zrealizują
zadania
wspólnie
podsumujcie
wnioski
dotyczące
cech
charakterystycznych do wybranych metod badawczych.
b. Mapę myśli
W pierwszej części zajęd wspólnie z uczniami zbudowałeś wiedzę
teoretyczną. Chwilę po tym stworzyłeś im okazję do sprawdzenia nabytej
wiedzy w praktyce, a następnie dałeś możliwośd jej rzeczywistego
doświadczenia. Zakładając, że uczniowie zdobyli wymaganą wiedzę i
umiejętności postaraj się także znaleźd chwilę na ich podsumowanie.
Pozwól dzieciom stworzyd twórczą notatkę, która będzie zawierad
wszystkie wiadomości nabyte w czasie dzisiejszych zajęd. Metodą
nauczania przy pomocy, której możesz tego dokonad jest mapa myśli. Jest
to metoda, która służy wizualnemu opracowaniu pojęd, zjawisk oraz
złożonych problemów. Powinieneś wyjaśnid uczniom, że przez dodanie do
zwykłych wyrazów różnego typu symboli, rysunków, kolorów oraz
kreatywnych skojarzeo jesteśmy w stanie podnieśd efektywności swojej
pracy. Dzięki temu cały proces nauki i zapamiętywania automatycznie
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stanie się dużo łatwiejszy i przede wszystkim szybszy. Należy jednak
pamiętad, że aby tak się stało nasza mapa powinna byd przejrzysta i
czytelna. Musi więc zwracad uwagę na najważniejsze dla jej autora
zagadnienia. Poproś uczniów o wykonie szóstego dwiczenia z Kart Pracy.
Jest to zadanie związane właśnie z tworzeniem map myśli. Na jego
podstawie uczniowie stworzą kreatywną notatkę, która umożliwi im
zapamiętanie wszystkich najważniejszych informacji poznanych na
dzisiejszych zajęciach. Dla przykładu powinieneś pokazad dzieciom kilka
innych schematycznych map myśli, które wykonane zostały w poprawny
sposób. Dzięki temu uczniowie będą mogli zainspirowad się podczas
tworzenia własnych map oraz zadanie nie będzie im się wydawad już tak
bardzo skomplikowane. Pamiętaj o zapewnieniu uczniom materiałów
niezbędnych do pracy. Mogą to byd kredki, kolorowe długopisy, flamastry,
naklejki. Im materiały będą bardziej przyjazne dla oka tym chętniej
uczniowie zaczną projektowad swoje mapy myśli. Po skooczeniu pracy
można wspólnie porównad jej efekty. Musisz jednak podkreślid fakt, że
mapa myśli powinna byd czytelna przede wszystkim dla osoby, która ją
stworzyła. To właśnie na jej rysunkach, skojarzeniach i symbolach została
oparta cała idea. Czas przeznaczony na realizację tego dwiczenia powinien
wynosid około dwudziestu minut.
c. Technikę tenisa
W momencie, kiedy uczniowie skooczą tworzyd swoje mamy myśli poproś
ich, aby dobrali się w pary. Zadanie będzie polegało na wzajemnym
odpytywaniu się przy pomocy wcześniej skonstruowanych map myśli.
Uczniowie zadają sobie pytania na zmianę dopytując o treści notatek.
Rozgrywka trwa dotąd, aż jeden z uczniów popełni błąd, wówczas drugi
gracz otrzymuje punkt. Punktacja jest taka, jak w tenisie: 0, 15, 30, 40,
gem: wyniki 40 – 40 jest remisowy. 3
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(2010); Petty, G., wyd. GWP, Sopot; str. 234
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CZĘŚ C IV: REFLEKŚJA – WNIOŚKI, WYRAZANIE OPINII I UCZUC
4. WYSUWANIE WNIOSKÓW
Ostatnia częśd zajęd powinna dotyczyd podsumowania, refleksji nad
wykonanymi zadaniami oraz oceny efektywności pracy na zajęciach.
Poproś uczniów o wykonanie siódmego i ósmego dwiczenia, a następnie
wspólnie z nimi przeanalizuj nabyte informacje i umiejętności oraz daj
możliwośd wypowiedzenia się na temat metod w oparciu, o które mieli
okazję pracowad. Posłużyd Ci mogą do tego metody takie jak:
a. Krąży słoik
Opisaną metodę możesz zastosowad w celu sprawdzenia, w jakim stopniu
dzieci przyswoiły przedstawione na zajęciach informacje. W związku z tym
na małych karteczkach napisz kilka pytao dotyczących prezentowanych
wiadomości. Następnie zegnij je na mniejsze części i wrzud do słoiczka. Tuż
po tym włącz skoczną muzykę. Poinformuj uczniów, że ich zadaniem
będzie utworzenie koła i przekazywanie sobie słoika w rytm muzyki do
momentu, aż dźwięki ucichną. Osoba, która zostanie ze słoikiem losuje
jedno pytanie i próbuje na nie odpowiedzied. Jeśli nie zna prawidłowej
odpowiedzi zwraca się o pomoc do grupy. Kroki powtarzane są do
momentu, aż wszystkie pytania zostaną wylosowane.
b. Drzewko
Z kartonu wytnij dosyd spore drzewko, z którego pnia wyrastad będą, co
najmniej dwa duże konary. Od konarów natomiast powinny dodatkowo
odrastad mniejsze gałęzie. Rodzaj uczniom przygotowane w trzech
kolorach listki (z tyłu powinna znajdowad się taśma dwustronna
umożliwiająca ich naklejenie). Wytłumacz dzieciom, że kolor czerwony
oznacza „nie wiem”, kolor zielony „wiem”, a pomaraoczowy „nie wszystko
wiem”. Teraz poproś uczniów, aby w odpowiedzi na pytanie: „Czy wiedzą,
czym charakteryzuje się fizyka?” zastanowili się i przykleili do gałązki
odpowiedni kolor listka symbolizujący ocenę ich wiadomości.4
4

Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziedmi, (2016), Jąder - Taboł, M., wyd. Impuls, Kraków; str. 87
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KARTY PRACY UCZNIA
TEMAT: Kodeks fizyka

Drogi uczniu,
na dzisiejszych zajęciach po raz kolejny przekonasz się, że nauka fizyki to czysta
przyjemnośd. Zadania, które za chwilę będziesz miał okazję rozwiązywad
sprawią, że Twoje myślenie o niej zupełnie się zmieni. Uwaga! Istnieje duże
ryzyko polubienia fizyki, miej się na baczności  Powodzenia!
Dwiczenie 1.
Zastanów się przez chwilę i pomyśl, czy potrafisz wymienid, jakich
przełomowych odkryd w dziedzinie fizyki dokonano dzięki:
a. Obserwacji ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
b. Doświadczeniu .……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Dwiczenie 2.
W kilku punktach wypisz, z czego może wynikad niepewnośd pomiaru.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Czy dostrzegasz jakieś sposoby na zlikwidowanie, chod jednej z wymienionych
wyżej przyczyn? Odpowiedź uzasadnij.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Dwiczenie 3.
Jakimi przyrządami (najdokładniej) zmierzyłbyś poszczególne wartości? Swoje
propozycje zapisz poniżej.








Długośd można zmierzyd: …………………………………………………………………………
Masę można zmierzyd: …………………………………………………………………………….
Czas można zmierzyd: ……………………………………………………………………………
Temperaturę można zmierzyd: …………………………………………………………………
Ciśnienie można zmierzyd: ……………………………………………………………………….
Prędkośd można zmierzyd: ……………………………………………………………………….

Dwiczenie 4.
W pustych polach zamieszczonych poniżej postaraj się hasłami zapisad, czym
zajmuje się fizyka. Pomóc Ci w tym może odpowiedź na pytanie, jakie części
naszego życia są związane z tą dyscypliną naukową? Po zakooczeniu pracy
porównaj swoje odpowiedzi z przemyśleniami kolegi lub koleżanki z ławki. Czy
wasze odpowiedzi są podobne?
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Dwiczenie 5.
Przy pomocy schematu drzewka decyzyjnego podejmij decyzję w odpowiedzi
na pytanie, czy warto stosowad poznane metody badawcze w życiu
codziennym?

CELE I WARTOŚCI

DECYZJA

SKUTKI

SKUTKI POZYTYWNE

SKUTKI NAEGATYWNE

SKUTKI POZYTYWNE

SKUTKI NEGATYWNE

1. ……………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………..

