Fizyka w Internecie.
Zenona Stojecka
W okresie przymusowego nauczania zdalnego korzystamy przede wszystkim z materiałów proponowanych przez
wydawnictwa. Warto jednak zwrócić uwagę na to, iż w Internecie znajduje się wiele wartościowych publikacji,
filmików, symulacji, animacji, które można wykorzystać w nauczaniu, zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak
i ponadpodstawowej. Dokonałam przeglądu wielu z nich, z pewnością nie wszystkich. Wybrałam zasoby, które mogą
być przydatne w każdym sposobie nauczania, zarówno stacjonarnym, jak i zdalnym.
Przede wszystkim, na poziomie szkoły ponadpodstawowej, z możliwością wykorzystanie również w szkole
podstawowej polecam :

1.

Ogromny zasób animacji i symulacji praktycznie ze wszystkich działów fizyki z opisem m.in. w jęz.
polskim
https://www.vascak.cz/physicsanimations.php

2.

Interesujące i bardzo kształcące interaktywne symulacje Phet z Uniwersytetu w Colorado, tłumaczone,
m.in. na język polski. https://phet.colorado.edu/

Poniższe zdjęcia ukazują elektryzowanie balonika przez pocieranie z opisem w języku angielskim lub polskim (do
wyboru).

Dodatkowo, na poziomie szkoły podstawowej polecam:
1. Kanał na YouTube pt. „Fizyka od podstaw”.
Kanał ten zawiera wiele sfilmowanych doświadczeń wraz z wyjaśnieniami. Uczeń może z powodzeniem
korzystać z nich podczas pracy zdalnej, ale także podczas normalnego toku pracy, jako uzupełnienie lekcji, w celu
głębszego zrozumienia, bądź powtórzenie przed sprawdzianem Filmiki nie są długie i w przystępnej formie
wyjaśniają zagadnienia z fizyki.

2. Kanał „Fizyka dla każdego” - to Internetowy Kurs Fizyki. Zawiera 47 filmów. Stworzony przez Annę
Kaczmarczyk jeszcze wg wymagań programu w gimnazjum, zawiera opracowania poszczególnych działów
w postaci wykładów, które z powodzeniem można wykorzystać w szkole podstawowej.

3. "Pani od fizyki" to profil na Facebooku popularyzujący fizykę. .
https://www.facebook.com/paniodfizy/photos
Istnieje możliwość darmowego pobierania - w atrakcyjnej dla ucznia formie - notatek na podsumowanie
poszczególnych działów. Poniżej prezentuję przykład notatki i karty pracy z elektrostatyki.

Dodatkowe propozycje na poziomie szkoły ponadpodstawowej :
3. Khan Academy https://pl.khanacademy.org/
zawiera filmy, które można potraktować, jak szkolne wykłady. Może z nimi samodzielnie
pracować uczeń. Powinien przygotować sobie notatnik, długopis, ołówek i kalkulator. Gdy
dopisze tytuły filmów do swoich notatek, może później bez problemu do nich wrócić. Wykłady
te może oczywiście wykorzystać w swej pracy również nauczyciel
Poniższe zrzuty ekranu pokazują dla przykładu tematy omawiane z zakresu termodynamiki,
migawkę z filmu dotyczącego zaćmienia Księżyca oraz rozkład siły ciężkości na równi pochyłej.

4. Na kanale „Fizyka od podstaw” – seria filmików „Projekt Fizyka#Matura”
W bardzo przystępny sposób omawiane są podstawowe zagadnienia z fizyki na poziomie rozszerzonym.
Krótkie filmiki można wykorzystywać zarówno na bieżąco, jako uzupełnienie lekcji, jak również przy
powtarzaniu materiału do matury.
Materiały w pełni darmowe. https://www.youtube.com/channel/UCUkOfW4DelKrSeebmAFabNA/videos

5. Physlet Physics - https://www.compadre.org/physlets/?
Physlet Physics to zbiór gotowych do uruchomienia interaktywnych materiałów w postaci krótkich
modyfikowalnych symulacji zaprojektowanych z myślą o nauczaniu fizyki. Materiały te zostały
opracowane na Wydziale Fizyki Davison College w USA w języku angielskim. Zgrubne tłumaczenie
zapewnione przez dodatek do przeglądarki Google Translate umożliwia korzystanie z tych zasobów
przez nauczycieli i uczniów nawet bez znajomości tego języka. Ilustruje to poniższy zrzut ekranu strony
głównej.

Każdy rozdział Physlet Physics zawiera trzy różne rodzaje ćwiczeń: Ilustracje, Eksploracje i Problemy.
Ilustracje maja na celu zademonstrowanie koncepcji fizycznych. Uczniowie wchodzą w interakcje
z Physletem, a odpowiedzi na pytania są podane lub można je łatwo ustalić na podstawie pracy z
programem. Wiele Ilustracji podaje przykłady zastosowań fizyki. Przykładowo, uczeń po przeczytaniu tekstu
dotyczącego tarcia statycznego i kinetycznego bada zachowanie się ciała po przyłożeniu sił o różnych
wartościach. Poniżej ukazany jest zadanie w języku angielskim, a następnie jego automatyczne tłumaczenie
na język polski.

