
„Połączenie szeregowe  

i równoległe żarówek” 

,,Nauka w szkołach powinna być prowadzona w 

taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny 

dar, a nie za ciężki obowiązek” 

Albert Einstein 

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Głotowie 

czyli jak zdobyliśmy nagrodę na Festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie 

na wydziale fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 

19 – 20 wrzesień 2014 rok 



Geneza Festiwalu 

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO) uprzejmie informuje, że zgodnie z wieloletnią tradycją kolejny 

Ogólnopolski Festiwal „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6” („Science on Stage”) odbędzie się na Wydziale Fizyki 

UAM w dniach  19 i 20  września 2014 r.  

Do udziału w festiwalu zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, 

dydaktyków nauk przyrodniczych (fizyki, chemii i biologii) oraz matematyki  z wyższych uczelni i 

popularyzatorów tych nauk  z całej Polski. 

Nauczycielom uczestniczącym w festiwalu mogą towarzyszyć ich uczniowie. 

Celem poznańskiego festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6”  jest : 

-   pokazanie wkładu wymienionych nauk  w budowanie wiedzy społeczeństwa o otaczającym nas świecie, 

-   uświadomienie uczestnikom festiwalu roli nauk przyrodniczych w rozwoju nowoczesnych technologii, 

-   zaprezentowanie innowacyjnych sposobów nauczania, 

-  pokazanie ciekawych i kreatywnych działań uczniów  w zakresie uczenia się przedmiotów przyrodniczych. 

 Jak na wszystkich poprzednich festiwalach   występy zespołów oceniane będą w trzech kategoriach: 
• demonstracje zjawisk, 

• działania artystyczne związane z wymienionymi naukami (przedstawienia teatralne, fotografie, rysunki, wiersze itp.), 

• pokazy multimedialne dotyczące różnych problemów związanych z ostatnimi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie nauk 

przyrodniczych i matematyki. 

Zgłoszenia gotowości udziału w festiwalu prosimy przesłać drogą elektroniczną  na arkuszach, które w styczniu 

2014r. umieścimy na tej stronie, do  6 maja 2014r.  na adres mobiala@amu.edu.pl. 

KKO do dnia 2 czerwca 2014 r. ogłosi, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do udziału w festiwalu. 

Szkoły mogą zgłaszać występy w wymienionych wyżej trzech kategoriach, jednak  całkowita liczba uczestników 

z jednej szkoły nie powinna przekraczać 10 osób. Czekamy więc do 6 maja 2014r. na starannie wypełnione karty 

zgłoszeń zawierające pełną informację o proponowanych wystąpieniach. 

Równocześnie informujemy, że w dniach 17-20 czerwca 2015r. zespół Science on Stage UK organizuje kolejny 

Europejski Festiwal „Science on Stage” Europe  w Londynie. 



Tak to się zaczęło 

Kiedy na początku roku szkolnego 2013/2014 dowiedzieliśmy się, że do 

szkoły przyszedł nowy nauczyciel techniki i informatyki z ogromną 

ciekawością czekaliśmy na pierwsze z nim zajęcia. Pan Ryszard okazał się 

nauczycielem, który postanowił połączyć teorię z praktyką czyli naukę 

poprzez zabawę. Pomyśleliśmy sobie, czy nie byłoby dobrze aby 

zorganizować w szkole grupy młodych naukowców, którzy przygotowaliby 

cykl doświadczeń i przedstawili ciekawe zjawiska przyrodnicze nie tylko 

w swojej szkole na „Festiwalu Nauki”, ale odwiedzali i dzielili się swoją 

wiedzą naukową z innymi. 

Szybko wspólnie z panem Ryszardem zorganizowaliśmy się w grupę 12 

uczniów z klas IV, V i VI chętnych do uczestniczenia w tego typu 

zajęciach. Postanowiliśmy wybrać kilkanaście ciekawych i prostych 

doświadczeń fizyczno – przyrodniczych. Po analizie i zastanowieniu, 

wspólnej dyskusji co najbardziej chcielibyśmy robić, wybraliśmy kilka 

grup doświadczeń i eksperymentów, które poszerzyłyby nasze horyzonty 

myślowe poprzez zabawę. 

 



Geneza Festiwalu 

PROJEKTY WYKONYWANE  

Z UCZNIAMI  

NA OGÓLNOPOLSKI  FESTIWAL 

„Nauki Przyrodnicze na Scenie” 

organizowany przez Wydział Fizyki 

UAM w Poznaniu  

w miesiącu wrześniu 2014 . 



