
PROGRAM KOŁA FIZYCZNO –EKOLOGICZNEGO

Cele pracy koła
-Rozwijanie zainteresowań fizyką.
-Rozwijanie zainteresowań światem (jego różnorodnością).
-Rozwijanie i rozszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach.
-Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych
i dokonywania ich opisu .
-Wykształcenie potrzeby umiejętności stosowania ilościowego
opisu zjawisk.
-Uczenie logicznego myślenia ,uogólniania ,analizy ,syntezy ,
-Wyrobienie poczucia odpowiedzialności zaśrodowisko.
-Przygotowywanie uczestników koła do konkursu fizycznego.
-zdobycie umiejętności przejawiania aktywnej postawy w twórczym
rozwiązywaniu problemów, komunikowaniu się współdziałaniu w zespole.

ETAPOWE CELE KSZTAŁCENIA

1.Dział programu 2.Cele kształcenia
Uczeń potrafi:

Właściwości materii -porównać właściwości ciał w różnych stanach
skupienia
-wykonać i opisać doświadczenia ilustrujące zjawisko
rozszerzalności temperaturowej
-badać substancje i identyfikować je na podstawie
ich właściwości
-posługiwać się sprzętem laboratoryjnym
-sporządzać wykresy
-zachować zasady ostrożności przy posługiwaniu się
środkami chemicznymi



1. 2.
Człowiek
a środowisko

Siły i równowaga

Hydrostatyka i
aerostatyka

-hierarchizować zagrożeniaśrodowiska
-wyjaśnić w jaki sposób może aktywnie poprawić
stanśrodowiska przyrodniczego w swojej okolicy
-korzystać z różnychźródeł informacji
-wyjaśnić wpływ kwaśnych deszczów naśrodowisko
-wyjaśnić podłoże i długofalowe skutki efektu
cieplarnianego
-wyjaśnić wpływ codziennych czynności i zachowań
na stanśrodowiska naturalnego
-ocenić skutki korzystnych i niekorzystnych zmian
zachodzących wśrodowisku przyrodniczym

-dostrzec zjawiska fizyczne w przyrodzie i wżyciu
codziennym
-zaprojektować i wykonać doświadczenie
-uogólnić wyniki doświadczeń
-wykonać samodzielnie przyrząd pomiarowy (siłomierz
,waga)
-stosować opis ilościowy przeprowadzonych pomiarów
wielkości fizycznych
-ustalać równowagę ciał
-wyjaśnić zjawisko grawitacji

-dokonać pomiaru ciśnienia
-obliczać ciśnienie
-wykonać przyrządy pomiarowe (manometr, barometr )
-stosować prawo Pascala i prawo Archimedesa
w zadaniach problemowych i rachunkowych
-wykazać zastosowanie : siły wyporu, naczyń

połączonych, urządzeń hydraulicznych



SZCZEGÓŁOWY WYKAZ MATERIAŁU NAUCZANIA

Materiał nauczania Szczegółowe cele
kształcenia

Procedury osiągania celów

Właściwości
materii :
-zmienność
przyrody,
-procesy fizyczne,
-mieszanie się
różnych substancji
-rozszerzalność
temperaturowa ciał

Uczeń:
-opisuje
zmienność
otaczającego
świata
-podaje i opisuje
procesy i zjawiska
fizyczne
-porównuje
właściwości ciał w
różnych stanach
skupienia
-wykonuje i
opisuje
doświadczenia
-zachowuje zasady
ostrożności przy
posługiwaniu się
środkami
chemicznymi

-praca z literaturą popularno –naukową
-rozwiązywanie odpowiednio
dobranych zadań i problemów
-wykonanie przyrządu do pomiaru
rozszerzalności temperaturowej
-wykonanie i opisanie doświadczeń
ilustrujących zjawisko rozszerzalności
temperaturowej
-badanie substancji (posługiwanie się

wskaźnikami np. papierkiem
lakmusowym
-sporządzanie i analizowanie
wykresów
-sporządzanie mieszanin i roztworów
-sortowanieśmieci na podstawie
właściwości substancji
znajdujących się w odpadkach
-dostrzeganie zagrożeń wynikających
z chemizacjiżycia (potrzeba
recyklingu)
-przygotowywanie zagadek,
krzyżówek, rebusów



W planie koła uwzględniłam następujące formy

Forma Sposób realizacji

Wycieczki

Konserwację i wykonywanie pomocy
Dydaktycznych

Rozwiązywanie zadań i problemów

Praca z literaturą popularno – naukową

Tematy i zagadnienia w zależności
od zainteresowań uczniów

-udanie się do miejsc interesujących
uczniów

-uczniowie opiekują się pomocami
-przygotowują zestawy doświadczalne

-rozwiązujemy odpowiednio dobrane
zadania i problemy :

zapoznające z nowymi
wiadomościami,

kształtujące umiejętności
oraz rozwijające myślenie

-przygotowanie zagadek, rebusów
krzyżówek na podstawie lektury,
-wykonanie pomocy naukowych
opisanych w literaturze
-wykonanie doświadczeń
zaczerpniętych z literatury
-przygotowanie plansz
przedstawiających zastosowanie ,
zasadę działania urządzeń
zamieszczonych w literaturze



Metody i formy pracy z uczniem:

Najwłaściwsze są metody aktywizujące, zapewniające maksymalne możliwości
Rozwoju uczniów.
Spośród szerokiego zestawu tego typu metod najodpowiedniejsze będą:
-burza mózgów
-obserwacja
-prace laboratoryjne
-praca w małych grupach
-praca z tekstem
-mapa mentalna
-drama

Metody te najłatwiej rozbudzają motywację uczniów.
Wspierają rozwój uczniów i podnoszą ich samoocenę.

