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Czy przyrodnikom też potrzebne 
jest progra mowanie? No jasne! 
Wspólnie będziemy badać zja-
wiska atmosferyczne, a pomiary 
analizować poprzez kodowa-
nie w języku Scratch. Program 
świetnie sprawdzi się na lek-
cjach przyrody.
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Odkrywcy świata
 Autor: Anna Romańska, Marcin Piotrowicz

Lekcja 1 i 2: 
Skąd się bierze wiatr?   

Zajęcia wprowadzają uczniów w tematykę związaną z energią wiatru i wyjaśniają jego powstawanie. 
Uczniowie poprzez wykonywane doświadczenia dowiadują się, od czego zależy siła wiatru, jak zmierzyć 
prędkość i kierunek wiatru.

Cele zajęć: 
Uczeń powinien:
• wyjaśnić, jak powstaje wiatr;
• przeprowadzić doświadczenia wykazujące obecność powie-

trza i ciśnienia atmosferycznego;
• na podstawie instrukcji zbudować wiatromierz;
• dokonać pomiaru siły i kierunku wiatru.

Materiały pomocnicze:
• karty pracy
• szablon do wykonania pomocy dydaktycznej
• balony
• taśma klejąca
• sznurek (nitka)
• suszarka
• worki na śmieci 60 l
• świeczka
• zapałki
• kartka papieru
• nożyczki
• słownik j. angielskiego
• elektroniczny miernik prędkości wiatru i temperatury z 

wyświetlaczem elektronicznym lub modułowa stacja pogody 
(narzędzia umożliwiające pomiar siły i kierunku wiatru)

Pojęcia kluczowe:

→ reportaż   → ciśnienie atmosferyczne   → wiatromierz  
→ niż   → wyż   → wiatr

Czas na realizację zajęć: 90 min.

Metody pracy:
• doświadczenia,
• pogadanka,
• praca z komputerem

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI. Przyroda. Treści szczegółowe:
3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie. Uczeń: 

3.10. wykonuje i opisuje proste doświadczenia wykazujące istnienie 
powietrza i ciśnienia atmosferycznego; buduje na podstawie instrukcji 
prosty wiatromierz i wykorzystuje go w prowadzeniu obserwacji; 
3.11. wymienia nazwy składników pogody (temperatura powietrza, 
opady i ciśnienie atmosferyczne, kierunek i siła wiatru) oraz przyrzą-
dów służących do ich pomiaru, podaje jednostki pomiaru temperatury 
i opadów stosowane w meteorologii; 
3.12. obserwuje pogodę, mierzy temperaturę powietrza oraz określa 
kierunek i siłę wiatru, rodzaje opadów i osadów, stopień zachmurzenia 
nieba, prowadzi kalendarz pogody;
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Przebieg zajęć:
 

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy – 15 min

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że rozpoczynamy realizację programu #SuperKoderzy na lekcjach przyrody. 
W skrócie opowiada, jakie pojawią się tematy i jaka będzie rola komputerów na najbliższych lekcjach.
Nauczyciel dzieli klasę na 2-osobowe zespoły. Każdy z uczniów otrzymuje balon. Uczniowie w parach biorą 
udział w „wyścigu balonów”. 

Wyścigi balonów
Potrzebne materiały: gumowy balon, słomka, nitka, taśma klejąca.

Przygotowanie toru:
• Odetnijcie dwa proste, długie kawałki słomki do napojów i nawleczcie każdy z nich na osobną nitkę
• Rozciągnijcie nitki z zamocowanymi kawałkami słomek poziomo, równolegle do siebie na dużej odległości 

i przywiążcie na końcach do mebli np. krzeseł tak, aby były dobrze naprężone.
Wyścig:
• Nadmuchajcie swoje balony, ale nie zawiązujcie ich  tylko trzymajcie koniec palcami.
• Z pomocą drugiej osoby przyklejcie swój balon kawałkami taśmy klejącej do wybranej słomki nałożonej na 

nitkę.
• Puśćcie jednocześnie wylot balonika 

Uczniowie wspólnie z nauczycielem starają się ustalić, dlaczego nie wszystkie balony „leciały” z taką samą pręd-
kością? Od czego ona zależała? Zwrócenie uwagi na to, że powietrze, które z dużą prędkością wydostawało 
się z balonu napędzało go. Im mocniej był napompowany balon (było w nim większe ciśnienie powietrza), tym 
szybciej i dalej poruszał się balon – większa siła odrzutu.

2. Część zasadnicza – 60 min

Nauczyciel wyjaśnia, skąd bierze się wiatr nawiązując do zabawy z balonami. Wprowadza pojęcie wyżu i niżu 
barycznego. Ustalamy co może powodować, że zmienia się ilość powietrza przy powierzchni ziemi?  Co spra-
wia, że powietrze może „uciekać” do góry lub opadać, powodując zmiany ciśnienia?
Uczniowie wykonują jedno z 3 prezentowanych poniżej doświadczeń (do wyboru 
przez nauczyciela): 

Balon na ciepłe powietrze
Potrzebne materiały:

• 2 torby na śmieci 60 litrów (najcieńsze, najtańsze, które nie nadają się do niczego 
innego poza tym doświadczeniem), 

• ok. 1 m taśmy klejącej (wąskiej),

• suszarka do włosów o bardzo ciepłym strumieniu,

• linijka, 

• dwa klipsy do papieru.

#SuperKoderzy / Odkrywcy świata / Skąd się bierze wiatr?

Odkrywcy świata / Lekcja 1 i 2 / 2

Wskazówka: proponujemy 
nauczycielom dokonanie 
wyboru między trzema 
doświadczeniami: “balon 
na ciepłe powietrze”, “ruch 
powietrza przy oknie” lub 
„papierowy wąż” . A może 
uda się znaleźć wystarczają-
co dużo czasu, by wykonać 
wszystkie doświadczenia?



Instruktaż wykonania balonu na ciepłe powietrze: http://www.totylkofizyka.pl/urodzinowy-balonik/

Wyjaśnienie:  Ciepłe powietrze ma mniejszą gęstość niż zimne i unosi się do góry dlatego nasz balon wypełniony 
ciepłym powietrzem z suszarki uniósł się. Różnica temperatur powoduje ruch powietrza.

Ruch powietrza przy oknie
Potrzebne materiały: 

• świeczka, 

• zapałki

 
Przebieg doświadczenia: Palącą się świeczkę ustawiamy w otwartym oknie. 
Najpierw umieszczamy w dolnej części okna a następnie u góry. Płomień palącej 
się świeczki umieszczonej w dolnej części okna wychyla się do środka pomiesz-
czenia, natomiast palącej się u góry na zewnątrz pomieszczenia .
Wyjaśnienie: Eksperyment jest ilustracją zjawiska konwekcji ciepła. Ciepłe po-
wietrze ma małą gęstość i unosi się do góry, a zimne dużą gęstość (jest cięższe) 
i spada w dół. Stąd zimne powietrze przedostaje się z zewnątrz do pomiesz-
czenia w dolnej części okna. Natomiast płomień świeczki umieszczonej w górnej części okna skierowany jest 
w zewnętrzną stronę, gdyż ciepłe powietrze „ucieka górą” z pomieszczenia. 

Papierowy wąż
Potrzebne materiały: 

• kartka papieru 

• nożyczki

• nitka

• igła

• źródło ciepła (kaloryfer, świeczka) 

Instruktaż wykonania doświadczenia znajduje się na stronie:  
http://przyrodana6.blogspot.com/2011/01/jak-mozna-wykorzystac-ogrzane-powietrze.html
Wyjaśnienie: Powietrze nad świeczką (kaloryferem) ogrzewa się. Cząsteczki ogrzewanego powietrza poruszają 
się coraz szybciej, powietrze staje się rzadsze i lżejsze od powietrza je otaczającego i zaczyna unosić się do 
góry. W ten sposób wprawia spiralę w ruch. 

Wnioski po doświadczeniach: Ciepłe powietrze unosi się do góry. Gdy się ochłodzi, opada w dół. Tam, gdzie 
powietrze „ucieka”, powstaje niż. Tam, gdzie opada - wyż. Różnicę ciśnień powoduje więc różnica temperatur.

Rozsypanka i karta pracy: Uczniowie, pracując w 3-osobowych grupach, tworzą definicję wiatru z rozsypanki 
wyrazowej (załącznik nr 1 do scenariusza). Następnie, uzupełniając kartę pracy (załącznik nr 2 do scenariusza), 
określają, w jakim kierunku będzie wiał wiatr.

Prezentacja przyrządu do pomiaru siły i kierunku wiatru: Nauczyciel omawia zagadnienie pomiaru siły wiatru, 
podaje jednostkę, w jakiej ją określamy: m/s. Omawia także, jak określa się kierunek wiatru (przy pomocy kierunków 
świata) oraz sposób zaznaczania wiatru na mapach pogody. W tym celu może użyć pomocy – tarczy wskazującej na-
zwę kierunku wiatru (załącznik nr 4 do scenariusza). Uczniowie mogą wykonać ćwiczenie w parach z użyciem tarczy. 
Jeden uczeń podaje nazwę kierunku świata, drugi podaje nazwę wiatru, który w tym kierunku wskaże strzałka.
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Pomiar siły i kierunku wiatru: Nauczyciel wspólnie z uczniami dokonuje pomiaru siły i kierunku wiatru przy 
pomocy wybranych pomocy dydaktycznych, np. elektronicznego miernika prędkości wiatru i temperatury lub 
modułowej stacji pogody.

