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Materiały: 

 Scenariusz zajęć (Kolory_Ziemi_scenariusz.doc); 

 Prezentacja multimedialna (Kolory_Ziemi_prezentacja.pptx); 

 Karta pracy ucznia (Kolory_Ziemi_karta_pracy.doc); 

 Film poklatkowy (A day of weather for World Meteorological Day.mp4). 

 

Opis idei: 

Technologie kosmiczne wykorzystywane są prawie przez każdego, codziennie. Nie każdy 
zdaje sobie z tego sprawę. Pokazanie uczniom funkcji jakie pełnią satelity i kilku ciekawostek z nimi 
związanych powinno zachęcić ich do samodzielnej pracy nad danymi satelitarnymi. Lekcja 
wprowadzająca prowadzone jest na zasadzie serii pytań do uczniów  
i prezentacji z atrakcyjną grafiką i filmami objaśniającymi omawiane zagadnienia: 
 

- „Ile sztucznych satelitów orbituje wokół Ziemi?” 
- „Jakie są rodzaje satelitów Ziemi?, Do czego służą?” 
- „Gdzie konkretnie znajdują się te satelity? Po jakich orbitach się poruszają?” 
- „Ile kosztuje satelita? Kto za to płaci?” 
- „Jakie rodzaje promieniowania emituje Słońce?” 
- „Jakie promieniowanie dociera do Ziemi?” 
- „Jak satelita obserwacyjny rejestruje obraz Ziemi?” 
- „Z jaką częstotliwością i dokładnością wykonywane są zdjęcia Ziemi?” 
- „Jakie kolory powstają podczas mieszania czerwonego, niebieskiego i zielonego?” 
- „Jak komputery przechowują zdjęcia satelitarne?” 
- „Jakie są formaty plików graficznych?” 
- „Co to jest profil spektralny?” 

 
(Pytania i odpowiedzi w prezentacji dla nauczyciela). Następnie uczniowie mają do 

wykonania 4 zadania i jedno zadanie dodatkowe. Zadania mogą być wykonane indywidualnie lub 
grupowo.  
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Cele ogólne: 

 wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu 

poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych 

zadań obliczeniowych, 

 przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie 

wniosków z otrzymanych wyników, 

 wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą 

poznanych praw i zależności fizycznych. 

 

Cele szczegółowe: 
 uczeń opisuje światło białe jako mieszaninę barw, a światło lasera jako światło jedno 

barwne, 

 uczeń nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych (radiowe, mikrofale, promieniowanie pod 
czerwone, światło widzialne, promieniowanie nadfioletowe i rentgenowskie) i podaje 
przykłady ich zastosowania, 

 uczeń zna praktycznego wykorzystania promieniowania elektromagnetycznego  
na przykładzie satelitarnych zdjęć Ziemi, 

 uczeń posługuje się pojęciem satelity geostacjonarnego, 

 uczeń opisuje ruch sztucznych satelitów wokół Ziemi.

Cele z odniesieniem do podstawy 
programowej fizyki  

 
cele III i IV etapu edukacyjnego   


