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SCENARIUSZ ZAJĘĆ  

1. Autor Wiesław Stanisław Olszewski  

2. Etap edukacyjny II etap 

3. Przedmiot Fizyka 

4. Temat: Zmiany stanów skupienia materii.  

5. Cele zajęć:   

• poznaje stany skupienia materii 

• poznaje właściwości fizyczne w poszczególnych stanach skupienia 

• poznaje nazwy zmian stanów skupienia 

6. Szczegółowe cele zajęć wraz z odwołaniem do podstawy programowej:  

Uczeń: 

• poznaje stany skupienia materii, 

• poznaje właściwości oraz różnice  w budowie cząsteczkowej ciał w 

poszczególnych stanach skupienia, 

• poznaje nazwy zmian stanów skupienia, 

• poznaje na czym polega zjawisko sublimacji i resublimacji, 

7. Kompetencje kluczowe:  

• umiejętność uczenia się 

• kompetencje informatyczne 

• kompetencje naukowo- techniczne 

8. Metody i formy pracy:  

• dyskusja 

• praca z tekstem 

• praca z tablicą interaktywną 

• praca w grupach 

9. Wykorzystane środki dydaktyczne:  

• tablica interaktywna, padlet 

• prezentacja multimedialna w power point 

• mulibook ,,To jest fizyka" kl. 7 wyd. Nowa era 

• zasoby z LearningApps.org (zadanie z lukami, milioner, wyścig, dopasuj w 

pary). 

• Karta pracy  

10. Przebieg zajęć:  



 
I. Faza wprowadzająca: 

• Czynności organizacyjne: powitanie uczniów, sprawdzenie obecności i 

podanie tematu lekcji. 

II. Faza realizacyjna: 

• Stany skupienia materii: 

Uczniowie na podstawie prezentacji multimedialnej poznają stany 

skupienia materii. 

• Właściwości oraz różnice  w budowie cząsteczkowej ciał w poszczególnych 

stanach skupienia: 

Nauczyciel na podstawie prezentacji wyświetlanej na tablicy interaktywnej 

omawia właściwości oraz różnice  w budowie cząsteczkowej ciał w 

poszczególnych stanach skupienia. Uczniowie dokonują obserwacji i 

zapisują wnioski. 

• Nazwy zmian stanów skupienia: 

Nauczyciel na podstawie slajdu prezentacji omawia nazwy zmian 

 stanów skupienia. Uczniowie wykonują notatkę. 

• Zjawisko sublimacji i resublimacji:  

Nauczyciel włącza film przedstawiający zjawisko sublimacji i resublimacji. 

Uczniowie mają możliwość obserwacji jednocześnie obu zjawisk. 

Uczniowie dokonują obserwacji i zapisują wnioski. 

https://www.youtube.com/watch?v=lPYld2cBoLU 

III. Faza podsumowująca: 

• Uczniowie rozwiązują zadania w kartach pracy, a wybrane przez 

nauczyciela  osoby uzupełniają  je na tablicy interaktywnej. 

11. Informacje dodatkowe:  

• Ocena aktywności uczniów na lekcji. 

12. Lista załączników:  

• https://learningapps.org/4018570 

• https://learningapps.org/1424549 

• https://learningapps.org/13551771 

• https://learningapps.org/6553245 

• https://www.youtube.com/watch?v=lPYld2cBoLU 
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