Lekcja: Siła w polu magnetycznym
Na lekcji uczniowie w oparciu o film z You Tube "Fizyka od podstaw: Siła elektrodynamiczna, lewa dłoń,
silnik proste wyjaśnienie"(link do filmu poniżej) oraz o animacje Multiteki Nowej Ery, podręcznika- "Odkryć
fizykę 2" Nowa Era będą badać oddziaływanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem elektrycznym;
dowiedzą się również jak zachowują się cząstki naładowane poruszające się w polu magnetycznym oraz jaką
funkcję pełni pole magnetyczne Ziemi. Temat opracowano według poniższych punktów:
1. Siła magnetyczna- siła elektrodynamiczna
2. Reguła lewej dłoni
3. Silnik elektryczny
4. Naładowana cząstka w polu magnetycznym
5. Pole magnetyczne Ziemi
6. Zadania
Link do filmu: Fizyka od podstaw: Siła elektrodynamiczna, lewa dłoń, silnik proste wyjaśnienie

1. Siła magnetyczna:
Uczeń bada siłę oddziaływania pola magnetycznego na przewodnik z prądem; opisuje wyniki
obserwacji; formułuje wnioski; opisuje jakościowo oddziaływanie pola magnetycznego na
przewodniki z prądem; określa kierunek i zwrot siły magnetycznej (film You Tube, Animacje Multiteka Nowej Ery, podręcznik "Odkryć fizykę 2" Zakres podstawowy, Nowa Era). Na zdjęciach
przedstawiono przykładowe wykorzystanie podanego filmu z You Tub oraz Multiteki Nowej Ery

Pojęcie siły elektrodynamicznej:

2. Reguła lewej dłoni:
Uczeń opisuje oddziaływanie pola magnetycznego na przewodniki z prądem; określa kierunek i zwrot siły
magnetycznej w oparciu o regułę lewej dłoni (film You Tube, Multiteka Nowej Ery, ilustracje z podręcznika
"Odkryć fizykę 2" Nowa Era zakres podstawowy, doświadczenia z podręcznika, zadania z podręcznika).

Na powyższym zdjęciu – urywek filmu z You Tube, pokazujący zwrot poszczególnych wektorów: siły
elektrodynamicznej, kierunek i zwrot prądu oraz kierunek i zwrot indukcji magnetycznej – reguła lewej dłoni.
Przykłady wykorzystania reguły lewej dłoni do określania kierunku i zwrotu siły elektrodynamicznej (urywki filmu
You Tube).

3. Silnik elektryczny:
Uczeń porównuje siłę magnetyczną z siłą elektryczną - wskazuje różnice.
Wskazuje oddziaływanie magnetyczne jako podstawę działania silników elektrycznych; opisuje budowę
silnika elektrycznego i wyjaśnia zasadę jego działania.
Środki dydaktyczne:
-film You Tube: "Fizyka od podstaw: Siła elektrodynamiczna, silnik proste wyjaśnienie."
-animacje -Multiteka- Nowa Era
-podręcznik "Odkryć fizykę 2" Nowa Era
-film You Tube: "Ultra prosty silniczek: bateria, magnes i drut…"

Link do filmu: „Ultra prosty silniczek….”
Ultra prosty silniczek: bateria, magnes i drut. Ultra simple motor: AA cell, magnet and wire. - YouTube

Obraz z filmu:

4. Cząstka naładowania w polu magnetycznym:

Uczeń dowiaduje się jak zachowują się cząstki naładowane poruszające się w polu magnetycznym,
analizuje zmiany toru cząstki naładowanej w polu magnetycznym w zależności od kierunku jej ruchu, posługuje
się informacjami pochodzącymi z analizy przedstawionych lub samodzielnie wyszukanych materiałów
źródłowych dotyczących oddziaływania pola magnetycznego na poruszające się naładowane cząstki. Analizuje
rysunek i jego opis ze str. 154 podręcznika oraz rozwiązuje zadania z podręcznika Nowej Ery. Jako ciekawostkę
można pokazać film z Multiteki Nowej Ery-„Zmysł magnetyczny zwierząt”:

CIEKAWOSTKI umieszczane przez nauczyciela lub uczniów w
Notesie Zajęć w Teams w Obszarze współpracy:
1. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ZARYA)
Informacje o stacji kosmicznej ISS Tracker i jej przelocie nad nami w dniu 25.05.21r godz. 22:15 (z kierunku
południowo-zachodniego)

Link: https://isstracker.pl/satelity/25544

2. KSIĘŻYC w dniu 26.05.2021r.
Link: https://www.tvp.info/53994384/krwawy-ksiezyc-i-zacmienie-maj-2021-pelnia-kwiatowego-ksiezycasuperksiezyc-gdzie-i-kiedy-szukac-pelni-26-maja-2021

