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I. Wprowadzenie

Szkoła gimnazjalna powinna rozwijać zainteresowania uczniów uzdolnionych

w danej dziedzinie, nie zaniedbując przy tym kształcenia ogólnego z poszczegól-

nych przedmiotów. Istotną rolę w kształceniu młodzieży uzdolnionej, a zarazem w

przezwyciężaniu trudności wynikających z istnienia systemu klasowo-lekcyjnego

mogą odegrać zajęcia pozalekcyjne, przede wszystkim koła przedmiotowe. Warto

się zastanowić nad celami prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.

U kandydatów do liceów o profilu matematyczno-fizycznym, a następnie z za-

miarem na studia fizyczne i techniczne można zaobserwować pewnego rodzaju

niezaradność w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i doświadczalnych na

szczeblu fizyki elementarnej. W związku z tym nasuwa się postulat organizowania

w gimnazjach kół fizycznych i to nie ukierunkowanych na rozszerzenie programu

fizyki, lecz raczej na jego pogłębianie. Nacisk na omawianie podstawowych praw i

teorii fizycznych uważam za główne kryterium doboru treści i metod pracy z mło-

dzieżą ujawniającą uzdolnienia i zainteresowania fizyką.
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II. Cele dydaktyczne

Główne cele dydaktyczne koła fizycznego:

a) kształtowanie umiejętności obserwacji i opisu zjawisk fizycznych, a także pro-

jektowanie i przeprowadzanieeksperymentów fizycznych,

b) zdobycie umiejętności posługiwania się wiedzą fizyczną przy rozwiązywaniu

problemów teoretycznych i praktycznych,

c) wyrobienie nawyków badawczych,

d) rozbudzenie głębszych zainteresowań fizyką,

e) nabycie umiejętności pracy w zespole – zwłaszcza przy rozwiązywaniu proble-

mów doświadczalnych,

f) wyrabianie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy przez uczniów, np.

korzystanie z literatury fizycznej,

g) uświadamianie przybliżonego charakteru praw i modeli fizycznych i zaznajo-

mienie z aktualnymi problemami fizyki,

h) nabywanie umiejętności prezentowania wyników własnej pracy, współpracy w

grupie oraz wykorzystywanie informacji z różnychźródeł,

i) wyrabianie umiejętności ścisłego formułowania myśli i nabycie sprawności

matematycznej,

j) wdrażanie do refleksyjnego i logicznego myślenia.

Powyższe cele pokrywają się z celami nauczania fizyki. Znacznie w szerszym

stopniu mogą być zrealizowane na kole fizycznym ze względu na małą liczebność

zespołu uczniowskiego. Głównym zajęciem na kole jest rozwiązywanie różnora-

kich problemów fizycznych (zadania) przez ucznia przy pomocy nabytej przez

niego wiedzy.

Zadania, którymi się zajmujemy, można podzielić na cztery podstawowe grupy:
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1. Rachunkowe – dysponujemy opisem zjawiska oraz pewnymi danymi, np. licz-

bowymi, charakteryzującymi to zjawisko. Należy wyliczyć inne wielkości, bądź

podać zależności funkcyjne pomiędzy pewnymi wielkościami fizycznymi. Za-

danie takie nie powinno sprowadzać się tylko do kombinacji na wzorach, lecz

zmuszać ucznia do ich głębszego zrozumienia.

2. Problemowe – polega na wyjaśnieniu jakiegoś zjawiska fizycznego, pozornego

paradoksu, obaleniu fałszywych rozumowań. Ich rozwiązania mogą zawierać

nie tylko opis słowny, ale także pewne ujęcia matematyczne. Z tego powodu

rozwijają inwencję ucznia.

3. Doświadczalne – uczeń dysponując pewnymi przyrządami ma przy ich pomocy

eksperymentalnie wyznaczyć pewne wielkości lub związki. Rozwiązywanie

problemów eksperymentalnych wprowadza ucznia wświat typowych metod

badawczych fizyki.

4. Obserwacyjne – jest to odmiana zadania problemowego. Uczeń obserwując ja-

kieś zjawisko fizyczne musi je opisać i wyjaśnić.

Metodyka rozwiązywania zadań – rozwiązywanie zadań powinno być:

- dogłębne,

- wnikliwe,

- z dyskusją,

- z analizą błędów.

Z punktu widzenia metodologii i dydaktyki fizyki całkowite wyczerpanie jest

bardzo kształcące. Taki profil koła fizycznego może:

a) pomóc w realizacji celówsamokształceniowych,

b) być doskonałą formą przygotowania do startu w olimpiadzie fizycznej,

c) być dobrym sprawdzianem dla uczniów przed startem w olimpiadzie fizycz-

nej.
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III. Plan pracy koła fizycznego

Na pierwszym zebraniu koła fizycznego podaję opracowany plan pracy.

