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Lekcja 9. Czy naprawdę żyjemy coraz szybciej? 

 Hasło programowe: 

Cykle, rytmy i czas. 

 

 Zakres treści: 

Zjawiska okresowe w przyrodzie. Pomiar czasu i zegary. Kalendarze – ich historia i rodzaje. 

 

 Cel ogólny: 

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

nauka. 

 

 Cele szczegółowe: 

Wiadomości 

A – Uczeń: 

 definiuje pojęcie czas. 

B – Uczeń: 

 opisuje zjawiska okresowe w przyrodzie stanowiące podstawę tworzenia kalendarzy, 

 opisuje sposoby pomiaru czasu. 

Umiejętności 

C – Uczeń:  

 wyszukuje informacje na temat sposobów pomiaru czasu, 

 wyszukuje informacje na temat rodzajów i zasad działania zegarów, 

 wyszukuje informacje na temat historii tworzenia kalendarzy, 

 opracowuje i przedstawia tematyczną prezentację multimedialną. 

D – Uczeń: 

 analizując przebieg zjawisk okresowych w przyrodzie, wskazuje czynniki stanowiące 

podstawę tworzenia kalendarzy, 

 analizuje sposoby pomiaru czasu ze szczególnym wskazaniem na bardzo krótkie 

odstępy czasowe. 

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, prezentacja multimedialna, dyskusja swobodna. 

 

Scenariusz lekcji  
z wykorzystaniem  
podręcznika, Kart pracy 
ucznia, Multiboxa 

 



 

 

 

 

Podręcznik,  

Cykle, rytmy i czas 

 

 

Multibox, Cykle, rytmy, czas, 

Zegar kwarcowy 

 

 

Multibox, Cykle, rytmy, czas, 

Zegar pulsarowy 

 

 

 Formy pracy: 

Indywidualna, praca w grupach. 

 

 Środki dydaktyczne: 

1. Podręcznik, temat Cykle, rytmy i czas. 

2. Karta pracy ucznia Cykle, rytmy i czas z Kart pracy ucznia 

Przyroda. Fizyka–chemia. 

3. Mulitbox. 

4. Filmy: Wehikuł czasu ze strony 

http://www.youtube.com/watch?v=Y2h6zkvR1R4. 

5. Komputer z dostępem do internetu. 

6. Rzutnik multimedialny.  

 

 Przebieg lekcji: 

 

Faza wprowadzająca 

1. Czynności organizacyjne. 

2. Nauczyciel prezentuje uczniom dziewięciominutowy film pt. 

Wehikuł czasu. 

3. Nauczyciel pokazuje uczniom ilustracje z Multiboxa: Zegar 

wahadłowy, Zegar kwarcowy, Zegar pulsarowy  

i Zegar atomowy. 

 

Faza realizacyjna 

1. Nauczyciel poleca uczniom zapoznanie się z materiałem 

zawartym w podręczniku w temacie Cykle, rytmy i czas pod 

hasłami Czas i Pomiar czasu i zegary. 

2. Nauczyciel przedstawia uczniom, korzystając z zasobów 

Multiboxa, film: Zasada działania zegara kwarcowego 

i animację: Zasada działania zegara pulsarowego. 

3. Przygotowani uczniowie przedstawiają prezentację 

multimedialną Jak działa zegar słoneczny. Nauczyciel kontroluje 

poprawność merytoryczną i w miarę potrzeb uzupełnia 

wiadomości. – praca do zrobienia i wysłania -dla chętnych do 

3..05 

4. Nauczyciel poleca uczniom przeczytanie z podręcznika 

fragmentu tekstu pt. Kalendarz i rozwiązanie zadania  

7. z Kart pracy ucznia, s. 22. 

5. Wskazany uczeń odczytuje rozwiązanie zadania, a nauczyciel 

kontroluje poprawność odpowiedzi. 

6. Przygotowani uczniowie przedstawiają prezentację 

multimedialną Kalendarze na świecie wczoraj i dziś. Nauczyciel 

kontroluje poprawność merytoryczną i w miarę potrzeb 

uzupełnia wiadomości.- praca do zrobienia i wysłania –dla 



 

 

 

 

Karty pracy ucznia,  

Cykle, rytmy i czas, s. 20 

 

Karty pracy ucznia,  

Cykle, rytmy i czas, s. 22  

 

 

 

 

 

chętnych do 3.05,    1 wybrana prezentacja z 2 zaproponowanych 

tematów 

 

Faza podsumowująca 

1. Nauczyciel ocenia pracę uczniów. 

2. W ramach podsumowania rozpoczyna dyskusję swobodną na 

temat „Rok, dzień i godzina dla mamy i dziecka”. Zadaje 

uczniom pytanie: Czy czas naprawdę płynie szybciej ludziom 

starszym niż dzieciom? 

3. Zadania pracy domowej:  

 odpowiedź na pytanie 4. z podręcznika, temat Cykle, rytmy  

i czas, 

 rozwiązanie zadań 6. i 8. z Kart pracy ucznia, s. 22. 

 

 

Opracowała Ewa Jakubowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