EWALUACJA

Ewaluacja powinna być dokonywana praktycznie
na każdych zajęciach .
Pracując z uczniami metodą zespołową, nauczyciel ocenia pracę ucznia na
zajęciach jego zaangażowanie , planowanie i organizowanie pracy,
komunikowanie się z innymi członkami zespołu.
Jest to wspólne spojrzenie uczniówi nauczyciela na to co zostało osiągnięte a co
powinniśmy jeszcze wykonać.

Opracowała Anna Majchrzak -Barabasz



1. 2. 3.
Człowiek a

środowisko:
-efekty uboczne
działalności
człowieka w
środowisku:
zanieczyszczenia
atmosfery , wód ,
-działania
zmierzające do
ochrony wód ,
-jak żyć w zgodzie
ześrodowiskiem,
-problem utylizacji
odpadów ,
konsumpcyjnych
z korzyścią dla
środowiska ,
-przedostawanie
się do atmosfery
freonu i jego
niszczycielskie
działanie na
warstwę ozonu ,

Uczeń :
-rozumieże od
niego zależy stan
środowiska
-hierarchizuje
zagrożenia
środowiska
-korzysta z
różnychżródeł
informacji
-wyjaśnia
wpływ
codziennych
czynności i
zachowań na stan
środowiska
naturalnego
-wyjaśnia w jaki
sposób może
aktywnie poprawić
stanśrodowiska
przyrodniczego
w swojej okolicy
-wyjaśnia wpływ
kwaśnych
deszczów na
środowisko
-wyjaśnia podłoże
i długofalowe
skutki efektu
cieplarnianego
-ocenia skutki
korzystnych i
niekorzystnych
zmian
zachodzących w
środowisku
przyrodniczym

-obserwacje przez 1-2 tygodnie
swojego gospodarstwa domowego
(notowanie objętościowo ilości
odpadów)
-rejestrowanie czynności domowych
zanieczyszczających wodę
-obserwacja przydomowych
pojemników ześmieciami i
przedstawianie wyników obserwacji
-segregowanie odpadów w domu
-projektowanie plakatu
-dokończenie historii Miasteczko
śmieci
-przedstawienie sposobów pozbywania
się śmieci: składowanie ,spalanie
recykling
-wykonanie doświadczeń :
zjawisko dyfuzji (rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń) ,
powstawanie kwaśnego deszczu
filtrowanie wody
-przygotowujemy Dzień Ziemi
-wycieczki: CEE i Muzeum
- przygotowywanie zagadek ,
konkursów



1. 2. 3.
Siły i równowaga:
-zjawiska fizyczne
w przyrodzie i w
życiu codziennym
-masa
-gęstość
-ciężar
-siły działające na
ciało
-pomiar masy
i pomiar siły
-grawitacja we
wszechświecie

Uczeń:
-dostrzega
zjawiska fizyczne
w przyrodzie i w
życiu codziennym
-projektuje i
wykonuje
doświadczenia
-uogólnia wyniki
doświadczeń
-wykonuje
samodzielnie
przyrządy
pomiarowe
(siłomierz ,waga)
-stosuje opis
ilościowy
przeprowadzonych
pomiarów
wielkości
fizycznych
-ustala równowagę
ciał
-zdaje sobie
sprawę z
oddziaływania sił
w codziennym
życiu np.
zagrożenia
komunikacyjne
- wyjaśnia
zjawisko
grawitacji

-praca z literaturą popularno-naukową
-projektowanie i wykonanie
doświadczeń (oddziaływania ciał ,
wyznaczanie gęstości ciał ,)
-zajęcia w Centrum Edukacji
Ekologicznej – Samochód iśrodowisko
-wykonanie i wycechowanie
przyrządów pomiarowych : waga ,
siłomierz
-rozwiązywanie odpowiednio
dobranych zadań i problemów
-wykonywanie plansz –grawitacja we
wszechświecie
-przygotowywanie zagadek
konkursów , krzyżówek



1. 2. 3.
Hydrostatyka i
aerostatyka :
-ciśnienie
w gazach
i w cieczach
-pomiar ciśnienia
-zastosowanie
prawa Pascala i
prawa
Archimedesa w
życiu codziennym
-pływanie ciał

Uczeń :
-dokonuje pomiaru
ciśnienia
-oblicza ciśnienie
-wykonuje
przyrządy
pomiarowe
( manometr ,
barometr )
-stosuje prawo
Pascala i prawo
Archimedesa w
zadaniach
problemowych i
rachunkowych
-wykazuje
zastosowanie :
naczyń
połączonych ,
urządzeń
hydraulicznych

-wykonanie przyrządów pomiarowych:
manometr , barometr
-projektowanie i wykonywanie
doświadczeń
-rozwiązywanie zadań i problemów
-przygotowywanie plansz
przedstawiających zastosowanie ,
zasadę działania , urządzeń
zamieszczonych w literaturze np.
prasy hydraulicznej ,podnośnika
hydraulicznego , hamulca
hydraulicznego


