szkoła: Szkołą Podstawowa
im. Kompanii Powidzkiej 1918 r.
w Powidz

temat lekcji: Cząsteczkowa

przedmiot: fizyka
klasa: VII

budowa ciał i siły

międzycząsteczkowe.
REALIZOWANE
hasło programowe: Zjawiska cieplne.
1) posługuje się pojęciem temperatury; rozpoznaje, że ciała o równej temperaturze pozostają
w stanie równowagi termicznej;
5) analizuje jakościowo związek między temperaturą a średnią energią kinetyczną (ruchu
chaotycznego) cząsteczek;
hasło programowe: Właściwości materii.
8) opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego; ilustruje istnienie sił spójności i w tym
kontekście tłumaczy formowanie się kropli;
9 a) doświadczalnie demonstruje istnienie (…) napięcia powierzchniowego,
CELE
Cel główny: uczeń podaje znaczenie budowy cząsteczkowej ciał dla przyrody.
Cele szczegółowe: Uczeń:
 opisuje doświadczenie uzasadniające hipotezę o cząsteczkowej budowie ciał,
 opisuje zjawisko dyfuzji,
 wykazuje doświadczalnie zależność szybkości dyfuzji od temperatury,
 opisuje związek średniej szybkości cząsteczek gazu lub cieczy z jego temperaturą.
 podaje przyczyny tego, że ciała stałe i ciecze nie rozpadają się na oddzielne cząsteczki
 na wybranym przykładzie opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego, demonstruje
odpowiednie doświadczenie
 wyjaśnia rolę mydła i detergentów.
metody nauczania: obserwacja, pogadanka, dyskusja, prezentacja.
formy realizacji: indywidualne i zespołowe
środki dydaktyczne: tablica interaktywna z dostępem do Internetu, strona
https://epodreczniki.pl/a/czasteczkowa-budowa-materii/DiVOw8zJr , 3 szklanki, woda zimna
i gorąca, torebka herbaty ekspresowej, Whiteboard fizyka, filmiki przygotowane przez
uczniów.
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PRZEBIEG LEKCJI
1. WSTĘP
Przypomnienie najważniejszych pojęć i treści niezbędnych do zrozumienia omawianego
tematu: trzy stany skupienia, własności fizyczne ciał, procesy fizyczne polegające na
przechodzeniu z jednego stanu w drugi.
Przedstawienie celu lekcji.
Lp.

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

1.

Pytanie kluczowe: Dlaczego wszyscy czujemy zapach
rozpylonego dezodorantu, choć w różnym czasie?

Uczniowie podają
wszystkie propozycje

2. CZĘŚĆ WŁAŚCIWA LEKCJI
Lp.

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

1.

Pogadanka: Zarys historyczny.
Film: Od Demokryta do Daltona
Robert Brown, Marian Smoluchowski
Zapisanie tematu

Słuchają,
Oglądają.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Temat: Cząsteczkowa budowa ciał
Film: Zjawisko zmniejszania się objętości podczas
mieszania substancji
Podsumowanie filmu, pomoc w formułowaniu
wniosków.
Podanie notatki:
1.Wszystkie ciała są zbudowane z cząsteczek, które
pozostają w ciągłym ruchu.
2.Zjawisko samorzutnego mieszania się różnych
substancji nazywamy dyfuzją. Dyfuzja świadczy o
cząsteczkowej budowie materii i nieustannym ruchu
cząsteczek.
Pytanie: Czy można wpłynąć na szybkość mieszania się
cząsteczek?
Doświadczenie: Obserwujemy zależność szybkości
dyfuzji od temperatury.
Podsumowanie doświadczenia, pomoc w formułowaniu
wniosków.
Podanie notatki:
3. W wyższej temperaturze dyfuzja zachodzi szybciej,
bo średnie szybkości cząsteczek są większe.
Pytanie: Ciała stałe po mimo budowy cząsteczkowej nie

Zapisanie tematu.
Oglądają.
Analizują wyniki
obserwowanego
eksperymentu,
wprowadzają uogólnienia.
Zapisanie notatki.

Uczniowie podają swoje
propozycje.
Obserwują.
Analizują wyniki
doświadczenia,
wprowadzają uogólnienia.
Zapisanie notatki.
Uczniowie podają swoje
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9.

rozpadają się co jest powodem?

propozycje.

Podsumowanie wypowiedzi uczniów.
Podanie notatki:

Słuchają
Zapisanie notatki
Prezentacja filmików
przygotowanych przez
uczniów w zespołach.
Uczniowie omawiają
doświadczenia.

10.

11.

Podsumowanie zaprezentowanych filmów i
doświadczeń.

Słuchają.

3. PODSUMOWANIE LEKCKI
Rozwiązanie zadań interaktywnych:
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Odpowiedź uczniów na pytanie kluczowe.
Ocena aktywności uczniów.
Karolina Woźniak
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