
KONSPEKT ZAJĘĆ  Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
KLASA:  II
CZAS REALIZACJI:  90 min
TEMAT DNIA: 
Dlaczego Księżyc czasami wygląda jak rogalik?
Cele
Główny
	Uczeń wie, w jaki sposób powstają fazy księżyca

Szczegółowe
Uczeń:
	opisuje zmiany kształtu (fazy) Księżyca,

ocenia jaka z faz Księżyca nastąpi jako kolejna,
obserwuje Księżyc na niebie,
wymienia jak nazywają się fazy księżyca.
Podstawa programowa
„Zadaniem szkoły jest: 
1) realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się; (...); 
3) rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka; 
4) kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy; 
5) poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej; 

Edukacja przyrodnicza. Uczeń: 
1) obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem;
7) zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin: 
a)wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi. 
Metody pracy
samodzielnego dochodzenia do wiedzy - metoda problemowa, gry dydaktyczne,
praktyczne - metody realizacji zadań wytwórczych,
asymilacji wiedzy - pogadanka.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

I Do prezentacji na zajęciach
Film z miniwykładem
Prezentacja multimedialna
II Do pracy w grupach
Tablica interaktywna
Piłka tenisowa
Piłka nożna
Sznurek dł. ok. 7 m
Piłeczki pingpong(1 dla jednego dziecka; alternatywnie dzieci mogą zamiast piłeczki wykorzystać
kulę ulepioną z dwóch kolorów plasteliny, ważne, żeby był równy i wyraźny podział kuli na kolory;
kolory dowolne)
	Latarki (1 dla jednego dziecka)

Ołówki (dla każdego dziecka)
Papier A4 (2 arkusze dla każdego dziecka)
Artykuły papiernicze (kredki, flamastry, bibuła, kleje, włóczki do przygotowania wizytówek)
Sznurek do zawieszenia wizytówki na szyi dla każdego dziecka

Zadanie przed zajęciami
Przez kilka wieczorów (na przykład cztery) obserwuj Księżyc. Spróbuj każdego z tych wieczorów narysować jego kształt. Czy Księżyc codziennie wygląda tak samo? Czy zauważasz różnicę? Przynieś do szkoły rysunki zaobserwowanych kształtów Księżyca.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
Co można zobaczyć, patrząc w niebo?
	odtworzeniem filmu z miniwykładem przygotowanym przez naukowca https://www.scenariuszelekcji.edu.pl/scenariusz/dlaczego-ksiezyc-czasami-wyglada-jak-rogalik/zobacz
	rozmowa z uczniami na temat treści filmu. 

	Co przyczyniło się do odkrycia nieznanych planet?

	Jaka jest odległość Księżyca od Ziemi? 

	Ukazanie odległości w położeniu Księżyca i Ziemi oraz wielkości obu obiektów

	Odtworzenie prezentacji multimedialnej
	ćwiczenia praktyczne: piłka nożna - symbolizuje Ziemię, piłka tenisowa - symbolizuje Księżyc, sznurek o dł. ok. 7 m.piłka tenisowa – Księżyc, piłka nożna – Ziemia

[Mogą to być dowolne przedmioty, które spełnią następujące warunki: rzecz symbolizująca Księżyc będzie miało średnicę cztery razy mniejszą od przedmiotu odpowiadającego Ziemi, sznurek będzie 30 razy dłuższy od średnicy „Ziemi”.]

Wiedza dla nauczyciela:
Faktyczne wielkości obiektów:
średnica Ziemi - 12 759 km,
średnica Księżyca - 3 475 km.
Odległość między nimi - jest to odległość mniej więcej 30 razy dłuższa, niż średnica Ziemi, a więc połączymy je sznurkiem o długości 120 cm. Rzeczywista odległość - 363 000 - 406 000 km (w zależności od aktualnego położenia na orbicie, która nie jest idealnie okrągła)
Jakie cechy ma Księżyc?
	Jak porusza się Księżyc? - wyjaśnienie różnic między ruchami obiegowym i obrotowym.
	Jaki kształt miał Księżyc? http://www.moonconnection.com/moon_phases_calendar.phtml
	Jakie są fazy Księżyca? https://www.youtube.com/watch?v=kGDlTdoDuOs 
	Dzieci przygotowują materiały: arkusz papieru a4, piłeczkę ping-pongową, ołówek oraz latarkę. 
	Na kartce narysuj koło oznaczające Ziemię, a wokół niej orbitę Księżyca.
	Po prawej stronie kartki umieść latarką - świecące Słońce, światło będzie padać na orbitę (na zdjęciu 1 strzałki oznaczające promienie Słońca padające na Ziemię i Księżyc).

Przesuwając, Księżycem-piłeczką po okręgu i oświetlając latarką piłeczkę dzieci obserwują fazy Księżca.
	Każdą z zaobserwowanych faz rysują na swojej karcie obserwacji. 

	Podsumowanie zajęć

	Czego się dzisiaj dowiedziałeś 

Co zainteresowało Cię najbardziej?

	Jaka dzisiaj jest faza księżyca? – zadanie po zajęciach

	Spójrz wieczorem na Księżyc. Przypomina bardziej literkę C czy D?

Cienieje czy się dopełnia?
Co to oznacza? W najbliższym czasie będzie pełnia czy nów? 
Wnioski z obserwacji opowiedz rodzicom oraz koleżankom i kolegom. 

Na podstawie scenariusza p. Olgi Kromuszczyńskiej opracowała Wiesława Piotrowska 

 

