
SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZYRODY
W KLASIE V

Hasło programowe:POWIETRZE
Temat lekcji: BADAMY WŁAŚCIWOŚCI POWIETRZA
Klasa V
Czas trwania lekcji: 45 minut

Cele ogólne:
- kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów,
- dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych,
- korzystanie z różnychźródeł informacji,
- gromadzenie, przetwarzanie i prezentacja danych,
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i samooceny,
- usystematyzowanie posiadanej wiedzy,
- stosowanie zdobytejwiedzy w praktyce.

Cele operacyjne-
uczeń:

wie:
- co to jest powietrze,
- że, zarówno w procesie spalania, jak i oddychania niezbędny jest tlen
i że oba procesy przebiegają z wydzielaniem energii,

- co to jest próżnia,
- co to jest konwekcja,

zna:
- nazwy kilku gazów składających się na powietrze i ich przybliżoną zawartość
w powietrzu,

- podstawowe własności mechaniczne gazów,
- przykłady wykorzystania i zastosowania poszczególnych właściwości powietrza
w życiu codziennym.

potrafi:
- czytać instrukcję ze zrozumieniem,
- dostępnymi metodami podnieść i obniżyć temperaturę gazu,
- dostępnymi metodami sprężyć i rozprężyć gaz,
- przeprowadzić proste doświadczenia ukazujące rolę tlenu w procesie spalania,
- przeprowadzić proste eksperymenty ukazujące zachowanie się gazów
w zmieniających się warunkach,
- obserwować przebieg doświadczenia,
- wyciągać wnioski odnośnie przebiegu doświadczenia,
- dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe dotyczące właściwości powietrza
i ich wykorzystania w praktyce,



- uważnie słuchać innych,
- komunikować się w relacji uczeń- uczeń i uczeń-nauczyciel w związku
z wykonywaniem zadań,

- współdziałać w zespole,
- korzystać z wybranegoźródła informacji,
- gromadzić i przekształcać informacje dotyczące właściwości powietrza,
- prezentować efekty pracy zespołowej,
- stosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Metody pracy: doświadczenia, obserwacja, praca w grupach, pogadanka.

Formy pracy: lekcjaćwiczeniowa, wyjaśnienie pojęć i terminów, praca
w grupach, praca z klasą.

Środki dydaktyczne: różnej wielkości pojemniki i pudełka,świeczki, słoiki,
kubki metalowe, baloniki, rękawice kuchenne, zapałki, pompka rowerowa,
strzykawki jednorazowego użytku, klosz próżniowy i urządzenie do wytwarzania
próżni, „Podręcznik do przyrody” do kl. V -Maria Augustyniak,
Michał Augustyniak, Wyd. M. Rożak, „Atlas do nauczania bloku przyroda” -
Wyd. M. Rożak, inne dostępneźródła informacji, karty pracy.



PRZEBIEG LEKCJI:

Etapy lekcji Przebieg lekcji Umiejętności
kluczowe

Czynności
Nauczyciela

ZAANGA ŻOWA-
NIE

(10 MINUT)

Faza wstępna:

-Zagadka:Co się znajduje w pudełkach
i pojemnikach ?(Nauczyciel przynosi
do klasy różnej wielkości pojemniki
i pudełka. Zadaje uczniom pytanie od-
nośnie zawartości pojemników i pudełek.
Uczniowie usiłują zgadnąć, co
przyniósł nauczyciel.
Nauczyciel wybiera ucznia -ochotnika,
który ma opowiedzieć klasie o tym,
co znajduje się w pudełkach. Wybrany
uczeń z dużym prawdopodobieństwem
stwierdzi,że w pojemnikach i
pudełkach nic nie ma. Nauczyciel wy-
prowadza klasę z błędu. Uświadamia
uczniom, iż w przyniesionych przez
niego pojemnikach i pudełkach
znajduje się powietrze, którym dzisiaj
właśnie na lekcji będziemy się zajmowali.

-Przypomnienie podstawowych
wiadomości o powietrzu:
Co to jest powietrze?
Z jakich się składa gazów?
Czy czyste powietrze jest widoczne?
Czy ma określony kształt i zapach?
Czy powietrze ma określoną objętość?

-Poinformowanie uczniów, iż inne
bardzo ważne właściwości powietrza
poznamy na dzisiejszej lekcji.

-Zapoznanie uczniów z tematem i cela-
mi lekcji.

-Organizowanie:podział uczniów na
5 grup

-Planowanie:Każda grupa otrzyma
5 kart pracy i wykona zadania na
poszczególnych stanowiskach pracy

Komunikowaniesię
nauczyciel- uczeń

Zadanie
zagadki

Przedstawienie
rozwiązania
zagadki.

Nauczyciel
powtarza
z klasą
podstawowe
wiadomości o
powietrzu.

Podanie tematu
i celów lekcji.

Nauczyciel dzieli
klasę na grupy.

Nauczyciel
przedstawia plan
pracy.



BADANIE
( 15 MINUT )

Każda grupa otrzymuje karty pracy
i wykonuje zadania na poszczególnych
stanowiskach.

