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TEMAT: Gwia ździste niebo.

Cele lekcji w zakresie wiedzy i umiejętności dla uczniów pełnosprawnych,
niepełnosprawnych w stopniu lekkim, oraz uczniów niepełnosprawnych w
stopniu umiarkowanym.

Lp. Uczeń pełnosprawny Uczeń niepełnosprawny
w stopniu lekkim

Uczeń niepełnosprawny
w stopniu
umiarkowanym

1. Uczeń umie opisać samodzielnie wygląd nieba w
pogodny wieczór.
a) gwiazdy i gwiazdozbiory
b) Księżyc
c) planety
d) komety
e) Droga Mleczna

Potrafi z rozsypanki
wyrazowej umieścić
prawidłowo podpisy pod
obrazkami obiektów
wymienionych w
punktach: a, b, c, d, e.

2. Umie wymienić przyrządy służące do obserwacji
nieba oraz wie, ile gwiazd można dostrzec na
niebie okiem nieuzbrojonym, a ile za pomocą
przyrządów

3. Potrafi odszukać w
podręczniku
informacje dotyczące
gwiazd:
a) co to są gwiazdy i

dlaczegoświecą
b) jak powstają
c) jaki jest ich skład

chemiczny

Odczytuje wskazany
przez nauczyciela tekst
dotyczący informacji o
gwiazdach.

Potrafi z rozsypanki
wyrazowej ułożyć słowo
GWIAZDA



4. Zna 6 klas jasności
gwiazd.

Potrafi odpowiedniej barwie gwiazdy
przyporządkować klasę jasności gwiazd
(obrazki + rozsypanka wyrazowa).

5. Zna klasyfikacje gwiazd ze względu na rozmiary
(średnice): nadolbrzymy, olbrzymy, czerwone
olbrzymy, karły.

Potrafi współdziałać w grupie.
a) samodzielnie odczytuje informacje z mapy

nieba
b) samodzielnie wyszukuje informacje z

dodatkowych źródeł
c) umie posługiwać się obrotową mapką nieba.

Z pomocą
pełnosprawnych
kolegów, potrafi
zapoznać się z
dodatkowymi źródłami:
mapą nieba, posługiwać
się obrotową mapką
nieba.

6.

Potrafi kulturalnie odnosi ć się do kolegów.
.

METODY:
a) poszukująca (praca z tekstem)
b) słowna
c) problemowa
d) podająca (wykład)
e) praktyczna (praca z mapą nieba, obrotową mapką nieba)

FORMY:
a) indywidualna zróżnicowana
b) grupowa
c) zbiorowa



ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Lp Uczeń pełnosprawny Uczeń niepełnosprawny

w stopniu lekkim
Uczeń niepełnosprawny
w stopniu
umiarkowanym

1. Podręcznik pt „Fizyka dla gimnazjum” cz I
M. R. Rozenbajgier, J.M Kreiner.

Kartonik z zapisanym
tematem lekcji.

2. Obrazki obiektów
astronomicznych do
wklejenia.
Rozsypanka wyrazowa
będąca podpisami tych
obiektów.

3. Zdjęcia przyrządów do obserwacji astronomicznych - do wklejenia.
4. Rozsypanka literowa:

słowa – gwiazda oraz
kartonik do wklejenia z
definicją gwiazdy.

Model gwiazdy w przekroju eksponujący helowe jądro i otoczkę wodorową.5.

Kartoniki z wyrazami: hel, wodór.

6. Obrazki z modelami gwiazd różnych barw oraz
rozsypanka wyrazowa klas jasności.

7. Kartoniki do wklejenia z
klasyfikacją gwiazd pod
względem rozmiarów:
nadolbrzymy, olbrzymy,
podolbrzymy, karły.

8. Albumy tematyczne wykonane przez dzieci.

9. Mapy nieba.

10. Obrotowe mapki nieba.

11. Arkusze papieru do rozwiązywania poleceń pracy w grupach.



PRZEBIEG LEKCJI:
Lp Uczeń pełnosprawny Uczeń niepełnosprawny

w stopniu lekkim
Uczeń niepełnosprawny
w stopniu
umiarkowanym

1. Czynności organizacyjne (sprawdzenie obecności).

2. Powtórzenie wiadomości
o Układzie Słonecznym,
obserwacjach
astronomicznych,
odległościach
astronomicznych.

Znajomość planet z
zachowaniem odległości
od Słońca.

Odczytanie z planszy
Układu Słonecznego
planet wg. kolejności od
Słońca.

3. Wprowadzenie nowego tematu lekcji i zapisanie go
na tablicy.

Wklejenie do zeszytu
tematu lekcji.

