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Scenariusz lekcji z fizyki

dla klasy II 3-letniego Technikum Budowlanego

na podbudowie ZSZ

Opracowała: mgr Greta Tomczyk

Temat lekcji: „Pole magnetyczne magnesu trwałego, prądu

stałego i Ziemi”.

Zakres treści: źródła pola magnetycznego, oddziaływanie biegunów

magnetycznych, linie pola magnetycznego i ich zwrot, doświadczenie Öersteda,

reguła chwytu prawej dłoni, Ziemia jako magnes

Cele lekcji:

Uczeń:

1. wymieniaźródła pola magnetycznego

2. wie, co to jest pole magnetyczne

3. wie, jak oddziaływują bieguny magnetyczne

4. wie, jak zachowują się różne ciała w pobliżu magnesów

5. potrafi narysować linie pola magnetycznego wokół magnesu

sztabkowego, podkowiastego, przewodnika z prądem (prostoliniowego,

kołowego, zwojnicy)

6. zna regułę chwytu prawej dłoni

7. stosuje regułę chwytu prawej dłoni w typowych przykładach

8. potrafi opisać doświadczenie Öersteda

9. wykonujećwiczenia w celu określenia linii pola magnetycznego

10. wie do czego służy kompas i na jakiej zasadzie działa

11. odróżnia bieguny geograficzne i magnetyczne Ziemi
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Metody pracy: pogadanka, eksperyment

Środki dydaktyczne: magnesy sztabkowe i podkowiaste, igły magnetyczne,

opiłki żelazne, gwoździe, kompasy, przewodniki, baterie płaskie,żaróweczki,

blaszki aluminiowe, mosiężne, kawałki szkła, papieru.

Formy pracy: grupowa i zbiorowa

Przebieg lekcji:

I Faza wprowadzająca

1.Czynności organizacyjne

2. Zapisanie tematu lekcji „Pole magnetyczne magnesu trwałego, prądu stałego i

Ziemi”

3. Powtórzenie wiadomości o polu grawitacyjnym i elektrostatycznym ( ich

źródła i linie pola)

4. Wprowadzenie do tematu lekcji

II. Faza realizacyjna

1. Podział klasy na 6 grup

2. Przydzielenie poszczególnym grupom kart pracy, zadań doświadczalnych,

stanowisk pracy i instrukcji ich wykonania

3. Uczniowie wykonują w grupachćwiczenia, formułują wnioski i zapisują je w

kartach pracy

III. Faza podsumowująca

1. Liderzy poszczególnych grup przedstawiają na forum klasy wnioski ze

swoich kart pracy, a pozostali uczniowie zapisują je w swoich zeszytach.

2. Kontrola notatek i rysunków

3. Ocena pracy uczniów

4. Czynności porządkowe



3

KARTA PRACY – grupa I

Zachowanie się różnych ciał w pobliżu magnesu

Mając do dyspozycji magnesy, gwoździe, blaszki aluminiowe, mosiężne, szkło,

papier, sprawdź jak zachowują się te ciała w pobliżu biegunów magnesu.

Wniosek: Magnes ..........................przedmioty wykonaneze ................................

Ciała ....................................... nazywamy ferromagnetykami.

KARTA PRACY – grupa II

Oddziaływanie biegunów magnetycznych

Sprawdź, jak zachowują się magnesy i igły magnetyczne ustawione względem

siebie biegunami jednoimiennymi i różnoimiennymi.

Wniosek: Bieguny jednoimienne ..............................a różnoimienne.....................

KARTA PRACY – grupa III

Kształt linii pola magnetycznego

Za pomocą opiłków żelaza i igiełek magnetycznych, sprawdź jakie są linie pola

magnetycznego magnesu sztabkowego i podkowiastego. Na podstawie

wykonanych doświadczeń narysuj linie pola magnetycznego magnesu

sztabkowego i podkowiastego. Zaznacz na rysunku zwrot linii pola

magnetycznego, korzystając z umowy: „ Linie pola magnetycznego mają zwrot

od bieguna północnego N do bieguna południowego S.

Wniosek: Linie pola magnetycznego między biegunami magnesu

podkowiastego są do siebie ustawione...............................Pole o tak ułożonych

liniach nazywamy polem ......................................
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KARTA PRACY – grupa IV

Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Nad igłą magnetyczną rozciągnij przewodnik zgodnie z kierunkiem ustawienia

igły. Sprawdź, jak zachowuje się igła przy przepływie prądu przez przewodnik.

Wniosek: Podczas przepływu prądu przez przewodnik igła magnetyczna

.....................................Świadczy to o tym,że przewodnik z prądem jestźródłem

.....................................

Sprawdź jak ustawią się opiłki żelazne rozsypane wokół przewodnika

prostoliniowego, kołowego i zwojnicy podczas przepływu prądu. Uzupełnij

rysunki liniami pola magnetycznego.

KARTA PRACY – grupa V

Reguła chwytu prawej dłoni

Obok przewodnika prostoliniowego z prądem ustaw igiełkę magnetyczną. Na

podstawie ustawienia się biegunów magnetycznych igły względem przewodnika

ustal zwrot linii pola magnetycznego. Na podstawie reguły chwytu prawej dłoni,

ustal zwrot prądu w przewodniku. Wykonaj rysunek.
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KARTA PRACY – grupa VI

Pole magnetyczne Ziemi

Zastanów się do czego służy kompas i jaka jest zasada jego działania. Sprawdź,

jak ustawia się igła magnetyczna w kompasie.

Wniosek: Ziemia jest ...............................................W pobliżu północnego

bieguna geograficznego Ziemi znajduje się ...........................................biegun

magnetyczny.