Uczniowie instalują modułową stację pogodową na szkolnym podwórku. Wybrani uczniowie przez kilka dni (do 
następnych zajęć) dwa razy dziennie (rano i po południu) będą prowadzić pomiar prędkości i kierunku wiatru, 
notując wyniki w tabeli (załącznik nr 4 do scenariusza). Zebrane dane posłużą do analizy podczas kolejnych 
zajęć.

3. Podsumowanie i ewaluacja – 15 min

Praca przy komputerze: Następnie w aplikacji  Scratch korzystają z animacji utrwalającej kierunki wiania wia-
tru. Samodzielnie wyszukują, czy taka gra została stworzona, jeżeli nie (podpowiadamy) – może warto ją napi-
sać? Sugerujemy, że warto wyszukując używać słów w j. angielskim. Na zadanie nie poświęcamy więcej niż 15 
min.
Wskazówka: wyszukiwanie projektów na platformie Scratch jest najefektywniejsze, gdy korzysta się z polskiego 
i angielskiego słownictwa.
Uczniowie wypowiadają się na temat lekcji i doświadczeń, które przeprowadzili. Lekcja kończy się krótką dysku-
sją na temat tego, które fragmenty lekcji były najciekawsze, a które były najmniej ciekawe.

Uwagi/alternatywy:

Odpowiedzi do ćwiczeń zawarte są w osobnym załączniku do scenariusza (nr 5).
Podczas pracy na każdych zajęciach zachęcamy to utrwalania materiałów z przebiegu zajęć. Mogą  to być 
zdjęcia, filmy, notatki, zrzuty ekranu, ciekawe lub zabawne teksty/informacje, które pojawiły się podczas lekcji. 
Posłużą one podczas ostatnich zajęć, na których uczniowie stworzą wspólną prezentację (w dowolnym progra-
mie komputerowym), która będzie relacją z ich pracy.
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DEFINICJA WIATRU 

WIATR TO POWIETRZE PRZEMIESZCZAJĄCE SIĘ

POZIOMO NAD POWIERZCHNIĄ ZIEMI

Z OBSZARU O WYŻSZYM CIŚNIENIU W KIERUNKU

OBSZARU O NIŻSZYM CIŚNIENIU ATMOSFERYCZNYM
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KARTA PRACY - WYŻE I NIŻE BARYCZNE

Przyjrzyj się rysunkom w zestawach 1-3

A. Podpisz rysunki w zestawach 1-2 używając określeń niż (N) i wyż (W)

B. Wrysuj strzałkę między rysunkami w zestawach 1-2 wskazując prawidłowo kierunek wiania 

wiatru.

C. Pod rysunkiem w zestawie 3 narysuj strzałkę wskazującą kierunek wiania wiatru.

Zestaw 1 – model powietrza

Zestaw 2 – izobary – linie ciśnienia atmosferycznego

Zestaw 3 – mapa synoptyczna

……………………… ………………………

! !

……………………………… ……………………………

! !

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Narve_fredag_kl12.png

!  
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Propozycje rozwiązań zdań


Ćwiczenie z załącznika nr 1 

Jest kilka wersji definicji wiatru - w zależności od kolejności ułożenia modułów rozsypanki. Możliwe rozwiązania to:

● Wiatr to powietrze przemieszczające się poziomo nad powierzchnią ziemi z obszaru o wyższym ciśnieniu w 

kierunku obszaru o niższym ciśnieniu atmosferycznym

● Wiatr to powietrze przemieszczające się poziomo nad powierzchnią ziemi z obszaru o wyższym ciśnieniu 

atmosferycznym w kierunku obszaru o niższym ciśnieniu


● Wiatr to powietrze przemieszczające się nad powierzchnią ziemi poziomo z obszaru o wyższym ciśnieniu 
atmosferycznym w kierunku obszaru o niższym ciśnieniu


● Wiatr to powietrze przemieszczające się nad powierzchnią ziemi poziomo w kierunku obszaru o niższym 

ciśnieniu z obszaru o wyższym ciśnieniu atmosferycznym

● Wiatr to powietrze przemieszczające się nad powierzchnią ziemi poziomo w kierunku obszaru o niższym 

ciśnieniu atmosferycznym z obszaru o wyższym ciśnieniu

 

Ćwiczenia z załącznika nr 2 

Zestaw 1 – model powietrza


 

Zestaw 2 – izobary – linie ciśnienia atmosferycznego


 


 

"  
           Wyż (W)

"  
Niż (N)

Wyż (W)  Niż (N)

"
"



Cele zajęć: 
Uczeń powinien:
• wymienić, w jaki sposób wiatr jest wykorzystywany przez 

człowieka;
• opisać działanie elektrowni wiatrowej;
• wskazać miejsca w Polsce, gdzie wykorzystanie energii wiatru 

jest najkorzystniejsze;
• wykorzystać zebrane dane do obliczenia możliwej do uzyska-

nia ilości energii

Materiały pomocnicze:
• piasek lub mąka
• zestaw modelowy „odnawialne źródła energii”
• kartki samoprzylepne (post-ity)
• komputer z dostępem do internetu
• rzutnik

Pojęcia kluczowe:

→ energia wiatru   → wykorzystanie wiatru    
→ elektrownia wiatrowa   → turbina   → megawaty

Czas na realizację zajęć: 45 min.

Metody pracy:
• eksperyment
• praca z mapą
• pogadanka

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI. Treści szczegółowe:
5. Człowiek a środowisko. Uczeń:  

5.2. wyjaśnia wpływ codziennych zachowań w domu, w szkole, 
w miejscu zabawy na stan środowiska; 
5.3. proponuje działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu; 
5.4. podaje przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, w których zaszły 
korzystne i niekorzystne zmiany pod wpływem działalności człowieka;

Odkrywcy świata
 Autor: Anna Romańska, Marcin Piotrowicz

Lekcja 3: 
Jak wykorzystać wiatr?

Zajęcia wprowadzają w tematykę odnawialnych źródeł energii. Pozwalają uczniom sprawdzić doświadczal-
nie możliwość wykorzystania energii wiatru. Uczniowie na podstawie wcześniejszych samodzielnie wyko-
nanych pomiarów prędkości wiatru określają, ile energii mogliby uzyskać, gdyby na terenie szkoły stanęła 
turbina wiatrowa. 
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Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy – 10 min
 
Prosimy uczniów, aby usiedli w kręgu trzymając się za ręce. Nauczyciel stawia przed nimi usypaną kupkę 
z suchego piasku lub mąki. Zadaniem uczniów jest znaleźć sposób na przeniesienie usypanej kupki w drugie 
miejsce bez używania rąk.
Prezentacja pomysłów uczniów. Zwrócenie uwagi że dobrym sposobem jest dmuchanie (wykorzystanie wiatru), 
który przesuwa ziarenka piasku. 

2. Część zasadnicza – 25 min

Do czego służy wiatr?
Nauczyciel rozdaje uczniom kolorowe karteczki – post-ity. Na tablicy zapisuje pytanie: „Do czego służy wiatr?”. 
Uczniowie samodzielnie wypisują na karteczkach wszystkie swoje propozycje odpowiedzi na pytanie (na jednej 
karteczce jedna propozycja). Następnie kolejno podchodzą do tablicy przyklejając karteczki dookoła napisu. 
Jeśli kolejna osoba ma taką samą lub podobną propozycję przykleja ją obok już wcześniej przywieszonej. W ten 
sposób uzyskamy informację, których odpowiedzi było najwięcej.
Podsumowanie zadania, wspólne ustalenie do czego człowiek wykorzystuje wiatr. Na koniec nauczyciel prezen-
tuje zdjęcia przedstawiające farmy wiatrowe.

Energia wiatru
Uczniowie korzystają z modelu demonstrującego działanie energii odnawialnych, w tym i wiatru. 
Na podstawie doświadczeń wykonanych przy pomocy modelu uczniowie starają się ustalić, jakie warunki są 
najlepsze dla elektrowni wiatrowych i czy wszędzie opłaca się wybudować farmę wiatrową. Farmy wiatrowe 
mogą być budowane tylko na terenach, gdzie zasoby wiatru są duże. Nie w każdym miejscu Polski wiatr wieje 
tak samo. Zanim powstanie farma wiatrowa prowadzone są obserwacje i pomiary wiatru. Energia wiatru zależy 
przede wszystkim od prędkości wiatru.
Uczniowie analizują mapę wiatrowych stref energetycznych w Polsce (załącznik nr 1 do scenariusza). Na tej 
podstawie wskazują miejsca w Polsce, gdzie wykorzystanie elektrowni wiatrowej jest najefektywniejsze.
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Uczniowie mogą też sprawdzić w jakiej strefie energetycznej wiatru znajduje się miejscowość, w której mieszkają.

