
ASTRONOMICZNY TYDZIEŃ: 15-19 lutego 2016 

 

 

Scenariusz  lekcji 

Prowadzący:  Sławomir Krakowiak 

Data: 15-19 luty 2016r. Klasy 5 

Temat: Tydzień astronomiczny. Kalejdoskop - ćwiczenie praktyczne. 
Cele - uczeń:  
-  potrafi na podstawie przekazanych informacji wybrać materiały i narzędzia potrzebne do wykonania 

kalejdoskopu,  

- potrafi na podstawie przekazanych informacji wykonać kalejdoskop,    

- wie w jaki sposób działa kalejdoskop,   
- wie i rozumie że wykonanie tej zabawki jest wstępem do zrozumienia działania przyrządów optycznych 

służących np. do obserwacji nieba, 

Cel w języku ucznia: Wykonamy kalejdoskop. 

 
Zadanie Umiejętność/Czynności 

1. Rozmowa z uczniami na 

temat realizowanych i 

planowanych działań w ramach 

tygodnia „astronomicznego”   

2.Przedstawienie celu zajęć. 

Zapowiedź, że każdy z uczniów wykona kalejdoskop według 

wskazówek podanych przez nauczyciela. 

Nauczyciel zaleca korzystanie ze strony: 

https://www.youtube.com/watch?v=BAcG77lRaQY 

Kryteria do pracy:  Uczniowie według wskazówek lub własnego twórczego pomysłu 

wykonują kalejdoskop. 

Plan pracy: 

- zebranie materiałów i 

narzędzi, 

- wykonanie kalejdoskopu. 

Aby zrobić własnoręczny kalejdoskop potrzebujesz: 

- kleju; kropelkę/ magika, 

- tubę; papierową/ plastikową, 

- zakrętkę; po paście/ po napoju, aby można było ją nałożyć na tubkę, 

- przeźroczyste pudełko po farbce, 

- koraliki, guziki, ozdoby, 

- 2 płyty CD, 

- nożyczki. 

A teraz przedstawię jak zrobić z tych rzeczy kalejdoskop: 

1.Utwórz z płyt CD 3 prostokąty jednakowej wielkości, tak aby 

zmieściły się w tubce. 

2.Przyklej prostokąty do wewnątrz tubki. 

3.Do pudełka po farbce wsyp kolorowe koraliki, guziki (byle nie za 

dużo). 

4.Nałóż pudełko z jednej strony tubki. (jeżeli skleisz nie będziesz 

regulować odległości i wielkości kolorowych obrazów, ale 

oczywiście, możesz skleić). 

5.Nałóż nakrętkę z pasty z drugiej strony tubki i ją przyklej do tubki. 

6.Ciesz się kalejdoskopem :-) 

Prezentacja wybranej pracy. Omówienie jej zgodności z kryteriami. Ustalenie, co było trudne. 

Projekcja filmu na temat 

kosmicznego teleskopu  

Hubble’a 

Wiadomości zawarte w filmie rozszerzają wiedze uczniów potrzebną 

do zrozumienia działania przyrządów optycznych służących do 

obserwacji kosmosu – a wszystko zaczęło się od kalejdoskopu. 

Podsumowanie zajęć Uczniowie odpowiadają na wybrane przez siebie pytanie: 

 Co było nowe na tej lekcji? 

 Czego się nauczyłeś? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BAcG77lRaQY