Eksploracje mają charakter samouczka. „Dostarczają wskazówek lub sugerują uczniom strategie
rozwiązywania problemów w ramach krótkich zadań lub zrozumienia pojęć. Niektóre Eksploracje zachęcają
uczniów do wysunięcia hipotezy, a następnie sprawdzenia swoich przewidywań, wyjaśniając wszelkie różnice
między przewidywaniami a obserwacjami. Inne Eksploracje zachęcają uczniów do zmiany parametrów
i obserwowania efektu, tym samym inspirując uczniów do samodzielnego wyprowadzenia pewnych
zależności fizycznych (równań). Typowymi zastosowaniami Eksploracji byłyby zadania domowe,
rozwiązywanie zadań w grupach”[..] Poniższy przykład ukazuje możliwość badania położenia, współrzędnej
prędkości i przyspieszenia w zależności od czasu, gdy ruch zachodzi pod wpływem oporu powietrza oraz, gdy
ten opór pomijamy. Opis – w języku angielskim i po polsku, z wykorzystaniem automatycznego tłumaczenia.

Problemy – to zadania, które wymagają od ucznia zrozumienia praw i zasad. Mogą to być pytania zarówno
koncepcyjne, jak i obliczeniowe. Ilość wskazówek do rozwiązania zadania jest ograniczona. Uczeń sam musi
ustalić, co jest ważne i na podstawie symulacji uzyskać potrzebne informacje. Przykładem może być zadanie
5.2. Aby obliczyć siłę przyciskającą klocek do ściany należało najpierw na podstawie symulacji sprawdzić,
jakim ruchem porusza się klocek, czy przyspieszenie jest stałe, wyznaczyć to przyspieszenie i dopiero wtedy
zająć się obliczaniem siły wypadkowej i siły tarcia… W tym przykładzie przyspieszenie ma wartość stałą, ale
w następnym już nie…

Okazuje się, że takie formułowanie zadań przewyższa efektywnością tradycyjne pytania na papierze, gdy
celem jest sprawdzenie dogłębnego zrozumienia zagadnienia.
Zadania te warto wykorzystywać jako pracę domową ucznia, pytania koncepcyjne zadawane w klasie lub do
pracy w grupach. Uczeń może korzystać z tych materiałów wyświetlając je na ekranie własnego smartfona.
Materiały zawarte w Physlet Physics można wykorzystać w ramach różnych stylów nauczania, np., podczas
wykładu Ilustracje wniosą dynamiczny efekt wizualny, Ekspoloracje i Problemy prowadzą do interesujących
dyskusji w grupach. Do dyspozycji trzeba mieć komputer z projektorem i dostępem do Internetu, co staje
się już standardem.
Szerzej na temat możliwości wykorzystywania Physletów - D. Sokołowska i in. „Physlety dla polskich
nauczycieli”. Artykuł jest dostępny w 145 numerze ”Fotonu” wydawanego przez IF UJ. Można się z nim
zapoznać również, korzystając z wersji elektronicznej [6].

6. Niezwykle atrakcyjnym uzupełnieniem tematów omawianych na lekcji mogą być filmy
prezentowane przez Dariusza Hoffmana na kanale edukacyjnym SciFun . Filmy te najczęściej
dotyczą fizyki i astronomii.
Znajdziemy tu ciekawe eksperymenty, od prostych poczynając, np. :
„Nieoczekiwany transfer energii. O zasadzie zachowania energii na przykładzie bardzo fajnego eksperymentu
z piłkami”. https://www.youtube.com/watch?v=Sato3oiRbvE
po bardzo zaawansowane – „Fizyka fali uderzeniowej” https://www.youtube.com/watch?v=hqom09Q01SU
Przykładowa tematyka filmów ukazana jest na poniższym zrzucie ekranu.

7. Platforma EDUKATOR https://www.edukator.pl/
Platforma zawiera ogromny zasób edukacyjnych materiałów multimedialnych (aplikacje, symulacje, filmy,
prezentacje) oraz zestaw narzędzi do prowadzenia zdalnego nauczania.
Platforma zawiera także instruktaże, w jaki sposób gromadzić zasoby, porządkować je i tworzyć własne. Na
wirtualnym dysku, w katalogu „Moje Materiały” można gromadzić własne materiały, zapisywać strony internetowe,
obrazy, animacje, interesujące publikacje. Tutaj można szybko znaleźć m.in. symulacje Phet z komentarzem w języku
polskim. Poniższy zrzut ekranu ukazuje możliwości tej platformy.

A oto przykładowe animacje wyszukane na platformie Edukator, które można umieścić sobie w utworzonym przez
siebie katalogu pt. „Hydrostatyka”.

Wymienione powyżej zasoby, darmowo dostępne w Internecie, mogą być cennym uzupełnieniem podręcznika
i dodatkowych publikacji proponowanych przez wydawnictwa.

Podsumowując, omawiane materiały edukacyjne znajdują się na następujących stronach internetowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

https://www.vascak.cz/physicsanimations.php
https://phet.colorado.edu/
https://pl.khanacademy.org/
https://www.youtube.com/channel/UCUkOfW4DelKrSeebmAFabNA/videos
https://www.compadre.org/physlets/?
http://www.foton.if.uj.edu.pl/archiwum/2019/145
https://www.youtube.com/watch?v=Sato3oiRbvE
https://www.youtube.com/watch?v=hqom09Q01SU
https://www.edukator.pl/