3. Podsumowanie i ewaluacja – 10 min

Ile energii produkuje elektrownia wiatrowa?
Uczniowie na podstawie wyników pomiarów prędkości wiatru, których dokonywali po poprzednich zajęciach 
określają, ile energii mogliby uzyskać z jednej turbiny wiatrowej. Do przeliczenia tych wartości służyć może tabe-
la pokazująca relację między prędkością wiatru a pozyskiwaną mocą (załącznik nr 2).

Uwagi/alternatywy:

Podczas pracy na każdych zajęciach zachęcamy to utrwalania materia-
łów z przebiegu zajęć. Mogą  to być zdjęcia, filmy, notatki, zrzuty ekranu, 
ciekawe lub zabawne teksty/informacje, które pojawiły się podczas lekcji. 
Posłużą one podczas ostatnich zajęć, na których uczniowie stworzą 
wspólną prezentację (w dowolnym programie komputerowym), która 
będzie relacją z ich pracy.
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1 MW (megawat)  = 1000  kW (kilowatów) = 1 000 000 W
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Cele zajęć: 
Uczeń powinien:
• tworzyć samodzielne sceny oraz duszki w Scratch;
• importować sceny i duszki ze zremiksowanych projektów 

w Scratch;
• używać instrukcji warunkowej oraz pętli;
• posługiwać się pojęciami: kierunki świata oraz poprawnie ich 

używać.

Materiały pomocnicze:
• komputery z dostępem do internetu;
• materiały stworzone w Scratch przez uczniów podczas zajęć 

wprowadzających do programowania w Scratch;
• pliki pomocy oraz instrukcje graficzne dostępne na stronie: 

www.scrtach.mit.edu lub w wersji offline programu;
• udostępniony projekt w środowisku Scratch zawierający 

podstawowe duszki i sceny, 
• adres projektu: https://scratch.mit.edu/projects/117982580/  

Pojęcia kluczowe:

→ energia wiatru   → instrukcja warunkowa   → pętlaremiksowa-
nie   → kierunki świata

Metody pracy:
• pogadanka
• praca z komputerem
• burza mózgów

Czas na realizację zajęć: 45 min.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI. Zajęcia komputerowe. Treści szczegółowe:
3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń: 

3.1 wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słow-
niki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne 
i zasoby Internetu).

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, 
animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń: 
4.1. tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się 
kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych 
obrazów).

5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem 
komputera. Uczeń: 
5.1. za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje 
obiektem na ekranie; 
5.2 uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi 
osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje 
w zakresie swoich zadań i uprawnień;

7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyj-
nych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera 
w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych 
z korzystaniem z komputera i Internetu. Uczeń:  
7.2 szanuje prywatność i pracę innych osób; 
7.3 przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzysta-
niem z komputera i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia.

Odkrywcy świata
 Autor: Anna Romańska, Marcin Piotrowicz

Lekcja 4: 
Wiatr i kierunki świata – tworzymy 
animację w Scratch

Zajęcia utrwalające tematykę wiatru i kierunków świata. Uczniowie tworzą prostą grę–animację w środowi-
sku Scratch. 
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Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy – 5 min.
  
Nauczyciel proponuje pracę w dwuosobowych zespołach. Uczniowie w parach zajmują stanowiska przy kompu-
terze obok siebie. 
Każdy uczeń udostępnia projekt stworzony podczas zajęć wprowadzających do Scratcha. Uczeń siedzący obok 
spisuje numer projektu. Następnie wpisuje go w pasku adresu w przeglądarce, otwiera go, zostawia komentarz 
(podziękowanie) i remiksuje.
Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie podstawowych zasad Netykiety. Uczniowie podają przykłady tego, 
co może się znaleźć w komentarzu. Nauczyciel pyta uczniów, czy ich komentarz pozostanie anonimowy w inter-
necie. W razie potrzeby rozwija zagadnienie.
Wskazówka: O udostępnianiu projektu była mowa w zajęciach wprowadzających “Podstawy Scratcha”. Pamię-
tajmy, że bez weryfikacji adresu e-mail nie można udostępniać projektów.
By zremiksować udostępniony projekt, należy go otworzyć wpisując w pasku adresu nr projektu:
 

Następnie kliknąć na przycisk: i dalej przycisk “zajrzyj do środka” i następnie przycisk “remiks”.  

2. Część zasadnicza – 35 min

Nauczyciel pyta, co zdaniem uczniów było najtrudniejsze w temacie wiatru, przerabianym podczas poprzednich 
lekcji. Czy kierunki świata i kierunki wiatrów są trudnym zagadnieniem? Pyta, czy uczniowie wiedzą, jakie są 
nazwy kierunków świata w języku angielskim.
Nauczyciel proponuje, by uczniowie stworzyli prostą grę, w którą będą mogli zagrać ich koledzy i koleżanki z in-
nych klas - i przez to utrwalić sobie temat kierunków świata.
Następnie proponuje burzę mózgów: jak mogłaby taka gra wyglądać? Jakie byłyby zadania w grze? Jakie na-
grody? Co już potrafimy i będzie nam pomocne w grze? Czego jeszcze nie wiemy? Czego potrzebujemy?
Uczniowie potrafią wpaść na znacznie ciekawsze pomysły niż te zaproponowane przez nas i warto się na nie 
zgodzić. Można zaproponować, by ci, którzy chcą realizować swój własny pomysł, zajęli się nim, a pozostali 
mogą skorzystać z sugestii nauczyciela. Przykładowy pomysł znajduje się poniżej.
Przed rozpoczęciem pracy wszyscy uczniowie tworzą dowolny dokument tekstowy, w którym podają wszystkie 
linki do stron, z których korzystali. Te informacje o źródłach zostaną wklejone do komentarza projektu przed jego 
udostępnieniem.
Uczniowie tworzą nowe tło w domyślnej scenie, które  będzie zaproszeniem do gry. Może na nim widnieć 
przycisk „start”, lub opis gry. Uczniowie mogą przy pomocy wbudowanego edytora grafiki  narysować motywy 
związane z wiatrem. Mogą również wstawić znalezione w Internecie gotowe grafiki. W tym przypadku warto sko-



rzystać ze strony: https://search.creativecommons.org     Przypominamy uczniom o konieczności umieszczenia 
źródeł pobranych materiałów.
Uczniowie znają już instrukcję warunkową. Sugerujemy, by po uruchomieniu gry, pojawiało się pierwsze starto-
we tło z przyciskiem start, następnie po naciśnięciu przycisku start, ładowało się tło z grafiką kierunków świata. 
Przykładowe rozwiązanie dla duszka – przycisku start – może wyglądać następująco: 

Zachęcamy uczniów, by sami narysowali strzałki oznaczające kierunki świata. By gra była ciekawsza, proponu-
jemy, by literki oznaczające kierunki świata były duszkami (można skorzystać z gotowych duszków).Oznaczenia 
NW, SW, NE, SE można wprowadzić jako kostiumy do literek, tak jak na przykładzie:

 Kolejnym etapem pracy jest wprowadzenie wiejącego wiatru. Uczniowie mogą wykorzystać duszek strzałki 
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dostępny w programie lub sami go stworzyć. Wiatr powinien pojawiać się losowo, w różnych kierunkach.  
W zaprezentowanym przykładzie wykorzystano jeden duszek  wiatru o ośmiu kostiumach. Wystarczy obrócić 
każdy kostium w odpowiednim  kierunku i nadać mu nazwę. 
Np. wiatr północno-wschodni (NE) będzie wyglądał następująco:

 
Wiatr północno-zachodni (NW):
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Uczniowie nie poznali jeszcze sposobu na proste obracanie duszka, warto nie podawać im gotowego rozwiąza-
nia, z pewnością sami do niego dojdą. 
Rozwiązanie tego problemu znajduje się w prawym górnym rogu edytora grafiki w Scratch:

 
Zostawiamy uczniom do przedyskutowania skrypt, dzięki któremu wiatr o odpowiednim kostiumie wybranym 
losowo będzie pojawiał się na ekranie co kilka sekund. Zbieramy pomysły, staramy się, by rozwiązanie wypłynę-
ło od uczniów. 
Następnie uzależniamy przyznanie punktu od kliknięcia przez uczestnika w odpowiednie oznaczenie kierunku. 
Np. jeżeli pojawia się wiatr północno-wschodni, uczestnik powinien w polu odpowiedzi wpisać “NE”. Jeżeli tak 
zrobi, zdobywa punkt. Przykładowe rozwiązanie tego problemu może wyglądać następująco (nie będzie ono 
widoczne w linku udostępniającym duszki i sceny):

 
Uczniowie potrafią utworzyć zmienną punkty i nie powinni mieć z tym problemu. Jest to moment, w którym 
uczniowie mogą wykazać się swoją inicjatywą. Warto, by uczestnik po zdobyciu punktów otrzymywał oklaski, 
lub spadające prezenty… 
Po zakończeniu pracy należy udostępnić swoje projekty i wzajemnie w nie zagrać. 
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3. Podsumowanie i ewaluacja – 5 min

Nauczyciel sprawdza postęp pracy uczniów. Zachęca do dokończenia lub dopracowania zadania w domu lub 
podczas najbliższych zajęć komputerowych. Prosi, by uczniowie przed zakończeniem pracy wkleili do komenta-
rza projektu informacje o źródłach.
Nauczyciel pyta, kto nauczył się czegoś nowego w Scratch? Kto samodzielnie odkrył coś nowego?  Pyta, co 
było ciekawe w tym zadaniu, a co można było by zmienić na następnych zajęciach. Pyta, czy są zadowoleni ze 
swojej pracy.
Informujemy uczniów, że na trzecich zajęciach z tematyki „Słońce” potrzebna będzie gra utrwalająca trudne 
pojęcia, jakie pojawiły się podczas ostatnich zajęć (jak gnomon, zenit, róża kierunków…) Zachęcamy uczniów do 
wykonania dodatkowej pracy (być może w ramach zajęć komputerowych).