Wybrane doświadczenia 

Czy te oczy mogą kłamać – złudzenia optyczne (pokaz interaktywny). 

Pokaz „Czy te oczy mogą kłamać” został przygotowany już w miesiącu wrześniu z grupą siedmiu 

uczniów klas 4, 5 i 6. Pokaz polega na zaprezentowaniu najbardziej znanych złudzeń optycznych 

występujących w przyrodzie. Do najważniejszych złudzeń pokazywanych przez nas (uczniów) 

zaliczyć należy: 

 Jak wykonać zdjęcie 3D, 

 Stereogramy, 

 Proste doświadczenia z załamaniem światłą, 

 Jak wykonać okulary 3D i prezentacja złudzeń 3D, 

 Najbardziej znane złudzenia optyczne, Julian Bever oraz doświadczenia ze złudzeniami. 

W dniu 27 września 2013 roku wzięliśmy udział w pokazie w czasie „Europejskiej Nocy 

Naukowców” organizowanym na UWM w Olsztynie. W czasie dwóch pokazów w Sali Błękitnej (na 

120 osób) zaprezentowaliśmy ww pokaz. 

Pokaz został przyjęty z dużym zainteresowaniem i zaciekawieniem. W czasie pokazu zastały 

przedstawione także trzy zagadki matematyczne. W kolejnych miesiącach tj. październik i listopad z 

ww pokazem zaprezentowaliśmy się w szkołach podstawowych Dobrego Miasta. Pokazom 

towarzyszyło duże zainteresowanie, dlatego też zaplanowaliśmy już kolejne pokazy w pozostałych 

szkołach w Dobrym Mieście oraz w szkole dzieci specjalnej troski w Lidzbarku Warmińskim. 
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Wybrane doświadczenia 

Badanie połączenia szeregowego i równoległego żarówek: 

 Na zbudowanych w czasie zajęć rzeczywistych makietach, 

 Na bazie interaktywnego programu komputerowego. 

Ten projekt na konkurs jest dużym wyzwaniem dla nas - uczniów. Zjawiska związane z prądem 

elektrycznym występują w programie nauczania jedynie incydentalnie  w klasie 6 – na zajęciach z 

przyrody. Dlatego też projekt ten zajmuje i zajmował będzie dużo naszego czasu poza lekcyjnego.  

Obecnie wykonane zostały już dwie makiety połączenia szeregowego i równoległego, pracujące na 

prąd stały z możliwością dokonania pomiaru poszczególnych parametrów obwodu elektrycznego: 

napięcie i natężenie prądu elektrycznego. Równolegle badania ww obwodów prowadzone są również 

za pomocą programu komputerowego „Zestaw symulacyjny obwodów – tylko napięcie stałe” - PhET 

Interactive Simulations na komputery PC. Symulator połączenia szeregowego i równoległego 

umożliwia porównanie parametrów obwodu z tymi otrzymanymi na obwodach rzeczywistych.  

Przygotowujemy się na konkurs w Poznaniu „Nauki Przyrodnicze na Scenie” na UAM, który odbywa 

się w miesiącu wrześniu 2014 roku dlatego też w projekcie zaangażowani są również a może przede 

wszystkim uczniowie klas 3, 4. Na konkurs przygotowujemy oba zaprezentowane Państwu projekty. 

Pan Ryszard po raz trzeci poprowadzi dzieci do ww konkuru. W roku 2010 i 2012 zespoły jego 

uczniów (szkoła podstawowa) wygrały finał w Poznaniu w kategorii demonstracje zjawisk fizycznych. 

Konkurs jest organizowany dla wszystkich rodzajów szkół i w finale nie ma podziału na rodzaj szkoł – 

wszyscy są traktowani tak samo. W nagrodę uczniowie Pana Ryszarda w roku 2010 wyjechali na 

Europejski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie do Kopenhagi a w roku 2012 do Frankfurtu nad 

Odrą. Prawda, że warto… 
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 Na bazie interaktywnego programu komputerowego. 

 



Zgłoszenie na konkurs 

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie NSP w Głotowie zakwalifikowali się do 

Finału Ogólnopolskiego Konkursu „Nauki przyrodnicze na scenie” („SCIENCE on 

STAGE”), organizowanego przez wydział fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w 

Poznaniu. Przejazd na konkurs został całkowicie zasponsorowany przez Urząd Miasta 

Dobre Miasto za sprawą Pana Burmistrza Stanisława Grzegorza TRZASKOWSKIEGO - 

serdecznie dziękujemy!!! 

