
Konspekt lekcji przyrody 
Dla klasy 6 

 

Temat: Elektryczność w przyrodzie. 
 
Cel główny: Poznanie oddziaływań elektrostatycznych. 
 
Cele kształcenia: 

I. Poziom wiadomości: 
Uczeń: 

♦  potrafi wymienić elementy budowy atomu; 
♦  wie z jakich rodzajów cząsteczek zbudowane jest jądro atomu; 
♦  potrafi wymienić zjawiska elektryczne w przyrodzie; 
♦  definiuje pojęcie: pole elektryczne; 
♦  potrafi wyjaśnić jakie ciało nazywamy elektrycznie obojętne; 

II.   Poziom umiejętności: 
Uczeń: 

♦  wskazuje, że dwa ciała naelektryzowane dodatnio lub ujemnie odpychają się, a 
dwa ciała o różnych ładunkach elektrycznych przyciągają się; 

♦   udowadnia wykonujac doświadczenie, że ciała elektryzują się 
♦  samodzielnie wyjaśnia dlaczego jedne ciała elektryzują sie dodatnio a inne 

ujemnie 
 
Metody pracy: pogadanka, objaśnienie, samodzielna praca, wykonywanie doświadczeń 
 
Środki dydaktyczne: zeszyt ćwiczeń, podręcznik, plansza dot. elektrostatyki oraz filmy dot. 
elektryzowania ciał ze strony www.scholaris.pl, interaktywne zadania 
 
Tok lekcji: 
Czynności organizacyjne: 

- przywitanie się z uczniami 
- sprawdzenie listy obecności 

Faza wprowadzająca: 
      -    przypomnienie wiadomości na temat: metali i niemetali 

- krótkie wprowadzenie do tematu lekcji 
Faza realizacyjna: 

1. Omówienie budowy atomu, której znajomość ułatwi zrozumienie zjawiska 
elektryczności. 

2. Wyjaśnienie, dlaczego atomy i ciała występujace w przyrodzie są elektrycznie 
obojętne ( film i zadanie interaktywne do filmu) 

3. Następnie uczniowie wykonują doświadczenie z podręcznika str.137 lub 
doświadczenie zaproponowane przez nauczyciela: 
„ Elektro pchełki” 
Składniki:  spożywcza folia aluminiowa,nożyczki,grzebień 
Przebieg: Z aluminiowej folii spożywczej wycinamy 20-30 kwadracików o 
wymiarach 5 x 5 mm. Następnie kilka razy przeczesujemy grzebieniem włosy i 
zbliżamy go do aluminiowych kwadracików. 
Obserwacja: Zauważamy, że kwadraciki podskakują.  



Pytanie: Co dzieje się podczas czesania włosów? Jakie wtedy zachodzą zjawiska? 
Dlaczego kwadraciki podskakują? 
 

4. W zrozumieniu wyników doświadczenia i odpowiedzą na pytania będzie film 
pt.”Elektryzowanie ciał”. Podczas filmu uczniowie dowiedzą się , że ciała o takich 
samych ładunkach elektrycznych odpychają się, a o przeciwnych ładunkach 
elektrycznych przyciągają się. Nastepnie wykonują zadanie interaktywne. 
 

Faza końcowa: 
- krótkie podsumowanie lekcji (pogadanka) 
- zadanie pracy domowej : Wykonaj notatkę z lekcji według planu (w załączeniu) 
- ocena aktywności uczniów 
 
 
Opracowała: Elżbieta Rączka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ELEKTRYCZNO ŚĆ W PRZYRODZIE 
 

1. Narysuj i opisz model atomu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Wyjaśnij dlaczego atomy i elementy przyrody są obojętne elektrycznie. 
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3. Uzupełnij rysunki odpowiednią liczbą protonów i elektronów tak aby dane ciało było: 
 
a) elektrycznie obojętne: 
 

 
 
 
b) naelektryzowane dodatnio: 

 
c) naelektryzowane ujemnie: 

 



4. Zaproponuj doświadczenie w którym udowodnisz, że ciała występujące w przyrodzie 
elektryzują się. 
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5. Wstaw pomiędzy naelektryzowane ciala strzałkę oznaczającą kierunek działania sił 
pola elektrycznego występującego między nimi:

  