Uwagi/alternatywy:

Podczas pracy na każdych zajęciach zachęcamy to utrwalania materiałów z przebiegu zajęć. Mogą  to być 
zdjęcia, filmy, notatki, zrzuty ekranu, ciekawe lub zabawne teksty/informacje, które pojawiły się podczas lekcji. 
Posłużą one podczas ostatnich zajęć, na których uczniowie stworzą wspólną prezentację (w dowolnym progra-
mie komputerowym), która będzie relacją z ich pracy.
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Cele zajęć: 
Uczeń powinien:
• wskazać zależności między zmianą długości cienia a wysoko-

ścią Słońca;
• wskazać zależności między barwą podłoża a stopniem jej 

nagrzewania się;
• określić porę roku i porę dnia, kiedy do miejsca położenia 

naszej szkoły (do powierzchni ziemi) dociera najwięcej energii 
słonecznej.

Materiały pomocnicze:
• kreda lub lina,
• kompas,
• gnomon,
• latarka lub lampka,
• róża kierunków,
• kątomierz,
• aparat fotograficzny,
• modułowa stacja pogody (używana podczas lekcji 1 i 2) lub 

termometr,
• komputer.

Metody pracy:
• obserwacja,
• eksperyment,
• pogadanka.

Pojęcia kluczowe:

→ gnomon   → kierunki świata   → wschód, zachód Słońca    
→ górowanie   → zenit   → kąt padania promieni słonecznych   
→ długość cienia   → pory roku   → albedo

Czas na realizację zajęć: 90 min. 

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; przyroda. Treści szczegółowe:
2. Orientacja w terenie. Uczeń: 

2.1 wyznacza kierunki na widnokręgu za pomocą kompasu, gnomonu; 
2.2 obserwuje widomą wędrówkę Słońca w ciągu doby, miejsca 
wschodu, górowania i zachodu Słońca, w zależności od pory roku, 
wskazuje zależność między wysokością Słońca a długością cienia.

11. Ziemia we Wszechświecie. Uczeń: 
11.4. bada doświadczalnie prostoliniowe rozchodzenie się światła 
i jego konsekwencje, np. camera obscura, cień.

Odkrywcy świata
 Autor: Anna Romańska, Marcin Piotrowicz

Lekcja 5 i 6: 
Czy Słońce zawsze świeci tak 
samo?

Zajęcia doświadczalne wprowadzające w cykl „Energia Słońca”. Uczeń poprzez obserwacje poznaje zależ-
ności między wysokością Słońca w różnych porach dnia i roku a długością cienia. Bada też jaki wpływ ma 
kąt padania promieni słonecznych oraz rodzaj podłoża na nagrzewanie się powierzchni. Uwaga! Niektóre 
doświadczenia ze względu na czas ich trwania wymagają wcześniejszego przygotowania.

Przed przystąpieniem do realizacji zajęć, uczeń powinien: posługiwać się kompasem do wyznaczenia kierunków świata, odczyty-
wać kąty na kątomierzu, wymienić daty rozpoczęcia kalendarzowych pór roku.
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Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (25 minut)

Rozpoczynamy od zabawy „ruchomy biegun”, która utrwala wzajemne położenie kierunków świata na widnokrę-
gu (na terenie poza szkołą, korytarzu lub sali gimnastycznej).

Ruchomy biegun
Uczniowie stają w kręgu. Nauczyciel za pomocą kompasu wyznacza północ. Osoba, która stoi dokładnie w kie-
runku północnym od tej pory będzie „ruchomym biegunem N”.  Pozostali uczniowie zostają podzieleni na zespo-
ły wg  kierunków głównych i pośrednich. Dla łatwego rozpoznania można rozdać uczniom kartki z napisanymi 
kierunkami. Krąg, w którym stoją uczniowie warto obrysować kredą lub do jego zaznaczenia użyć długiej liny.
Na sygnał nauczyciela „ruchomy biegun” zmienia swoje położenie (np. przebiega w przeciwległym kierunku). 
Pozostali uczniowie mają ustawić się tak, aby prawidłowo względem północy wskazywać kierunek do którego 
zostali przydzieleni. 

Po zabawie: nawiązanie rozmowy, jak można inaczej wyznaczyć kierunki świata, jeśli nie mamy kompasu. Na-
uczyciel zwraca uwagę na określanie północy za pomocą rzucanego cienia. Jeżeli jest słoneczny dzień, możemy 
użyć takiego sposobu i porównać ze wskazaniami kompasu. Jeśli nie prowadzimy pomiaru w południe słonecz-
ne, nauczyciel może zapytać, dlaczego wskazania te się różnią. 

2. Część zasadnicza (40 minut)

W tej części zajmujemy się modelowaniem ruchomej wędrówki Słońca w ciągu doby. Dzielimy klasę na grupy 
2-5 os. Jeśli to możliwe, uczniowie wykonują doświadczenia w grupach lub obserwują wykonywane wspólnie 
doświadczenie.
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Doświadczenie 1: Wysokość Słońca a długość cienia (10 min.)
Potrzebne materiały:

• gnomon,

• kartka papieru,

• latarka

Przebieg doświadczenia:
Zapaloną latarkę ustaw nisko tuż nad kartką i powoli unoś ją do góry. Obserwuj, jak zmienia się cień rzucany 
przez gnomon. Następnie ustaw latarkę pionowo nad gnomonem. Zaobserwuj, co stało się z cieniem. Powoli 
obniżaj światło latarki. Sprawdź, jak zachowuje się cień.
Zanotujcie na kartce obserwacje. Może udało Wam się odkryć jakąś zasadę? Zastanówcie się, jak wyglądają 
cienie w zależności od pory dnia. Od czego zależy ich długość?

Doświadczenie 2: Kierunek cienia (10 min.)
Potrzebne materiały:

• gnomon,

• róża kierunków.

• latarka.

Przebieg doświadczenia:
Gnomon ustaw na róży kierunków. Zaświeć latarką z kierunków podanych w tabeli i sprawdź, jaki kierunek świa-
ta wskaże cień gnomonu. 
Uzupełnij kartę obserwacji oraz kartę zadań (zadania 1 i 2 z załącznika nr 1 do scenariusza)

Doświadczenie 3: Długość cienia a pory roku (20 min.)
Potrzebne materiały:

• gnomon,

• kątomierz,

• nitka,

• latarka,

• kartka.

Przebieg doświadczenia:
Gnomon ustaw na kartce. Do gnomona przymocuj kątomierz i nitkę tak jak na rysunku:
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Używając komputera, tabletu lub smartfonu z dostępem do Internetu, sprawdź, jak wysoko świeci Słońce 
w miejscu, gdzie znajduje się Wasza szkoła. Sprawdź, jak zmieniają się te dane w zależności od pór roku. Sko-
rzystaj ze strony: http://darekk.com/sun/solar-position-calculator
Uzupełnij tabelę z zadanie nr 3 (załącznik nr 1 do scenariusza).
Następnie ustaw latarkę tak jak w pierwszy dzień wiosny, na wysokości zapisanej w tabeli. Zaznaczcie na kartce 
długość cienia rzucanego przez gnomon. Powtórzcie tę czynność dla innych pór roku. Kiedy cień był najkrótszy, 
a kiedy najdłuższy?
Wskazówka: komentarze do doświadczeń i odpowiedzi do zadań znajdują się w załączniku nr 3 do scenariusza

3. Podsumowanie i ewaluacja (25 minut)

Każde doświadczenie powinniśmy zakończyć krótkim omówieniem wyników. Po wykonaniu zaplanowanych 
obserwacji uczniowie układają tabele logiczne, podsumowujące pracę podczas zajęć i sprawdzające rozumienie 
poznanych treści (załącznik nr 2 do scenariusza). W miejsca ze znakami zapytania uczniowie układają wycięte 
karteczki z odpowiedziami. Na koniec zajęć następuje prezentacja i weryfikacja ułożonych tabel.

Uwagi/alternatywy:

 Zachęcamy uczniów, by wykorzystali zdobyte umiejętności z programowania w środowisku Scratch i przygoto-
wali na następne zajęcia grę utrwalającą pojęcia, jakie pojawiły się podczas ostatnich zajęć (np. gnomon, zenit, 
róża kierunków…). Należy tę pracę potraktować jako dodatkową. 
Podczas pracy na każdych zajęciach zachęcamy do utrwalania materiałów z przebiegu zajęć. Mogą  to być 
zdjęcia, filmy, notatki, zrzuty ekranu, ciekawe lub zabawne teksty/informacje, które pojawiły się podczas lekcji. 
Posłużą one podczas ostatnich zajęć, na których uczniowie stworzą wspólną prezentację (w dowolnym progra-
mie komputerowym), która będzie relacją z ich pracy.
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Zadanie nr 1 

 
Uzupełnij kartę obserwacji: 
 

Kierunek światła Kierunek cienia 
NE  
NW  
SE  
SW  
S  

 
 
 
 

Zadanie nr 2 
 

Przypatrz się rysunkom i odpowiedz na pytania: 
 
 

     
Źródło: http://www.edukator.pl/index.php/main/index/page/2987 

 
 
Wiosną i jesienią słońce wschodzi dokładnie na wschodzie, a zachodzi dokładnie na ……………. 
 