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

PROBLEM
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Dwiczenie 7.
Który z symboli przedstawionych poniżej jest najmniej związany z obszarem
zainteresowao fizyki? Zaznacz ten rysunek zielonym kolorem, a następnie
krótko uzasadnij swój wybór.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dwiczenie 8.
Czy wiesz, że wiele powiedzeo w języku polskim nawiązuje do powszechnych
praw fizyki? Wśród nich znaleźd można powiedzenia takie, jak: „baba z wozu
koniom lżej” czy „na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą”. Spróbuj znaleźd
inny przykład, a następnie utworzyd z nim rebus. Jakie własności fizyki opisuje
twoje przysłowie?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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 Uczeo potrafi pracowad przy pomocy nowoczesnych metod
edukacyjnych.
 Uczeo potrafi stawiad trafne pytania oraz wypowiadad własną opinię.
 Uczeo potrafi myśled w sposób twórczy i odtwórczy.
Postawy ucznia:
 Uczeo rozwija postawę otwartości dla zdobywania i pogłębiania
wiedzy z fizyki.
 Uczeo rozwija postawę tolerancji dla nieszablonowych i twórczych
rozwiązao proponowanych przez innych uczestników zajęd.
 Uczeo rozwija przekonanie, że istnieje wiele sposobów dochodzenia
do prawidłowych rozwiązao.
 Uczeo rozwija postawę pewności siebie, która przejawia się w
radzeniu sobie z zagadnieniami problemowymi.
 Uczeo rozwija postawę otwartości związaną z nowoczesnymi
metodami pracy na zajęciach.
2. METODY NAUCZANIA WYKORZYSTANE W SCENARIUSZU:
Zaprezentowany scenariusz oparty został na nowoczesnych metodach
wynikających z nauczania czynnościowego, problemowego i sytuacyjnego. Jest
to odpowiedź na współczesny nurt dotyczący uczenia się przez działanie i
komunikację oraz budowania wiedzy wspólnie przez ucznia i nauczyciela.
Podmiotowośd dziecka oraz kształtowanie w nim poczucia sprawczości jest
jednym z nadrzędnych celów obecnej edukacji. W związku z tym dzięki
stosowaniu opisanych metod uczeo ma szansę zdobywad wiedzę i
doświadczenie w sposób twórczy oraz kształtowad przekonanie, że jest
podmiotem działao pedagogicznych.
 Metoda zadaniowa – kontrola i sprawdzenie wiedzy teoretycznej dziecka
na temat obszaru zainteresowao fizyki.
 Metoda prób i błędów – rozwiązywanie zadao w sposób intuicyjny,
możliwośd wykonywania zadao dowolną techniką, po czym analizowanie
plusów i minusów obranej przez dziecko strategii.
 Metoda pracy zespołowej – rozwiązywanie zagadnieo problemowych w
mniejszych grupach, wykorzystanie potencjału jej członków a co się z tym
wiąże podniesienie efektywności i wydajności pracy.
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 Burza mózgów – grupowe rozwiązywanie sytuacji problemowej,
wpieranie myślenia kreatywnego, słuchanie siebie nawzajem.
 Kula śniegowa – grupowe i intuicyjne definiowanie pojęd.
 Drzewko decyzyjne – podejmowanie decyzji, analizowanie mocnych i
słabych stron rozwiązania, myślenie przyczynowo – skutkowe
 Mapa myśli – twórcza notatka ułatwiająca zapamiętywanie
różnorodnych, rozbudowanych informacji.
 Technika tenisa – wzajemne sprawdzanie wiedzy na podstawie wcześniej
stworzonych map myśli.
 Cyrk – wykonywanie doświadczeo w mniejszych grupach.
 Metoda ewaluacyjna - drzewko – ocena poziomu zdobytej wiedzy.
 Metoda ewaluacyjna – ręka – ocena różnych aspektów zajęd.

3. UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE UŁATWIĄ PRZEPROWADZENIE ZAJĘD:
 Umiejętności i kompetencje z zakresu fizyki.
 Umiejętnośd posługiwania się nowoczesnymi metodami nauczania
przedmiotów przyrodniczych.
 Umiejętnośd posługiwania się wiedzą z zakresu efektywnych metod
nauczania.
 Umiejętnośd angażowania się w działania podejmowane przez uczniów.
 Umiejętnośd odkrywania i budowania teorii wspólnie z dziedmi.
 Umiejętnośd monitorowania postępów dziecka.
 Umiejętnośd przeprowadzenia opisanych w scenariuszu dwiczeo.
4. WYKAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH:

* kwadratowe karteczki * długopisy * kredki * naklejki * materiały
niezbędne do realizacji metody cyrku * kolorowe listki potrzebne do
metody ewaluacyjnej * taśma dwustronna lub klej *
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