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Tytuł lekcji
Odczytywanie temperatury

Cele

poznanie zasad korzystania z termometru,

zapoznanie się z różnymi rodzajami termometrów,

wskazywanie temperatury dodatniej i ujemnej,

odczytywanie temperatury,

porównywanie temperatury (wskazywanie najzimniejszych i najcieplejszych

miejsc).

Metody pracy
wykład, dyskusja, metoda ćwiczebna, gra edukacyjna.

Formy pracy
a. indywidualna, b. grupowa, c. zbiorowa.

Środki dydaktyczne
termometr rtęciowy, termometr elektroniczny, tablica multimedialna, karta pracy,
karteczki z nazwą miasta oraz temperaturą, wydrukowane i wycięte małe termometry.

Opis przebiegu zajęć/lekcji
1. Uczniowie siedzą w kręgu i obserwują przedstawione przez nauczyciela termometry
(termometr elektroniczny, rtęciowy itp.). Nauczyciel wyjaśnia zasady poprawnego
odczytania temperatury.
2. Uczniowie, korzystając z tablicy multimedialnej, odczytują temperaturę. Następnie
wykonują kartę pracy, na której zaznaczają odpowiednią temperaturę lub
ją odczytują.
3. Uczniowie pracują w grupach. Każda osoba z grupy losuje karteczkę z nazwą miasta
oraz obrazkiem termometru ze wskazaną temperaturą. Wspólnie układają nazwy
miast od najcieplejszego do najzimniejszego. Swoje pomiary zapisują w tabelce,
którą następnie wklejają do zeszytu.
4. Uczniowie dla utrwalenia zebranych informacji korzystają z aplikacji na tablecie,
umożliwiającej odkrywanie poszczególnych obrazków po odpowiednim odczytaniu
temperatury.
5. Na zakończenie zajęć następuje zabawa ruchowa. Nauczyciel wskazuje miejsca
w klasie, w których jest temperatura w odpowiednim przedziale (powyżej 5 st.,
poniżej 2 st., powyżej 15 st.). Uczniowie losują termometry, odczytują temperaturę
i ustawiają się w odpowiednim miejscu w klasie.
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Komentarz metodyczny
Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi termometry powinny być
większe z wyraźnie zaznaczoną temperaturą. Uwzględnić należy dłuższy czas
potrzebny na wykonanie zadania.