Uczestnicy, po moimprzedstawieniu planu, wypowiadają się, co chcieliby zmienić

(nanosimy zmiany) lub nie.

Plan pracy przedstawia się następująco:

L.p. Tematyka
ogólna

Tematyka szczegółowa –
sposób realizacji

Cele Termin wy-
konania

Odpowie-
dzialni

I

Wstęp – or-
ganizacja
pracy

1. Rekrutacja młodzieży
do koła fizycznego

2. Spis danych osobowych
uczestników koła fi-
zycznego

3. Podanie planu pracy
koła z uwzględnieniem
zmian przez uczniów

4. Wyjaśnienie, na czym
będzie polegać praca
uczniów

5. Ustalenie terminu pracy
uczniów

uświadamianie
uczniom korzy-
ści płynących z
aktywnej pracy
na kole

październik opiekun ko-
ła,
uczniowie

II

Rozwiązy-
wanie zadań

1. Wybieranie zadań ra-
chunkowych z działu:
a) kinematyka,
b) dynamika,
c) analiza energetycz-

na procesów ciepl-
nych,

d) drgania i rozcho-
dzenie się fal me-
chanicznych

2. Dobór treści zadań z
życia codziennego z
działu:
a) kinematyka,
b) dynamika,
c) analiza energetycz-

na procesów ciepl-
nych,

d) drgania i rozcho-
dzenie się fal me-
chanicznych

3. Rozwiązywanie zadań

umiejętność wy-
korzystania zdo-
bytych wiado-
mości do roz-
wiązywania za-
dań

październik
grudzień
luty

październik-
listopad
grudzień-
styczeń
luty-marzec

maj-czerwiec

członkowie
koła i opie-
kun
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doświadczalnych z
działu:
a) kinematyka,
b) dynamika,
c) analiza energetycz-

na procesów ciepl-
nych,

d) drgania i rozcho-
dzenie się fal me-
chanicznych

4. Zadania obserwacyjne z
działu:
a) kinematyka,
b) dynamika,
c) analiza energetycz-

na procesów ciepl-
nych,

d) drgania i rozcho-
dzenie się fal me-
chanicznych

październik-
listopad
grudzień-
styczeń
luty-marzec

maj-czerwiec

listopad
grudzień-
styczeń
luty-marzec

maj-czerwiec

III

Ćwiczenia
laboratoryjne

Badanie ruchu pęcherzyka
powietrza w rurce napeł-
nionej wodą – ruch jedno-
stajny: wyznaczanie za-
leżności s(t) i V(t)

Badanie ruchu kulki sta-
czającej się z równi po-
chyłej – ruch jednostajnie
przyspieszony: wyznacza-
nie zależności s(t), V(t) i
a(t)

Badanie, od czego zależy
czas swobodnego spadania

Wyznaczanie temperatury
końcowej mieszaniny

Obserwacja zjawiska:
a) topnienia i krzepnię-

cia,
b) parowania i skrapla-

nia

umiejętność po-
sługiwania się
przyrządami

październik

listopad

grudzień

luty

marzec

kwiecień

opiekun koła
fizycznego i
uczestnicy

IV

Opracowanie
referatów o
tematyce
związanej z
najnowszymi
osiągnięcia-
mi techniki i

1. Narzędzia współczesnej
techniki

2. Wielkie elektrownie w
Polsce i u sąsiadów

zapoznanie z
wielkimi zdoby-
czami nauki

cały rok członkowie
koła
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nauki

V

Dyskusja nad
artykułami
popularno-
naukowymi

1. Dyskusja nad nowo-
ściami nauki i techniki

2. Stałeśledzenie prasy i
gromadzenie wycinków
o tematyce popularno-
naukowej

umiejętność ko-
rzystania z cza-
sopism, kształ-
towanie nawy-
ków czytania

w ciągu roku członkowie
koła i opie-
kun

VI

Opieka nad
pracownią
fizyczną

1. Naprawa uszkodzonych
przyrządów

2. Wykonywanie plansz,
plakatów, uaktualnianie
gazetekściennych w
pracowni fizycznej i al-
bumów o tematyce fi-
zycznej

dbanie o mienie
społeczne

cały rok uczniowie
koła

VII

Sesja popu-
larno-
naukowa pt.
„Wkład
sławnych
Polaków
pochodzenia
polskiego do
naukiświa-
towej”

Zapoznanie się z życiem i
pracą polskich uczonych,
np. M. Skłodowską-Curie

kształtowanie
postaw patrio-
tycznych

koniec maja-
czerwiec

uczniowie
koła