STANOWISKO I-
KARTA PRACY I

Uczniowie korzystając z dostępnych
źródeł informacji wyjaśniają pojęcie
próżni.
Wykonują doświadczenia dotyczące
rozchodzenia się dźwięków w
powietrzu i próżni.
Notują spostrzeżenia.
Wyciągają wnioski.

STANOWISKO II-
KARTA PRACY II

Uczniowie wykonują
doświadczenia ze spalaniem
świeczki.
Wyciągają wnioski z wykonanych
doświadczeń.
Odpowiadają na pytania:
-Co to jest spalanie?
-Gdzie wżyciu codziennym wykorzystuje
się ten proces?

STANOWISKO III-
KARTA PRACY III

Uczniowie wykonują doświadczenia z
ogrzewaniem i oziębianiem powietrza.
Wyciągają wnioski z wykonanych
doświadczeń.

STANOWISKO PRACY IV-
KARTA PRACY IV

Uczniowie wykonują doświadczenia
z palącą się świeczką umieszczoną
na różnej wysokości okna.
Wyciągają wnioski z wykonanych
doświadczeń.

Korzystanie z
dostępnychźródeł
informacji.
Komunikowanie się.
Współdziałanie w
zespole.
Wspólne
wnioskowanie.
Twórcze
rozwiązywanie
problemów.

Współdziałanie w
zespole.
Komunikowanie się.
Twórcze
rozwiązywanie
problemów.
Wnioskowanie.
Korzystanie z
podręcznika i
dostępnychźródeł
wiedzy.

Współdziałanie w
zespole.
Komunikowanie się.
Twórcze
rozwiązywanie
problemów.
Wnioskowanie.

Współdziałanie w
zespole.
Komunikowanie się.
Twórcze
rozwiązywanie
problemów.
Wnioskowanie.

Nauczyciel
rozdaje
karty pracy i
wskazuje
kolejność
pracy grup na
poszczególnych
stanowiskach.

Nauczyciel
słucha
i obserwuje pracę
uczniów.

Nauczyciel
słucha i
obserwuje pracę
uczniów.

Nauczyciel
słucha
i obserwuje pracę
uczniów.

Nauczyciel
słucha
i obserwuje pracę
uczniów.



Korzystając z podręcznika i innych
źródeł wiedzy wyjaśniają:
-Co to jest konwekcja?
-Gdzie wykorzystuje się zjawisko
konwekcji wżyciu codziennym?

STANOWISKO PRACY-V
KARTA PRACY V

Uczniowie wykonują doświadczenia
dotyczące sprężania i rozprężania
powietrza oraz jego właściwości.
Wyciągają wnioski.
Ustalają gdzie wykorzystuje się sprężone i
rozprężone powietrze.

Korzystanie zeźródeł
wiedzy.

Współdziałanie w
zespole.
Komunikowanie się.
Twórcze
rozwiązywanie
problemów.
Wnioskowanie.
Korzystanie z
podręcznika i
dostępnychźródeł
informacji.

Nauczyciel
słucha i
obserwuje pracę
uczniów.

PRZEKSZTAŁCA-
NIE

(5 MINUT)

Uczniowie opracowują ostateczną wersję
odpowiedzi.
Porządkują wiedzę twórczą.
Znajdują jej zastosowanie w praktyce.
Uzgadniają sposób prezentacji efektów
pracy grupy.

Grupowanie i
selekcjonowanie
informacji.
Przekształcanie
wiedzy.
Dostrzeganie
związków
przyczynowo-
skutkowych w
przebiegu procesów
fizycznych.
Stosowanie wiedzy
w praktyce.

Nauczyciel
obserwuje i
słucha.

PREZENTACJA
PODSUMOWANIE

(10 MINUT)

Grupy przedstawiają wyniki swojej
pracy.
Uczniowie wspólnie z nauczycielem
analizują efekt pracy wszystkich grup.
W zeszycie przedmiotowym
zapisują wnioski z przeprowadzonych
doświadczeń:
1.W powietrzu, w odróżnieniu
od próżni, rozchodzą się dźwięki.
2.W procesie spalania niezbędny jest
tlen.
3. Ogrzane powietrze zwiększa swoją
objętość, jest lżejsze i unosi się do góry.
Oziębione powietrze zachowuje się
odwrotnie.
4. Powietrze można sprężać
i rozpr ężać.

Gdy sprężamy powietrze jego
temperatura wzrasta, a gdy rozprężamy
maleje.
5.Określone właściwości powietrza
wykorzystuje się w praktyce.

Prezentacja efektów
pracy zespołowej.
Uczenie się.
Umiejętność
mówienia do większej
grupy.
Argumentowanie.

Nauczyciel
ocenia
poprawność
merytoryczną
odpowiedzi.
Kieruje rozmową
prowadzącą
do wyciągnięcia
ostatecznych
wniosków.



REFLEKSJA
(5 MINUT)

-Czy zajęcia podobały się uczniom,
co ich szczególnie zainteresowało,
co im najwięcej sprawiło problemu.