Latem Słońce wschodzi na ………………, a zachodzi na ……………….. 
 
Zimą Słońce wschodzi na ………………, a zachodzi na ……………….. 
 
 
 
 

Zadanie nr 3 
 
Uzupełnij tabelę na podstawie odczytów kalkulatora położenia Słońca  
(http://darekk.com/sun/solar-position-calculator): 
 

Pora roku Data rozpoczęcia Godzina pomiaru Wysokość Słońca 
Wiosna 21 marca 12:00  
Lato 22 czerwca 12:00  
Jesień 23 września 12:00  
Zima 22 grudnia 12:00  

 



 

 

 
Propozycje rozwiązania zadań 

 

 

Doświadczenie 1 

 

Długość cienia w zależności od pory dnia zmienia się. Rano i wieczorem są długie w południe są 

krótsze. Zależy to od wysokości Słońca nad horyzontem. 

  

Kierunek światła Kierunek cienia 

NE SW 

NW SE 

SE NW 

SW NE 

S N 

   

 

Doświadczenie nr 2 

 

Wiosną i jesienią Słońce wschodzi dokładnie na wschodzie, a zachodzi dokładnie na zachodzie. 

Latem Słońce wschodzi na północnym wschodzie, a zachodzi na północnym zachodzie. 

Zimą Słońce wschodzi na południowym wschodzie, a zachodzi na południowym zachodzie. 

 

  

Doświadczenie nr 3 

Kiedy cień był najkrótszy, a kiedy najdłuższy? 

Najkrótszy cień był zimą 22 grudnia, najdłuższy latem 22 czerwca. 
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Załącznik nr 2 
Tabela logiczna – w

ysokość Słońca 
  

 
 

 
?

 
TO

  
?

 

JEŻELI 

 

ŚW
IECI 

W
 ZEN

IC
IE  

TO
 

?
 

 
 

 
?

 
TO

 
?
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Tabela logiczna – w
ysokość Słońca – odpow

iedzi do w
ycięcia 

 

N
ISK

O
 

W
Y

SO
K

O
 

 
 

 

  
Tabela logiczna – w

ysokość Słońca – rozw
iązanie 

 

 
 

 
N

ISK
O

 
TO

  

 

JEŻELI 

 

ŚW
IECI 

W
 ZEN

IC
IE  

TO
 

 

 
 

 
W

Y
SO

K
O

 
TO
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Tabela logiczna – pory roku 
 

SW ? ? ? ? NE 

 W 
KIERUNKU   W 

KIERUNKU  

? ? ? ? ? ? 

 TO 
CIEŃ JEST   TO 

CIEŃ JEST  

NE ? ? ? ? SW 

? 
ŚWIECI OD 

STRONY ? ? 
ŚWIECI OD 

STRONY ? 

? 
W 

POŁUDNIE ? ? 
W 

POŁUDNIE ? 

 ?   ?  

  JEŻELI  
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Tabela logiczna – pory roku - odpow
iedzi do w

ycięcia 
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N

 
SE

 
N

W
 

N
 

S 
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Tabela logiczna – pory roku - rozwiązanie 
 

SW N SE NW N NE 

 W 
KIERUNKU   W 

KIERUNKU  

      

 TO 
CIEŃ JEST   TO 

CIEŃ JEST  

NE S NW SE S SW 

WSCHODZI  
PO STRONIE 

ŚWIECI OD 
STRONY 

ZACHODZI 
PO STRONIE 

WSCHODZI  
PO STRONIE 

ŚWIECI OD 
STRONY 

ZACHODZI 
PO STRONIE 

RANO W 
POŁUDNIE WIECZOREM RANO W 

POŁUDNIE WIECZOREM 

 LATEM   ZIMĄ  

  JEŻELI  

 

 
 
 

 

 

 
 



Cele zajęć: 
Uczeń powinien:
• wyjaśnić wpływ wysokości Słońca nad horyzontem na ilość 

energii docierającej do powierzchni;
• podać przykłady powierzchni dobrze i słabo pochłaniających 

promieniowanie słoneczne;
• zaproponować miejsca na Ziemi, gdzie budowanie elektrowni 

słonecznych jest najbardziej opłacalne.

Materiały pomocnicze:
• kartony biały i czarny,
• puszki,
• termometr,
• gra stworzona przez uczniów podczas zajęć komputerowych 

lub gra udostępniona na stronie:  
https://scratch.mit.edu/projects/118014653,

• modele demonstracyjne lub demonstracyjno-doświadczalne 
“energia słoneczna” 

Metody pracy:
• obserwacja,
• eksperyment,
• pogadanka,
• praca z komputerem / aplikacją Scratch.

Pojęcia kluczowe:

→ promieniowanie   → energia   → źródła energii    
→ moc urządzenia   → powierzchnia   → kolektor słoneczny

 

Czas na realizację zajęć: 45 min. 

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; przyroda. Treści szczegółowe:
3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie. Uczeń:  

3.13. opisuje i porównuje cechy pogody w różnych porach roku, 
dostrzega zależność między wysokością Słońca, długością dnia a tem-
peraturą powietrza w ciągu roku.

5. Człowiek a środowisko. Uczeń:  
5.3. proponuje działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu.

10. 10. Zjawiska elektryczne i magnetyczne w przyrodzie. Uczeń:  
10.6. uzasadnia potrzebę i podaje sposoby oszczędzania energii 
elektrycznej;

11. Ziemia we Wszechświecie. Uczeń: 
11.4. bada doświadczalnie prostoliniowe rozchodzenie się światła 
i jego konsekwencje, np. camera obscura, cień.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; zajęcia komputerowe. Treści szczegółowe:
5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem 

komputera. Uczeń: 
5.1 za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiek-
tem na ekranie.

6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do 
poszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń: 
6.1 korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektro-
nicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji 
zagadnień z wybranych przedmiotów

7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyj-
nych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera 
w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych 
z korzystaniem z komputera i Internetu. Uczeń: 
7.2 szanuje prywatność i pracę innych osób;

Odkrywcy świata
 Autor: Anna Romańska, Marcin Piotrowicz

Lekcja 7: 
Jak wykorzystać energię Słońca?

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, jak można wykorzystać energię słoneczną. Zbadają wpływ kąta 
padania promieni słonecznych oraz barwę podłoża na ilość pochłanianej energii. Dowiedzą się, ile energii 
można pozyskać z ogniw fotowoltaicznych.

Przed przystąpieniem do realizacji zajęć, uczeń powinien: wskazywać różnicę w kącie padania promieni słonecznych w miejscu 
zamieszkania w różnych porach roku, określać kierunki świata na widnokręgu, wyjaśnić pojęcie pole powierzchni, przeliczać jed-
nostki (m, km, ha oraz W, kW, mW).
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Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy

Nauczyciel wprowadza w tematykę zajęć. Wyjaśnia, że będziemy dziś mówić o energii słonecznej. (2 min.)
Zabawa integracyjna “Iskierka – pozytywna energia” (1 min.)
Uczestnicy stoją w kręgu trzymając się za dłonie przy splecionych rękach. Prowadzący mówi „Iskierkę pusz-
czam w krąg, niech powróci do mych rąk” i lekko ściska rękę osoby stojącej po prawej stronie. Osoba ta prze-
kazuje iskierkę dalej. Można to połączyć z wypowiadaniem imienia osoby, które przekazuje się iskierkę.

Zabawa ruchowa „Cień” (5 min.)
Poprzez tę zabawę nawiązujemy do poprzednich zajęć. Uczestnicy stoją frontem do osoby prowadzącej za-
bawę, która na zmianę pokazuje karteczki z opisami lub mówi słowa (lato, zima, rano, południe, wieczór, zenit, 
chmury, noc). Uczestnicy reagują na informację wskazując długość cienia.

2. Część zasadnicza

Nauczyciel prezentuje rysunek lub demonstruje model.

Źródło: http://4.bp.blogspot.com/-sU9ctLLaCqY/TwNXPcZ3YnI/AAAAAAAAApk/jokSGuldfRg/s1600/za-
le%25C5%25BCnosc+nas%25C5%2582onecznienie+od+kata+padania.jpg

Cień długi

stoją wyprostowani z rękoma w górze 

(lato, południe)

Cień krótki

pochylają się dotykając rękoma stóp 

(zima, rano, wieczór)

Brak cienia

kucają 

(zenit, chmury, noc)

http://4.bp.blogspot.com/-sU9ctLLaCqY/TwNXPcZ3YnI/AAAAAAAAApk/jokSGuldfRg/s1600/zale%25C5%25BCnosc+nas%25C5%2582onecznienie+od+kata+padania.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-sU9ctLLaCqY/TwNXPcZ3YnI/AAAAAAAAApk/jokSGuldfRg/s1600/zale%25C5%25BCnosc+nas%25C5%2582onecznienie+od+kata+padania.jpg


Wyjaśnienie nauczyciela dotyczące położenia geograficznego a kąta padania promieni słonecznych. Wspólne 
wskazanie stref Ziemi, które otrzymują najwięcej energii słonecznej (5 min).