Pogadanka na temat obserwacji nieba wieczorową porą:
a) obiekty widoczne na niebie – zapisanie do zeszytu
- gwiazdy i gwiazdozbiory
- planety
- Księżyc
- komety
- Droga Mleczna
b) jak policzono gwiazdy?

4.

Poprawne umieszczenie
z pomocą nauczyciela
podpisów pod
obrazkami obiektów
astronomicznych:
gwiazd, planet,
Księżyca, komety.

5. Wklejenie do zeszytów zdjęć przyrządów do obserwacji astronomicznych:
lornetki, lunety, teleskopy.



Praca indywidualna z podręcznikiem
„Fizyka dla gimnazjum” Str. 160.

6.

Wyszukanie
informacji o
gwiazdach:
a) co to są gwiazdy?
b) dlaczegoświecą?
c) skład chemiczny

gwiazd

Odczytanie,
wskazanego przez
nauczyciela, tekstu,
który dotyczy
informacji o
gwiazdach.

Ułożenie z
rozsypanki literowej
słowa GWIAZDA
oraz wklejenie do
zeszytu kartonika z
def. gwiazdy.

Wklejenie do zeszytu modelu gwiazdy w przekroju.7.

Uczniowie
uzupełniają model
gwiazdy: helowe
jądro, wodorowa
otoczka jądra.

Uczniowie z pomocą nauczyciela
umieszczają odpowiednie kartoniki z
wyrazem „hel” – w j ądrze gwiazdy,
natomiast z wyrazem „wodór” – w otoczce
jądra.

8. Wprowadzenie
klasyfikacji gwiazd
pod względem
obserwowanej
jasności (barwy) – 6
klas jasności.

Uczniowie odpowiedniej barwie gwiazdy
na obrazku przyporządkowywują
odpowiednią klasę jasności, np:
- biało – niebieska barwa – I klasa

jasności
- biała – II klasa jasności
- jasno –żółta – III klasa jasności
- żółta – IV klasa jasności
- pomarańczowa – V klasa jasności
- czerwona – VI klasa jasności

9. Wprowadzenie klasyfikacji gwiazd ze
względu na rozmiary (średnice):
nadolbrzymy, olbrzymy, czerwone
olbrzymy, podolbrzymy, karły – zapisanie
do zeszytu.

Wklejenie do zeszytu
kartonika z
klasyfikacją gwiazd
ze względu na
rozmiary.



10. Podzielenie uczniów na 4 grupy 3-4 osobowe (w każdej grupie
znajduje się dziecko niepełnosprawne).
a) uczniowie otrzymują mapy nieba i każda grupa wyszukuje i

odczytuje (zapisuje) gwiazdozbiory na wskazanej części nieba
I grupa – niebo południowe
II grupa – niebo północne
III grupa – niebo wschodnie
IV grupa – niebo zachodnie

b) Przedstawiciele grup eksponują na tablicy zapisane arkusze
papieru z rozwiązanym poleceniem.

c) Praca z obrotową mapka nieba.
Uczniowie ustawiają mapkę na wskazany dzień oraz godzinę
obserwacji i odczytują gwiazdozbiory widoczne w tym dniu
na niebie. Czynność tę powtarzają, ustawiając mapkę na
dowolny dzień i dowolną porę roku, akcentując fakt, że niebo
w każdej porze roku wygląda inaczej.

d) korzystając z albumów tematycznych, uczniowie wyszukują
mity i legendy związane z gwiazdozbiorami, np: „Mit pięknej
Andromedy” – odczytują je.

11. Podsumowanie lekcji.

Zadanie pracy domowej:
1) Ile
gwiazdozbiorów
wyodrębniono na
niebie?; autorem ilu
z nich jest polski
astronom Jan
Heweliusz?

2) Krzyżówka utrwalaj ąca wiadomości (zróżnicowana).

12.

Zadanie 1 str. 208 z
Zeszytu
przedmiotowo-
ćwiczeniowego, cz. 1

Do wykonania
krzyżówka z pliku
krzyzowka.xls

Obrazek Słońca
podzielony
promieniście na 6
części, każda część
zawiera literę z
wyrazu SŁOŃCE.
Ułóż poprawnie
rozsypankę i
odczytaj hasło.

OCENA PRACY UCZNIÓW PROWADZONA JEST NA BIE ŻĄCO.
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1. Naturalny satelita Ziemi.
2. Imię polskiego astronoma Kopernika.
3. Jedna z planet Układu Słonecznego.
4. Odmierzają go zegary.
5. Ciało niebieskie z głową i warkoczem.

KRZYŻÓWKA


