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2  45 min 

Lekcje 13. i 14. Woda – cud natury    

 Hasło programowe: 

Woda – cud natury. 

 

 Zakres treści: 

Fizyczne właściwości wody – m.in. rozszerzalność termiczna i ciepło właściwe. Napięcie 

powierzchniowe i zjawisko włoskowatości. Rola oceanów w kształtowaniu klimatu. 

 

 Cel ogólny: 

Prezentacja zjawisk z codziennego życia i ciekawostek, w których wyjaśnieniu pomocna jest 

nauka. 

 

 Cele szczegółowe: 

Wiadomości 

A – Uczeń: 

 definiuje pojęcia: ciepło właściwe, rozszerzalność termiczna, napięcie 

powierzchniowe, włoskowatość i siły przylegania. 

B – Uczeń: 

 na wybranych przykładach opisuje fizyczne właściwości wody, w tym zmiany stanu 

skupienia. 

Umiejętności 

C – Uczeń:  

 wyszukuje informacje na temat fizycznych właściwości wody, 

 wyszukuje informacje na temat roli oceanów w kształtowaniu klimatu na Ziemi. 

D – Uczeń: 

 wyjaśnia właściwości fizyczne wody, a w szczególności rozszerzalność termiczną  

i napięcie powierzchniowe,  

 opisuje znaczenie napięcia powierzchniowego i zjawiska włoskowatości w życiu 

codziennym, przemyśle i przyrodzie,  

 opracowuje i przedstawia tematyczną prezentację multimedialną. 

 

Postawy 

Selektywny dobór informacji pozyskiwanych z dostępnych źródeł. Poprawność językowa  

i merytoryczna prezentowanych sądów i przemyśleń. Odpowiedzialność za współpracę  

w grupie i aktywność.  

 

 Metody: 

Pogadanka, praca z tekstem, eksperyment, prezentacja multimedialna, mapa mentalna. 

 

Scenariusze lekcji  
z wykorzystaniem  
podręcznika, Kart pracy 
ucznia, Multiboxa 

 



 

 

 

 

Podręcznik,  

Woda – cud natury 

 

 

Karty pracy ucznia,  

Woda – cud natury, s. 28 

 

 Formy pracy: 

Indywidualna, praca w grupach. 

 

 Środki dydaktyczne: 

1. Podręcznik, temat Woda – cud natury. 

2. Karta pracy ucznia Woda – cud natury z Kart pracy ucznia. 

Przyroda. Fizyka–chemia.  

3. Multibox. 

4. Film: Woda – pamięć wody. Część 1. ze strony 

http://www.youtube.com/watch?v=yErVExgRkdM. 

5. Komputer z dostępem do internetu. 

6. Rzutnik multimedialny.  

7. Zestawy do przeprowadzenia doświadczeń: 

 napięcie powierzchniowe wody – szklane naczynie (zlewka), 

żyletka, woda, 

 siły przylegania – dwa jednakowe naczynia szklane, dwa 

siłomierze, dwie szklane płytki z uchwytami umożliwiającymi 

zaczepienie siłomierza, woda, spirytus,     

 zjawisko włoskowatości – naczynie szklane, rurki kapilarne, 

bibuła lub porowaty papier, woda zabarwiona atramentem. 

8. Arkusze szarego papieru. 

 

 

 Przebieg lekcji pierwszej: 

 

Faza wprowadzająca 

1. Czynności organizacyjne. 

2. Nauczyciel wyświetla dziewięciominutowy film pt. Woda – 

pamięć wody. Część 1. 

 

Faza realizacyjna 

1. Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy.  

2. Nauczyciel poleca uczniom zapoznanie się na podstawie 

podręcznika z zagadnieniami: zjawisko włoskowatości, napięcie 

powierzchniowe wody, siły przylegania występujące pomiędzy 

cieczą a szklaną płytką. Przeznacza na to 10 min. 

3. Grupy uczniów, po zapoznaniu się z materiałem teoretycznym, 

wybierają jeden z zestawów doświadczalnych i wykonują 

doświadczenie. 

4. Nauczyciel, obserwując pracę uczniów, udziela wskazówek  

i pomocy. 

5. Po zakończeniu pracy liderzy grup prezentują wyniki pozostałym 

uczniom. 

http://www.youtube.com/watch?v=yErVExgRkdM


 

 

 

 

Karty pracy ucznia,  

Woda – cud natury,  

zadanie 6., s. 29 

 

 

Multibox, Woda – cud natury, 

Siły spójności 

 

Multibox, Woda – cud natury, 

Zamarzanie wody 

 

Multibox, Woda – cud natury, 

Włoskowatość 

 

 

 

 

Faza podsumowująca 

1. Nauczyciel poleca uczniom opracowanie na następną lekcję 

zagadnienia: 

 Rola oceanów w kształtowaniu klimatu Ziemi  

(w dowolnej formie). 

 

 

21.05.2020 

 14. Przebieg lekcji drugiej: 

Faza wprowadzająca 

1. Czynności organizacyjne. 

2. W celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości z poprzedniej lekcji 

nauczyciel prezentuje trzy filmy znajdujące się w zasobach 

Multiboxa: Siły spójności, Zamarzanie wody, Włoskowatość. 

 

Faza realizacyjna 

1. Uczniowie, którzy opracowywali materiał na temat Rola 

oceanów w kształtowaniu klimatu Ziemi, prezentują wyniki 

pracy. Nauczyciel na bieżąco uzupełnia informacje. 

  

Faza podsumowująca 

1. Zadanie pracy domowej: zapoznanie się z tekstem źródłowym  

z Kart pracy ucznia i rozwiązanie zadań 1.–12., s. 29-30 

 
 Opracowała Ewa Jakubowska 

 