Źródło: http://www.wiking.edu.pl/upload/przyroda/images/SstrefyOswietlenie.jpg

Wspólne poszukiwanie odpowiedzi, jaki wpływ ma kąt padania promieni słonecznych na nagrzewanie się podło-
ża. Uczniowie na podstawie własnego doświadczenia odpowiadają na pytania: 
• kiedy powierzchnia nagrzewa się bardziej -  w południe czy wieczorem, latem czy zimą?
• która z powierzchni będzie nagrzewać się  bardziej - jasna czy ciemna? (sprawdzenie wyników doświadcze-

nia - alternatywnie)
• na co powinno się zwrócić uwagę wybierając miejsce na elektrownię słoneczną? (5 min) 
Prezentujemy zdjęcia różnych powierzchni. Uczniowie wskazują, który będzie więcej promieniowania pochłaniał, 
a który odbijał.
Przykładowe zdjęcia:

białe domy w Grecji

granitowe skały białe domy w Grecji śnieg

asfalt piasek na plaży
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Doświadczenie “Energia odnawialna”
Na przykładzie doświadczenia z użyciem modelu demonstracyjnego wyjaśniamy  działanie kolektorów (10 min.).
Nauczyciel przypomina prośbę z poprzednich zajęć o zadanie dodatkowe. Praca miała polegać na stworzeniu 
prostej gry, która utrwalałaby pojęcia, które pojawiły się w trakcie ostatnich zajęć. Uczniowie mogą zademon-
strować swoje prace i wspólnie w nie zagrać. Jeżeli żaden uczeń nie przygotował, uruchamiamy grę w Scratchu 
(link do gry: https://scratch.mit.edu/projects/118014653)

3. Podsumowanie i ewaluacja (15 min)

Nauczyciel proponuje uczniom wykonanie zadań z karty pracy (załącznik nr 1 do scenariusza).

Uwagi/alternatywy:

Przypominamy uczniom, by na następne zajęcia przynieśli materiały dokumentujące ich pracę na ostatnich sied-
miu (lub więcej) zajęciach (np. zdjęcia, skany kart pracy i pomiarów itp.)

W celu ułatwienia uczniom wnioskowania o zależności między nagrzewaniem się podłoża a jego barwą możemy 
przed lekcją lub na jej początku przygotować doświadczenie “Który kolor pochłania więcej ciepła?”.  Wówczas 
nawiązujemy do niego w momencie poszukiwania odpowiedzi na pytanie: “która z powierzchni będzie nagrze-
wać się  bardziej - jasna czy ciemna?” Analiza wyników doświadczenia będzie również  dobrym wstępem do 
wyjaśnienia działania i budowy kolektorów słonecznych.

Doświadczenie: Który kolor pochłania więcej ciepła?  

Co będzie potrzebne: 

• Cztery puszki po napojach, 

• 2 paski białego i 2 paski czarnego kartonu o szerokości równej wysokości puszki, 

• taśma klejąca lub klej, 

• woda w naczyniu z podziałką, 

• duży, głęboki talerz lub średnio głęboka miska, 

• folia aluminiowa 

• 4 termometry laboratoryjne.   

Przebieg: 
• Z pasków kartonu wykonujemy 4 rulony, które trzeba nałożyć na każdą z puszek. 
• Puszki numerujemy (1 - biała, 2 - czarna, 3 - biała, 4 - czarna). 
• Do każdej puszki wlewamy taką samą ilość wody. 
• Wewnętrzną stronę talerza lub miski wyścielamy folią aluminiową. 
• Znajdujemy bardzo nasłonecznione miejsce, ustawiamy nasze „zwierciadło” jak najbardziej pionowo, stroną 

wklęsłą do słońca i przed nim stawiamy puszkę nr 1 i nr 2. 
• Pozostałe dwie puszki ustawiamy tak, aby nasilenie promieni słonecznych było podobne, ale poza zasię-

giem „zwierciadła”. 
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• Mierzymy temperaturę początkową we wszystkich puszkach i zapisujemy w tabeli. Obok zaznaczamy nasze 
przewidywania, w której puszce będzie najwyższa temperatura, a w której najniższa oraz czy woda będzie 
cieplejsza w puszkach białych czy w czarnych?  

• Zostawiamy puszki na ok. 20 - 30 minut. Po tym czasie mierzymy temperaturę wody w każdej z puszek, 
jednocześnie wkładając termometry do każdej z nich. Porównujemy wyniki z naszymi przewidywaniami.  

Wyjaśnienie:  W puszkach okrytych białym rulonem temperatura wody była niższa, ponieważ jasne kolory,  
a szczególnie biały, odbijają promienie słoneczne, a tym samym nie pochłaniają ciepła. Natomiast ciemne kolory, 
a szczególnie czarny, są doskonałymi „pochłaniaczami” ciepła, dlatego woda  w czarnych puszkach była znacz-
nie cieplejsza.  Temperatura wody w puszkach nr 1 i nr 2 (ustawionych przed miską/talerzem pokrytym folią) była 
znacznie wyższa od temperatury wody w puszkach ustawionych poza „zwierciadłem”, ponieważ błyszcząca, 
wklęsła powierzchnia silnie skupiała promienie słoneczne, które po odbiciu się od folii dodatkowo nagrzewały 
obie puszki.  
Na takiej samej zasadzie jak nasze puszki działają kolektory słoneczne. Są to urządzenia, które zamieniają ener-
gię promieniowania słonecznego na ciepło. Odbywa się to poprzez przeniesienie ciepła słonecznego na nośnik, 
który odda to ciepło w formie i w miejscu odpowiednim dla nas. Takim nośnikiem może być woda lub powietrze.  

Pozyskane w ten sposób ciepło nazywamy czystą energią, ponieważ wytworzenie jej jest przyjazne dla środowi-
ska: nie zużywa jego zasobów i nie zanieczyszcza. Jest to energia ze źródeł odnawialnych. 
Kolektor składa się z: przezroczystego pokrycia, absorbera (absorbować – pochłaniać), najczęściej jest to blacha 
miedziana pokryta specjalną powłoką, wymiennika ciepła (najczęściej są to rurki miedziane przylutowane do 
absorbera, wypełnione wodą lub powietrzem) i izolacji, przeważnie  z wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej. 
W niektórych typach kolektorów montowane są zwierciadła skupiające promienie słoneczne, które są odbijane 
w kierunku absorbera, będącego jednocześnie wymiennikiem ciepła. Jednak celność zwierciadeł jest uzależ-
niona od kierunku padania promieni słonecznych, co w praktyce oznacza, że aby utrzymać wysoką sprawność 
przez cały dzień, kolektor musi poruszać się zgodnie  z pozornym ruchem słońca, co znacznie zwiększa koszty 
budowy i utrzymania takiego kolektora, ale zapewnia większą sprawność instalacji. 
Kolektory słoneczne najpowszechniej wykorzystywane są do: 
podgrzewania wody użytkowej,  podgrzewania wody basenowej,  wspomagania centralnego ogrzewania.

Źródło: http://www.budujemydom.pl/images/5/9/1/171591-kolektory_sloneczne05_2_600.jpg
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Zadanie 1 
 
Zjawisko nagrzewania się podłoża od Słońca wykorzystano w ekologicznym pozyskiwaniu energii  - 
elektrowniach słonecznych. Najwięcej energii dostarczamy, gdy promienie słoneczne padają 
prostopadle na lustro.  
Na rysunku: 

a) wpisz w koła stronę świata w jaką na naszej półkuli powinny być skierowane panele słoneczne 
b) przyjrzyj się ułożeniu zwierciadeł słonecznych na rysunku. Wpisz w prostokąty pory roku 

odpowiadające każdemu z 4 nachyleń luster. 
 

 
 
 
 

Zadanie 2 
 

Ile energii pozyskamy z kolektora słonecznego?  
 
Wielkość promieniowania w zależności od zachmurzenia wynosi1:  

● w słoneczny letni dzień: 1000 W/m2 = 1kW/m2,  
● przy małym zachmurzeniu: 700 W/m2,  
● przy pełnym zachmurzeniu: 50 W/m2. 

 
Jak dużo energii możemy otrzymać w słoneczny dzień z powierzchni? 
 

● 1 m2 – ……………………... 
● 10 m2 – ……………………... 

● 1 ha – ……………………... 

 
Jaka jest powierzchnia... 
 

● Twojej klasy – ……………………... 

● Twojej szkoły – ……………………... 