Młodzi naukowcy w dniach 19 – 20 września, w kategorii „Demonstracje” przedstawią dwa 

projekty naukowe:  

1. „Połączenie szeregowe i równoległe żarówek” – badanie obwodów prądu stałego,  

2. „Czy te oczy mogą kłamać” czyli pułapki umysłu.  

 

 Szkoła z Głotowa jako jedyna będzie reprezentować województwo warmińsko – 

mazurskie. Poza NSP w Głotowie, do finału konkursu zakwalifikowały się szkoły z 10 

województw – mazowieckiego, lubelskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, 

podkarpackiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego i śląskiego.  

 

 W konkursie wezmą udział: 2 szkoły podstawowe, 10 szkół gimnazjalnych, 14 szkół 

ponadginazjalnych oraz 1 wyższa uczelnia. W konkursie nie ma podziału na kategorie 

wiekowe i szkolne, dlatego też konkurencja będzie bardzo silna.  

Z pewnością uczestnictwo w Festiwalu pozwoli młodym naukowcom wraz z opiekunem na 

pokazanie nauczycielom z innych rejonów Polski swoich bogatych doświadczeń 

dydaktycznych i owoców pracy z uczniami oraz promocję naszego pięknego regionu.  



 Na bazie zestawu „Sekrety elektroniki”. 

 Na zbudowanych w czasie zajęć rzeczywistych makietach, 

 Na bazie interaktywnego programu komputerowego Phet, 

Badanie połączenia szeregowego i równoległego  

żarówek dokonaliśmy: 

Doskonalenie doświadczenia 



Ten projekt na konkurs był dużym wyzwaniem dla nas – uczniów 

klas 4. Zjawiska związane z prądem elektrycznym występują w 

programie nauczania jedynie incydentalnie w klasie 6 – na 

zajęciach z przyrody. Dlatego też projekt ten zajmował dużo 

naszego czasu poza lekcyjnego.  

Wstępne układanie obwodów rozpoczęliśmy na zestawach „Sekrety 

elektroniki”. 

Następnie wykonane zostały dwie makiety połączenia szeregowego 

i równoległego, pracujące na prąd stały z możliwością dokonania 

pomiaru poszczególnych parametrów obwodu elektrycznego: 

napięcia i natężenia prądu elektrycznego. Równolegle badania ww 

obwodów prowadzone były również za pomocą programu 

komputerowego „Zestaw symulacyjny obwodów – tylko napięcie 

stałe” – PhET na komputery PC. Symulator połączenia 

szeregowego i równoległego umożliwia porównanie parametrów 

obwodu z tymi otrzymanymi na obwodach rzeczywistych.  

Doskonalenie doświadczenia 
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Zbudowane makiety 



Program komputerowy PhET 



„Zestaw symulacyjny obwodów” 
PhET Interactive Simulations na komputery PC 

www.phet.colorado.edu 



„Zestaw symulacyjny obwodów” 
PhET Interactive Simulations na komputery PC 

www.phet.colorado.edu 

Połączenie szeregowe żarówek – zmiana wartości rezystancji żarówek 

Napięcie zasilania 16,3 V 

Prąd 0,54 A 



„Zestaw symulacyjny obwodów” 
PhET Interactive Simulations na komputery PC 

www.phet.colorado.edu 

Połączenie równoległe żarówek – zmiana napięcia zasilania w obwodzie 

Napięcie zasilania 4,9 V 

Prąd 1,47 A 

Prąd 0,49 A 

Prąd 0,49 A 

Prąd 0,49 A 



„Zbudowane rzeczywiste układy” 

Połączenie szeregowe żarówek 

Napięcie zasilania 16,3 V 

Miernik cyfrowy M890F 
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Występ w POZNANIU 

Wręczenie nagrody przez: 

Prof. Nawrocika 

Prof. Wójcika 

Prof. Janika 



Występ w POZNANIU 



Wyróżnienie w kategorii demonstracje zdobyli uczniowie z NSP 

w Głotowie w składzie: 

- Aneta PRZYGODZKA – klasa 5, 

- Mateusz ŚLIWKA – klasa 4, 

- Tomasz ZAPAŁ – klasa 4, 

- Marysia LEBIEDŹ – klasa 4, 

- Weronika BANASZEK – klasa 4, 

- Urszula BRZEZIŃSKA – klasa 4. 

 

 

Podsumowanie 

Adresy stron internetowych dotyczące Festiwalu w Poznaniu: 

http://www.staff.amu.edu.pl/~fizscena/ 

http://sons.amu.edu.pl 

http://www.szkolaglotowo.szkolnastrona.pl 

 

 

http://www.staff.amu.edu.pl/~fizscena/
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Dziękujemy za uwagę 


