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Materiały: 

 Opis projektu i pełny scenariusz zajęć (Ruch planet.pdf); 

 Uproszczony scenariusz zajęć 

(Scenariusz_US_i_ruchy_Ziemi_wersja_uproszczona.pdf); 

 Karty pracy i materiały dla nauczyciela  

(m.in. Ziemia_ruch_obiegowy_karta_pracy.pdf); 

 Przewodnik po plikach i katalogach projektu (Przewodnik_po_plikach.pdf). 

 

Opis idei: 

Projekt integruje nauki przyrodnicze (fizykę, biologię, geografię), matematykę, 
informatykę i filozofię. Ideą jest by uczniowie pracując w kilku różnych grupach opracowali 
wybrany aspekt ogólnego zagadnienia ruchu Ziemi w Układzie Słonecznym i jego skutków  
i potem przedstawili go klasie. Ważnym elementem pracy uczniów jest przeprowadzenie 
symulacji zjawiska, którym się w danej grupie zajmują z wykorzystaniem prostych pomocy 
szkolnych. Konkluzje, zapisywane są na tablicy w trakcie występowania każdej z grup. 
Następnie uczniowie wspólnie porządkują je od tych najbardziej ogólnych, a kończąc  
na najbardziej szczegółowych. Rolą nauczyciela jest takie poprowadzenie zajęć, by uczniowie 
sami dostrzegli, że dopiero omówienie wszystkich pięciu aspektów zagadnienia ruchu Ziemi 
daje w miarę kompletny obraz wpływu ruchu obiegowego i obrotowego planety na nasze 
otoczenie, zarówno na Ziemi jak i na niebie.  

Nauczyciel powinien tak prowadzić dyskusję, by uczniowie sami nawiązali  
do geocentrycznego widzenia świata i zrozumieli rewolucję jaką spowodował model 
heliocentryczny Kopernika. Klasę można podzielić na więcej grup i dodać inne elementy  
do tej układanki, np. ,,Model geocentryczny a heliocentryczny'', ,,Różnice klimatyczne 
pomiędzy strefą międzyzwrotnikową a strefą umiarkowaną'', czy ,,Stan uśpienia  
w przyrodzie'' itp.     

   

 

Geografia - Matematyka - Biologia - Filozofia – Informatyka 
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Cele z odniesieniem do podstawy 
programowej fizyki 
Wymagania przekrojowe 

uczeń: wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub 
wykresów, rysunków schematycznych  

lub blokowych informacje kluczowe  
dla opisywanego zjawiska bądź problemu, uczeń: 

ilustruje je w różnych postaciach  
posługuje się pojęciem siły ciężkości, stosuje  

do obliczeń związek między siłą, masą  
i przyspieszeniem grawitacyjnym 

Ruch i siły 
uczeń:  opisuje i wskazuje przykłady względności 

ruchu, posługuje się pojęciem siły ciężkości, stosuje  
do obliczeń związek między siłą, masą 

 i przyspieszeniem grawitacyjnym 
 

Cele z odniesieniem do innych przedmiotów  
Geografia  

siatka równoleżników i południków na kuli 
ziemskiej a szerokość i długość geograficzna, strefy 

klimatyczne za Ziemi, cykliczne zmiany pór roku  
Matematyka  

skale (zmniejszające), proporcje (równość dwóch 
ilorazów z jedną nieznaną wartością), zagadnienia  
z geometrii: elipsa i okrąg (krzywe stożkowe), kula, 

stosunek objętości kul a stosunek ich promieni 
Informatyka  

wykorzystywanie komputera oraz programów  
i gier, edukacyjnych do poszerzania wiedzy  

z różnych dziedzin ‒ uczeń korzysta z komputera, 
jego oprogramowania i zasobów elektronicznych 

(lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania 
realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów 

Filozofia  
czy Ziemia we Wszechświecie zajmuje miejsce 

wyróżnione - model geocentryczny  
a heliocentryczny, przełom kopernikański 

Biologia   
jak cykl zmian pór roku i zjawisko nocy i dni 

polarnych wpływa na cykle w przyrodzie (rozwoju 

roślin, trybu życia zwierząt, np. sen zimowy, itp.)  

 

Cele ogólne: 

 przekonanie się, że podstawą  
do zrozumienia otaczającego nas świata 
jest wnikliwe i cierpliwe jego 
obserwowanie,   

 poznanie podstawowych pojęć  
z dziedziny fizyki związanych z ruchem 
planet w Układzie Słonecznym,  

 kształcenie wyobraźni przestrzennej 
(patrzenie geometryczne), 

 kształtowanie świadomości powiązania 
fizyki z innymi dziedzinami nauki, 

 zachęcenie uczniów do dociekliwości  
i samodzielnego wyciągania wniosków  
w oparciu o dostępne informacje,  

 umiejętność pracy w grupie, podziału 
obowiązków, prezentacji i samooceny. 

 
Cele szczegółowe: 

 ruch obiegowy i obrotowy Ziemi oraz 
jego skutki,  

 wpływ stałego nachylenia osi rotacji 
Ziemi do płaszczyzny orbity Ziemi wokół 
Słońca na ścisłe zależności między 
występowaniem pór roku i zmienną 
długością dnia i nocy oraz   
z klimatem na Ziemi, 

 ruch obiegowy i obrotowy oraz 
nachylenie osi rotacji innych planet – 
opisywanie i wskazywanie skutków.