● Polski – ……………………… 

● Sahary – ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Źródło: http://www.kospel.pl/pl/porady/kolektory-soneczne/104-ile-energii-sonecznej-mona-uzyska-ze-soca-na-obszarze-polski.html 
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Proponowane rozwiązania do karty pracy 

 

Zadanie 1 

 
 
 
 
 

Zadanie 2 
 
Powierzchnia Polski 312 679 km² 
Powierzchnia Sahary - 9 400 000 km² 
 
Jednostki: 
1km2 = 1 000 000 m2 
1 ha = 10 000 m2 
1 ha  = 100 km2 
1 kW = 1000 W 
1 MW = 1 000 000 W 
 
 
*** 
 
Ponadto poniżej przedstawiamy średnią moc popularnych urządzeń elektrycznych używanych w 
gospodarstwie domowym:  
 
czajnik elektryczny: 2000W  
kuchenka elektryczna: 1000W  
piekarnik elektryczny: ok. 2500W  
zmywarka do naczyń: ok. 1300W  
kuchenka mikrofalowa: 700W-1400W  
klimatyzator: 2,5 – 7kW  
odkurzacz: 1100-2200W  
tradycyjne żarówki w zależności od mocy: 100W, 60W, 40W;  
 żarówki energooszczędne zużywają nawet 80-90% mniej energii.  
grzejnik elektryczny: ok. 1200W – 2000W  
bojler: 1000W – 1500W  
TV i monitor włączony: 0,14-0,34W na cal kwadratowy  
PS3: 190W - 200W  
Xbox360: 100W  
komputer PC z monitorem: 250W-400W + 40W  
router WiFi: ok. 20W  
laptop: 25W-60W 
Ładowarka do telefonu: 1,5 W 
 
Na podstawie http://www.projektoskop.pl/a-1657-jaka-moc-maja-domowe-urzadzenia.html 
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Cele zajęć: 
Uczeń powinien:
• dokonać pomiaru temperatury za pomocą termometru i od-

czytać prawidłowo jego wynik;
• obliczyć średnią temperaturę na podstawie danych zebranych 

podczas prowadzonych obserwacji;
• wskazać negatywne skutki globalnego ocieplenia i zapropo-

nować sposoby ich zmniejszenia.

Materiały pomocnicze:
• termometr max-min,
• termometr klasowy.
• kalendarz pogody z zaznaczonymi pomiarami temperatur 

z ostatniego miesiąca,
• szklana butelka,
• przezroczysta rurka,
• plastelina,
• farbka lub atrament,
• pojemnik na wodę,
• czajnik,
• komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu.

 
Czas na realizację zajęć: 90 min. 

Metody pracy:
• praca grupowa,
• film,
• doświadczenie,
• obserwacja,
• praca z komputerem,
• praca z tekstem źródłowym.

Pojęcia kluczowe:

→ globalne ocieplenie   → temperatura powietrza   → termometr   
→ jednostki pomiaru temperatury

 
Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; przyroda. Treści szczegółowe:
3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie. Uczeń:  

3.11. wymienia nazwy składników pogody (temperatura powietrza, 
opady i ciśnienie atmosferyczne, kierunek i siła wiatru) oraz przyrzą-
dów służących do ich pomiaru, podaje jednostki pomiaru temperatury 
i opadów stosowane w meteorologii; 
3.12. obserwuje pogodę, mierzy temperaturę powietrza oraz określa 
kierunek i siłę wiatru, rodzaje opadów i osadów, stopień zachmurzenia 
nieba, prowadzi kalendarz pogody.

Odkrywcy świata
 Autor: Anna Romańska, Marcin Piotrowicz

Lekcja 8 i 9: 
Temperatura na Ziemi zmienia się!

Zajęcia opierają się na wykorzystania i przetwarzaniu danych zebranych w trakcie miesięcznej obserwacji 
temperatur powietrza. Uczniowie poznają zasadę działania termometru, dokonują pomiarów temperatu-
ry i odczytują je w oC i oF. Podczas zajęć wprowadzamy pojęcie globalnego ocieplenia i skutków, jakie 
wywołuje ono na Ziemi. Uczniowie, posługując się danymi statystycznymi i własnymi pomiarami. określają 
zmiany temperatury na przestrzeni kilku lat.

Uwaga! Zajęcia wymagają prowadzenia długoterminowych obserwacji.
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Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (20 min.)

Jako wstęp do zajęć nauczyciel proponuje uczniom grę w Dobble - symbole pogody (załącznik nr 1 do scenariu-
sza). Dzielimy klasę na 3-osobowe grupy.
Następnie nauczyciel prosi uczniów o wymienienie składników pogody (temperatura, zachmurzenie, opady, 
ciśnienie atmosferyczne, siła i kierunek wiatru). Wyjaśnia, że symbole niektórych z nich pojawiły się w grze, 
w którą przed chwilą grali. Pyta uczniów, jakimi symbolami w grze zaznaczona  była temperatura powietrza oraz 
za pomocą jakiego przyrządu ją mierzymy. Wyjaśnia, że zaobserwują za chwilę doświadczenie pokazujące, jak 
działa termometr.
Wskazówka: ze względu na użycie gorącej wody sugeruje się aby to nauczyciel wykonał  doświadczenie.

Doświadczenie “Jak działa termometr?” 

Na podstawie: http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-wykonac-doswiadczenie-wodny-termometr

Potrzebne materiały:

• szklana butelka,

• 2 miski (pojemniki),

• przezroczysta słomka,

• plastelina,

• atrament lub barwnik.

Przebieg doświadczenia:
Nalewamy do butelki wodę w temperaturze pokojowej, zabarwioną atramentem/barwnikiem. Do butelki wkła-
damy słomkę tak, aby była zanurzona w wodzie i częściowo wystawała z butelki. Uszczelniamy wylot butelki 
plasteliną, mocując jednocześnie słomkę. Tak przygotowany “termometr” wkładamy do miski z gorącą wodą. 
Obserwujemy słomkę ponad butelką. 
Obserwacje:
Zabarwiona woda podniosła się i widać ją teraz w słomce ponad butelką
Prosimy uczniów, aby postawili hipotezę do pytania badawczego: co się stanie z wodą w słomce, gdy przełoży-
my butelkę do miski z zimną wodą? Sprawdzamy, czy postawiona przez uczniów hipoteza była prawidłowa.

2. Część zasadnicza (40 min.)

Uczniowie poznali już zasadę działania termometru. Jeśli mamy taką możliwość, możemy w tym miejscu poka-
zać uczniom różne termometry lub wyświetlić ich zdjęcia. 
Dzielimy klasę na 3 - 4 os. zespoły, w celu wykonania pomiaru temperatury powietrza, wody, lodu za pomocą 
termometru.
Potrzebne materiały:

• pojemnik z kostkami lodu,

• szklanka z ciepłą wodą,



• szklanka z zimną wodą,

• termometr laboratoryjny (tradycyjny lub elektroniczny).

• papier 

• markery

Uczniowie dokonują pierwszego pomiaru, a wyniki wpisują do tabeli w oC (tabela jest załącznikiem nr 2 do sce-
nariusza). Następnie z użyciem kalkulatora jednostek dostępnego na stronie http://chemfan.pg.gda.pl/kalkulato-
ry/temperatury.html przeliczają  oC na oF i uzupełniają brakujące miejsca w tabeli. Powtarzają pomiar po upływie 
5 minut.
Prezentacja wniosków z przeprowadzonego doświadczenia. Rozmowa z uczniami na temat tego od czego może 
zależeć temperatura powietrza.

W dalszej części zajęć będziemy korzystać z tabeli (karty obserwacji temperatury), częściowo uzupełnionej 
przed zajęciami (załącznik nr 3 do scenariusza).
Nauczyciel wprowadza pojęcie średniej temperatury (dobowej, miesięcznej, rocznej). 
Obliczenie średniej temperatury: dobowej, miesięcznej na podstawie prowadzonych wcześniej obserwacji, wpi-
sanie wyników do tabeli.

Następnie prosimy uczniów o porównanie wyników z danymi statystycznymi i określenie czy uzyskany wynik był 
niższy czy wyższy od średniej wieloletniej dla danego miesiąca na podstawie 
http://www.pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne/
W serwisie wybieramy miasto położone najbliżej miejsca, w którym znajduje się nasza szkoła.

Prezentujemy uczniom dane statystyczne (na podstawie http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-
-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2016,1,17.html str. 25) dotyczące 
rocznych średnich temperatur powietrza (załącznik nr 4) i prosimy o analizę tych danych. Czy zauważyli coś 
wspólnego dla danych z wszystkich miejscowości? (z tabeli można wywnioskować, że w poszczególnych latach 
średnia temperatura powietrza podnosi się).

Nauczyciel w nawiązaniu do analizy danych z tabeli wprowadza pojęcie globalne ocieplenie np. na podstawie filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=ibgUl4RGA8w
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Dzielimy klasę na 3 - 4 os. zespoły, w celu wykonania pomiaru temperatury powietrza, wody, lodu 
za pomocą termometru. 
 
Potrzebne materiały: 

● pojemnik z kostkami lodu, 
● szklanka z ciepłą wodą, 
● szklanka z zimną wodą, 
● termometr laboratoryjny (tradycyjny lub elektroniczny). 
● papier  
● markery 

 
Uczniowie dokonują pierwszego pomiaru, a wyniki wpisują do tabeli w oC (tabela jest załącznikiem 
nr 2 do scenariusza). Następnie z użyciem kalkulatora jednostek dostępnego na stronie 
http://chemfan.pg.gda.pl/kalkulatory/temperatury.html przeliczają  oC na oF i uzupełniają brakujące 
miejsca w tabeli. Powtarzają pomiar po upływie 5 minut. 
Prezentacja wniosków z przeprowadzonego doświadczenia. Rozmowa z uczniami na temat tego od 
czego może zależeć temperatura powietrza. 
 

substancja Pierwszy pomiar Pomiar po 5 minutach 

oC oF oC oF 

temperatura otoczenia     

lód     

ciepła woda     

zimna woda     
 
W dalszej części zajęć będziemy korzystać z tabeli (karty obserwacji temperatury), częściowo 
uzupełnionej przed zajęciami (załącznik nr 3 do scenariusza). 
 
