
Znaczenie doświadczeń w nauczaniu fizyki

Fizyka jest nauką eksperymentalną i nauczanie tego przedmiotu nie może odbywać się w
oderwaniu od otaczającej nas rzeczywistości. Doświadczenie daje nam możliwość
powtarzalności zjawisk. Pozwala na sztuczne i planowane wywołanie zjawisk fizycznych w
ściśle określonych warunkach.

Kolejne etapy eksperymentu to:
a) formułowanie hipotezy roboczej
b) planowanie – wybór metody i odpowiednichśrodków
c) przeprowadzenie eksperymentu
d) opracowanie wyników,źródła błędów, wyciąganie wniosków, formułowanie

zależności między wielkościami fizycznymi.
Doświadczenie jest dla uczniaźródłem wiedzy ,środkiem weryfikacji wiedzy. Pozwala na

rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie samodzielności myślenia oraz przybliża zjawiska
życia codziennego.

Nauczycielowi daje możliwość stworzenia sytuacji problemowej, możliwość postawienia
pytań:

- dlaczego wystąpiło zjawisko?
- jaka jest zależność między wielkościami fizycznymi?
- jakie muszą być warunki aby wystąpiło dane zjawisko?
- jak wyznaczyć daną wielkość fizyczną?

Doświadczenie uatrakcyjnia lekcję przez stworzenie np. sytuacji zabawowej pozwalającej na
dostrzeżenie i rozwiązanie problemu.

Doświadczenia możemy podzielić na cztery grupy:
- eksperymenty pokazowe

- samodzielne doświadczenia uczniowskie
- doświadczenia przeprowadzane w toku zajęć pozalekcyjnych
- doświadczenia domowe związane z programem szkolnym.

Doświadczenie pokazowe

Przeprowadzane jest przez nauczyciela przy pomocy uczniów i obserwowane przez
wszystkich w klasie. Musi być przedstawione za pomocą prostychśrodków dydaktycznych,
dobrze widoczne i musi być wyraźny efekt, który chcemy zademonstrować. Najlepiej układ
doświadczalny budować na oczach uczniów i na stole demonstracyjnym ustawić tylko
przedmioty potrzebne do pokazu ( aby nie rozpraszać uwagi uczniów ).

Przykład doświadczenia pokazowego:linie sił pola elektrostatycznego
Potrzebne pomoce:

- maszyna elektrostatyczna,
- metalowe kule na izolowanych podstawkach,
- metalowe okrągłe płyty,
- taśma magnetofonowa,
- klej

Taśmę magnetofonową przecinamy na paski o długości ok.10 cm i przyklejamy do kul i płyt
metalowych. Następnie łączymy je z maszyną elektrostatyczną. Paski taśmy ustawiają się
wzdłuż linii sił pola elektrostatycznego. W ten sposób demonstrujemy centralne i jednorodne
pole elektrostatyczne. (Patrz rysunki 1 i 2)
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Doświadczenie uczniowskie

Doświadczenia uczniowskie mają uczyć samodzielności w planowaniu i przeprowadzaniu
eksperymentów, cierpliwości i dokładności, umiejętności notowania spostrzeżeń i wyciągania
wniosków. Uczniowie wdrażani są do pracy w grupie, kształtują umiejętność posługiwania
się przyrządami pomiarowymi. Poznają i stosują w praktyce zasady BHP.

Eksperymenty ze względu na treść ćwiczeń można podzielić na następujące grupy:
- ćwiczenia prowadzące do poznania zjawisk i właściwości fizycznych
- ćwiczenia pozwalające znaleźć zależność między wielkościami fizycznymi
- ćwiczenia sprawdzające prawa fizyczne
- ćwiczenia zapoznające z działaniem urządzeń i przyrządów pomiarowych
- wyznaczanie stałych fizycznych.

Przykład doświadczenia uczniowskiego:wyznaczanie ogniskowej soczewki
skupiającej metodą otrzymywania obrazów.
Potrzebne pomoce:

- soczewki skupiające,
- świeczka,
- linijka,
- kolba szklana.

Sala, w której przeprowadzamy lekcję musi być zaciemniona. Klasę dzielimy na trzy
lub czteroosobowe grupy. Każda grupa otrzymuje trzy różne soczewki w oprawkach. Za
pomocą plasteliny ustawiają uczniowie soczewki na stole, zapalają świeczki i zmieniając
położenie ekranu (biała kartka) szukają ostrego obrazu. Dokonują pomiarów odległości
przedmiotu i obrazu od soczewki. Za pomocą równania soczewki obliczają ogniskową. Na
każdej soczewce podana jest ogniskowa (napis zaklejam wcześniej plastrem). Po zakończeniu
pomiarów uczniowie sprawdzają swoje wyniki z rzeczywistą wartością ogniskowej.
Uczniowie analizują źródła błędów. Wnioski zapisują w zeszycie. Ostatnimćwiczeniem na
lekcji jest wyznaczenie ogniskowej szklanej kolby wypełnionej wodą. Przekonuje ich to,że
rolę soczewki mogą pełnić różne przedmioty np. szklana butelka pozostawiona w lesie.

Doświadczenie modelowe

Pewnych zjawisk nie jesteśmy w stanie pokazać (np. cząsteczek, z których składają się
substancje) wtedy stosujemy doświadczenie modelowe. Powinno on być względnie proste,
poglądowe i podobne do oryginału. Pozwala wysuwać i weryfikować hipotezy.

Przykład doświadczenia modelowego:model kinetyczno- molekularnej teorii
budowy.
Potrzebne pomoce:

- fabryczny przyrząd do demonstracji
- kulki różnej wielkości i o różnej masie.

Przyrząd składa się ze szklanego cylindra ustawionego nad głośnikiem. Drgająca membrana
stanowi dno cylindra. Gdy głośnik podłączymy do prądu zmiennego wtedy kuleczki
znajdujące się w naczyniu zaczynają podskakiwać. Za pomocą modelu można pokazać:

- zachowanie się cząsteczek gazu,
- dyfuzję,
- model cieczy,
- parowanie cieczy,
- cząsteczki ciała stałego.
- dlaczego gaz wywiera ciśnienie naścianki naczynia.(rys. 3)



Rys. 3

Doświadczenie pozwalające na organizację sytuacji zabawowej

Doświadczenie takie skupia uwagę uczniów, wywołuje ichżywe zainteresowanie, jest
możliwe do samodzielnego wykonania, zmusza do myślenia.

Przykład:nurek Kartezjusza
Potrzebne pomoce:

-przezroczysta butelka plastikowa (najlepiej o pojemności 1,5 litra)
-buteleczka po zapachu do ciast,
-ołów do obciążenia buteleczki.

Buteleczkę odwracamy do góry dnem i obciążamy taką ilością ołowiu, aby
umieszczona w wodzie pływała tuż pod powierzchnią wody. Tak przygotowanego nurka
umieszczamy w plastikowej butelce z wodą i zakręcamy nakrętkę. Pamiętamy, aby butelki nie
napełniać pod sam korek, musi zostać trochę powietrza. Gdyściśniemy butelkę nurek opada
na dno, gdy zwolnimy uścisk nurek wypływa na powierzchnię. Efekt wywołany jest
zmianami ciśnienia w wodzie, które powodują sprężanie i rozprężanie się powietrza
zawartego w małej buteleczce.(rys.4)
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