-Ocena pracy grupy i jej członków.

Ocena sposobu
prowadzenia zajęć.
Ocena pracy
zespołowej.
Krytycyzm oceniania.

Nauczyciel
inspiruje
uczniów do
refleksji.

ZADANIE DOMOWE: Zastanów się?: Dlaczego należy dmuchać w ognisko, które nie chce się
palić?

W jaki sposób powstaje wiatr halny?

Autor: Zofia Ciesielska



STANOWISKO PRACY I – KARTA PRACY I

Zadanie I
Korzystając z podręcznika do przyrody lub innego dostępnegoźródła informacji
wyjaśnij pojęcie „próżnia”.

Zadanie II
Wykonaj doświadczenia.

DOŚWIADCZENIE I
Nastaw budzik tak, aby zadzwonił, stojąc na stole. Następnie nakryj go kloszem
przyrządu do wytwarzania próżni.

Spostrzeżenia:

DOŚWIADCZENIE II
Nastaw budzik ponownie i zanim zacznie dzwonić, usuń powietrze spod klosza
za pomocą pompy próżniowej.

Spostrzeżenia:

Zadanie III
Wyciągnij wnioski z wykonanych doświadczeń.

Wnioski:



STANOWISKO PRACY II - KARTA PRACY II

Zadanie I
Wykonaj doświadczenia.
Zachowaj szczególneśrodki ostrożności przy obchodzeniu się z ogniem!

DOŚWIADCZENIE I
Zapalświeczkę i obserwuj ją.

Spostrzeżenia:

DOŚWIADCZENIE II
Palącą się świeczkę przykryj słoikiem i obserwuj ją.

Spostrzeżenia:

Zadanie II
Wyciągnij wnioski z wykonanych doświadczeń.

Wnioski:

Zadanie III
Odpowiedz na pytanie: Co to jest spalanie?

Zadanie IV
Zastanów się, gdzie wżyciu codziennym wykorzystuje się proces spalania?



STANOWISKO PRACY III – KARTA PRACY III

Zadanie I
Wykonaj doświadczenie.
Podczas wykonywania doświadczenia zachowaj szczególną ostrożność!

DOŚWIADCZENIE

Masz do dyspozycji 3 metalowe kubki. Każdy kubek zamknij szczelnie gumą z
przygotowanych baloników. Pierwszy kubek pozostaw w temperaturze
pokojowej. Drugi kubek (trzymając go przez rękawicę kuchenną) podgrzewaj
ostrożnie nad płomieniemświecy. Trzeci kubek umieść na około 15 minut w
chłodziarce lub za oknem (jeśli temperatura powietrza jest niska).

Spostrzeżenia:

Wnioski:



STANOWISKO PRACY IV – KARTA PRACY IV

Zadanie I
Wykonaj doświadczenia.
Podczas wykonywania doświadczeń zachowaj szczególną ostrożność!

DOŚWIADCZENIE I
Zapalświeczkę. Postaw ją na parapecie otwartego okna. Obserwuj, co się dzieje z
płomieniem.

Spostrzeżenia:

DOŚWIADCZENIE II
Płonącą świecę przytrzymaj w górnej części otwartego okna. Obserwuj ją.

Spostrzeżenia:

Zadanie II
Wyciągnij wnioski z wykonanych doświadczeń.

Wnioski:

Zadanie III
Korzystając z podręcznika lub innego dostępnegoźródła informacji wyjaśnij, co to jest konwekcja?

Zadanie IV
Podaj przykłady występowania i wykorzystania zjawiska konwekcji wżyciu
codziennym.



STANOWISKO PRACY V – KARTA PRACY V

Zadanie I
Wykonaj doświadczenia.

DOŚWIADCZENIE I
Zatkaj szczelnie wylot pompki rowerowej palcem jednej ręki, a drugą ręką
postaraj się jak najbardziej wcisnąć tłok pompki. Następnie zmniejsz nacisk na
tłok. Czynność, którą wykonujesz, to sprężanie lub rozprężanie powietrza.

DOŚWIADCZENIE II
Napełnij strzykawkę (strzykawka jednorazowego użytku) wodą.
Co zaobserwowałeś?

DOŚWIADCZENIE III
Następnie zakryj szczelnie wylot strzykawki i zwiększ nacisk na tłok.
Następnie zmniejsz nacisk na tłok.
Co zaobserwowałeś?

DOŚWIADCZENIE IV
Trzymając za górną część obudowy pompki rowerowej, energicznie pompuj
powietrze. Poproś koleżankę lub kolegę, aby zatkali palcem wylot pompki, tak
żeby powietrze nie uciekało. Następnie dotknij dolnej części obudowy pompki.
Co sądzisz o temperaturze pompki przed wykonaniem doświadczenia i po nim.
Spostrzeżenia:

Zadanie II
Wyciągnij wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.
Wnioski:

Zadanie III
Zastanów się, gdzie w praktyce wykorzystuje się sprężone i rozprężone
powietrze.

Autor: Zofia Ciesielska