Nauczyciel wprowadza pojęcie średniej temperatury (dobowej, miesięcznej, rocznej).  
Obliczenie średniej temperatury: dobowej, miesięcznej na podstawie prowadzonych wcześniej 
obserwacji, wpisanie wyników do tabeli. 
 
Następnie prosimy uczniów o porównanie wyników z danymi statystycznymi i określenie czy 
uzyskany wynik był niższy czy wyższy od średniej wieloletniej dla danego miesiąca na podstawie  
http://www.pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne/ 
W serwisie wybieramy miasto położone najbliżej miejsca, w którym znajduje się nasza szkoła. 
 
Prezentujemy uczniom dane statystyczne2 dotyczące rocznych średnich temperatur powietrza 
(załącznik nr 4) i prosimy o analizę tych danych. Czy zauważyli coś wspólnego dla danych z 
wszystkich miejscowości? (z tabeli można wywnioskować, że w poszczególnych latach średnia 
temperatura powietrza podnosi się). 

                                                
2 na podstawie http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-
statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2016,1,17.html str. 25  

http://www.pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne/
 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2016,1,17.html
 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2016,1,17.html
https://www.youtube.com/watch?v=ibgUl4RGA8w 


3. Podsumowanie i ewaluacja 30 min

Praca w grupach. 
Rozmowa na temat tego co możemy zrobić już dziś, aby nie zwiększać globalnego ocieplenia. 
Wykonanie mapy myśli, prezentacja wyników.

Uwagi/alternatywy:

Zajęcia powinny być poprzedzone zebraniem danych dotyczących dobowej temperatury max i min dokonywa-
nych co najmniej przez miesiąc. Proponujemy, aby - jeśli to możliwe - pomiarów dokonywali sami uczniowie. 
Można posłużyć się np. termometrem max-min  
http://www.jangar.pl/pogoda/190-termometr-min--max-z-higrometrem.html
W przypadku braku możliwości bezpośrednich obserwacji można posłużyć się internetowymi serwisami pogo-
dowymi np. https://weather.com/pl-P. Do tych celów możemy podzielić klasę na grupy i każdej przydzielić inny 
przedział czasowy na obserwacje. Zebrane dane mogą być notowane na wspólnej tabeli wywieszonej w widocz-
nym miejscu w klasie.
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• drukujemy karty jednostronnie, na drukarce kolorowej, najlepiej na grubszym papierze.  
• papierowa gra może nie wytrzymać próby czasu. Zalecamy strony zalaminować.  
• po zalaminowaniu stron wycinamy poszczególne kółka. 

 

Zasady gry: http://gragamel.pl/pl/p/file/95c7b754bcc55c394c518d798716438b/Dobble.pdf 
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Opis symboli pogody użytych w grze DOBBLE 

 

 

 

- POCHMURNO  

 

- BURZA 

 
- ROZPOGODZEN

IA 
 

- TĘCZA 

 

- ŚNIEG 

 

- POGODNIE 

 

- ŚNIEG Z 
DESZCZEM 

 

- CIEPŁO 

 

- BEZCHMURNIE 
 

- ZIMNO 

 

- DESZCZ 

 

- WIATR 

 

- MGŁA 
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Cele zajęć: 
Uczeń powinien:
• tworzyć samodzielne sceny oraz duszki w Scratch,
• dokonywać płynnych przejść między scenami, tłami, duszka-

mi,
• importować sceny i duszki ze zremiksowanych projektów 

w Scratch,
• używać instrukcji warunkowej oraz pętli, tworzyć zmienne
• posługiwać się pojęciami związanymi z wiatrem, Słońcem 

i temperaturą oraz poprawnie ich używać,
• rozumieć wagę praw autorskich oraz zasady publikacji wize-

runku kolegów i koleżanek w Internecie,
• znać alternatywne sposoby tworzenia prezentacji.

Materiały pomocnicze:
• materiały stworzone w Scratch przez uczniów podczas zajęć 

wprowadzających do programowania w Scratch
• pliki pomocy oraz instrukcje graficzne dostępne na stronie: 

scrtach.mit.edu lub w wersji offline programu
• program do tworzenia prezentacji dostępny w szkole
• program Prezi (dostępny na stronie: www.prezi.com)
• pen-drive 

 
Czas na realizację zajęć: 45 min. 

Metody pracy:
• pogadanka,
• praca z komputerem,
• praca zespołowa

Pojęcia kluczowe:

→ instrukcja warunkowa   → prezentacja   → animacja   → 
prawa autorskie

 
Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II 
etap edukacyjny – klasy IV-VI; zajęcia komputerowe. Treści szczegółowe:
3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń: 

3.1 wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słow-
niki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne 
i zasoby Internetu).

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, 
animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń: 
4.1. tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się 
kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych 
obrazów). 
4.5 przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne.

5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem 
komputera. Uczeń: 
5.1. za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje 
obiektem na ekranie; 
5.2 uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi 
osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje 
w zakresie swoich zadań i uprawnień. 

7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyj-
nych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera 
w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych 
z korzystaniem z komputera i Internetu. Uczeń: 

3. 7.2 szanuje prywatność i pracę innych osób;
3. 7.3 przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzysta-

niem z komputera i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia.

Odkrywcy świata
 Autor: Anna Romańska, Marcin Piotrowicz

Lekcja 10: 
Wiatr, kierunki świata, temperatura 
i Scratch – tworzymy prezentację

Zajęcia podsumowujące dotychczasową pracę, utrwalające wiadomości powiązane w tematy wiatr, słońce, 
temperatura, programowanie. 

Uwaga! Zajęcia wymagają prowadzenia długoterminowych obserwacji.
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Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy – 5 min
  
Nauczyciel informuje uczniów, że są to ostatnie zajęcia w ramach ścieżki Odkrywcy świata. Pyta, jak uczniowie 
oceniają ten czas, czego się dowiedzieli, co było trudne, co było ciekawe i czym chcieliby się pochwalić?
W zależności od specyfiki grupy nauczyciel decyduje na jak duże grupy podzielić uczniów.

2. Część zasadnicza – 35 min

Prezentacja ma stanowić formę relacji klasy/grupy z przeprowadzenia całej ścieżki edukacyjnej. 
Pozostaje tu duża dowolność, zarówno dla nauczyciela jak i uczniów. Warto, by w prezentacji zawarły się nastę-
pujące elementy:
• kim jesteśmy?
• co badaliśmy i jak?
• czego się dowiedzieliśmy?
• co było ciekawe, może zabawne?
Do prezentacji wykorzystajcie zdjęcia, filmy – relacje z Waszej pracy, notatki, zrzuty ekranu , fragmenty kodu 
programów. Zamieśćcie linki do filmów (możecie wstawić na classroom lub sites  jeżeli szkoła korzysta z Go-
ogle Apps For Educations, a jeżeli jeszcze nie, to warto: https://www.google.com/edu/products/productivi-
ty-tools/). Możecie umieścić też adresy stron do udostępnionych projektów w Scratch. Warto stworzyć grupę 
(studio) w Scratch, do której uczniowie się zapiszą.
Wasza prezentacja może być również grą lub animacją w Scratch. Wyobraźcie sobie kolejne etapy: pierwsza 
scena to Wy (każdy jest duszkiem), a po naciśnięciu na kogoś – zdobywamy informację o Waszym projekcie…. 
W następnej scenie pojawi się jedna z Waszych gier - jeżeli użytkownik zdobędzie kilka punktów, to dowie się, 
które pytanie w quizie z zajęć 7 było najtrudniejsze, itd…
Jeżeli chcecie, możecie użyć standardowego pakietu biurowego, w którym jest program do tworzenia prezenta-
cji. Przy tej okazji można jednak spróbować czegoś nowego, np. Prezi.
Szkoły mogą korzystać z rozszerzonej darmowej wersji, dostępna na stronie: https://prezi.com/signup/edu/en-
joy/   Warunkiem jest wpisanie adresu mailowego z domeną ”…edu…”, np.: marcin@szkolabest.edu.pl. W innym 
wypadku można użyć zupełnie darmowej wersji: https://prezi.com/pricing/ 
Obsługa jest bardzo intuicyjna, a podstawowe zagadnienia wyjaśniają filmiki dostępne na stronie: https://prezi.
com/support/search/?q=Animation

3. Podsumowanie i ewaluacja – 5 min

Nauczyciel sprawdza postęp pracy uczniów. Pyta, co było ciekawe w tym zadaniu, a co można  by zmienić na 
przyszłość. Pyta, czy są zadowoleni ze swojej pracy. Zachęca do obejrzenia prezentacji innych szkół.
  

Uwagi/alternatywy:

Brak.
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