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Nazwa projektu: Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku 
pracy (2016-2018) 

 
 
 
 
 
Zadanie 1: zajęcia podnoszące kompetencje uczniów w zakresie 
innowacyjności (analityczne, abstrakcyjne, przestrzenne, logiczne myślenie) 
 
 
Rodzaj zajęć: Laboratorium przyrodnicze po angielsku  
 
 

Tytuł scenariusza: Właściwości wody – wędrówka wody. 

Etap edukacyjny: II (klasa IV szkoły podstawowej) 

Liczba spotkań: 10 

Opracowanie: Agnieszka Maciejuk  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planowany przebieg cyklu 

Spotkanie Tematyka/ opis realizacji 

 

Czas trwania Uwagi   

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia organizacyjne. Założenia 
eksperymentu. Omówienie cyklu 
zajęć.  

- Zapoznanie uczniów z istotnymi 
zasadami  bezpieczeństwa  podczas 
pracy z materiałami dostępnymi na 
zajęciach.  

- Etapy przeprowadzania 
doświadczenia: 

1.Sformułowanie problemu 
badawczego          
2.Sformułowanie hipotezy 
3.Zaplanowanie doświadczenia 
4.Przeprowadzenie doświadczenia 
5.Zanotowanie dostrzeżonych 
spostrzeżeń 
6.Opracowanie wyników 
7.Sformułowanie wniosku 
8.Weryfikacja hipotezy 

Uświadomienie uczniom istoty 
precyzji w wykonywaniu 
doświadczeń oraz jaki może mieć 
wpływ jej brak na wyniki.  

Omówienie karty pracy. 
Wprowadzenie słownictwa i 
zwrotów anglojęzycznych 
związanych z tematyką zajęć, np. 
water, a jar, blue ink, plate etc;  

-Pour water on the plate; - Fold 
paper according to the instruction; 
- Refill the bottle with water; etc 

 

1 godzina Karta pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja projektu „Wędrówka 
wody”. 

1.Uczniowie przygotowują 
stanowisko pracy.  

2. Nauczyciel wprowadza uczniów 
w tematykę projektu „Wędrówka 
wody” za pomocą prezentacji 
multimedialnej i tablic 
przyrodniczych oraz z planami na 
najbliższych kilka spotkań.  

3. Nauczyciel wprowadza  w 
doświadczenia, dzięki którym 
uczniowie zbadają niektóre 
właściwości wody, takich jak 
penetracji, siłę nacisku, oraz ruch 
spowodowany różnicą temperatur. 

4. Przygotowanie i zebranie przez 
uczniów materiałów do 
doświadczeń. 

 

2 godziny Prezentacja 
multimedialna, 

Tablice 
przyrodnicze, 

Pomoce:  liść 
selera 
naciowego, 
szklany słoik, 
woda, 
niebieski 
atrament, 
kartka papieru, 
kredki, 
nożyczki, 
głęboki talerz 
z wodą, taśma 
klejąca, 
butelki 
plastikowe,  

 

4-5. 

 

Uczniowie stawiają hipotezę 
odnośnie wędrówki wody w 
różnych miejscach ( w przyrodzie, 
organizmie, roślinach itp.) 
Następnie nalewają do słoika wodę 
i zabarwiają ją kilkoma kroplami 
atramentu. Umieszczają seler 
naciowy w słoiku i umieszczają 
naczynie w ciepłym miejscu. Po 
kilku godzinach uczniowie 
przekrawają łodygę selera.  
Zauważają, że jej unerwienie 
składa się z cieniutkich rurek, 
którymi zabarwiona woda dotarła 
aż do blaszki liściowej. Uczniowie 
zostają zapoznani ze zjawiskiem 
włoskowatości.  

2 godziny  Zebrany przez 
uczniów 
materiał 



 

 

6-7. Na tym etapie realizacji projektu 
uczniowie przygotowują 
ośmioramienną gwiazdę. Płatki 
gwiazdy zginają do wewnątrz 
uzyskując tym samym papierowy 
kwiat. Uczniowie umieszczają 
przygotowany kwiat w naczyniu z 
wodą. Obserwują, że kwiat powoli 
się otwiera. 

Na podstawie tego doświadczenia 
uczniowie obserwują, że woda 
przenika na zasadzie 
włoskowatości do maleńkich 
przerw między włóknami papieru, 
przez co papier pęcznieje i zagięcia 
się rozprostowują.  

2 godzina Pomoce: 
papier, 
nożyczki, 
talerz z wodą, 
karta pracy 

8-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W końcowym etapie uczniowie za 
pomocą doświadczenia 
odpowiadają na pytanie czy można 
zwiększyć siłę wody. Z 
przygotowanych materiałów 
wykonują w  jednej plastikowej 
butelce cztery jednakowe otwory 
jeden nad drugim a w drugiej  
cztery jednakowe otwory na tej 
samej wysokości. Następnie 
zaklejają otwory taśmą. Nalewają 
do butelek wodę i odklejają taśmę. 

Uczniowie obserwują, że z butelki 
z otworami na jednej wysokości 
strumyczki wody wypływają o tej 
samej długości. Z drugiej butelki 
wypływają strumyczki tym dalej 
sięgające, im niżej znajduje się 
otwór. 

 

2 godzina Pomoce: dwie 
plastikowe 
butelki, woda, 
taśma klejąca, 
gwóźdź 

karta pracy  



 

 

10. Podsumowanie projektu. 

Podsumowanie całego cyklu zajęć 
polega przede wszystkim na 
poznaniu przez uczniów poprzez 
doświadczenia  właściwości wody  
i zastosowaniu ich także w życiu 
codziennym. 

1 godzina Karta pracy 

Łączna liczba godzin 10 godzin 

 

 


