Розвиток пізнавальної діяльності учнів шляхом
проведення нестандартних уроків
(З досвіду роботи)
7 – 9 класи

Чумак Оксана Петрівна, вчитель хімії
вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель
Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

У посібнику вміщено розробки та сценарії нетрадиційних уроків. Він
допоможе учням засвоїти знання про фізичні явища та процеси, сприятиме
розвитку їхніх комунікативних навичок.
Навчання – це не тільки робота в класі та виконання домашніх робіт.
Навчання може бути дуже цікавим, якщо проводити його у ігровій формі.
Рекомендовано вчителіям фізики загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і коледжів.

ПЕРЕДМОВА
Важливо дати учням відчути краси не лише теорії, а й експерименту, що є
основою фізики. Збудивши любов до нашої дисципліни, ми зробимо значний
внесок у формування особливості учня, незалежно від того, стане він
професійним фізиком чи ні.
Валентин Фабрикант
Фізика є однією з базових дисциплін в системі загальної середньої освіти, але
разом з тим вона займає одне з останніх місць у рейтингу серед всіх шкільних
предметів за рівнем зацікавленості учнів у їх вивченні. Майже третю частину учнів
не цікавить фізика взагалі. І тому зараз на першому місці стоїть питання про пошук
нових шляхів розвитку, формування і підвищення пізнавальних інтересів учнів,
підвищення ефективності уроків фізики.
Найважливішим завданням школи є навчити дитину мислити. Якщо ми
хочемо, щоб на наших уроках було цікаво, учні не нудьгували і відчували, що не
гають часу даремно, даваймо їм можливість приймати рішення, критикувати,
висловлювати свої думки, робити вибір. Існує ціла гама технік, які дають таку
можливість. Учні є активними здобувачами знань шляхом власних пошуків,
експериментів та помилок. Роль вчителя при цьому — допомогти, порадити,
створити передумови для активного експериментування і пошуків.
Навіщо ми хочемо активізувати учнів? Бо хочемо навчати:
цікаво;

ефективно

швидко;

з сучасними технологіями

практично;

давати міцні знання

Сьогодні перед

педагогічною наукою стоїть проблема, як збільшити

зацікавленість учнів у вивченні фізики. Учні будуть любити предмет, вчити його,
захоплюватися ним лише тоді, коли їм буде цікаво. А зацікавити учнів – це

обов’язок кожного вчителя. Саме тому на практиці необхідно застосовувати ігрові
форми навчальної діяльності.
Останнім часом вчителі намагаються частіше проводити нестандартні уроки:
урок-семінар, урок-лекція, урок-конференція, урок-гра (ділова чи рольова),
рідше – урок-змагання, урок-консультація, урок-залік, бінарні чи комп'ютерні
уроки, урок творчості, урок-аукціон, урок- «суд», урок-діалог, урок-концерт,
театралізовані уроки, уроки пошуку істини, уроки «без дзвінка» тощо. При виборі
типу уроку важливо враховувати вікові особливості учнів, їх бажання і вміння, а
також той фактичний матеріал, який вивчатиметься на даному уроці.
Ці уроки пожвавлюють навчання, сприяють розвитку пізнавальних інтересів учнів,
стимулюють творчість учителя і його вихованців, створюють сприятливі умови для
співробітництва учнів один з одним і з учителем. У процесі гри учні вільно
оволодівають знаннями. Часто те, що учень не зрозумів на звичайному уроці і йому
здавалось недосяжним, дуже легко стає йому зрозумілим під час уроку-гри.
Звісно, нестандартні уроки незвичайні по задуму, структурі, організації,
методиці проведення, більше подобаються дітям, ніж постійні за структурою і
режимом роботи уроки. Тому практикувати такий вид діяльності потрібно кожному
вчителеві. Але перетворювати нетрадиційні уроки на головну форму роботи не
потрібно, із-за відсутності серйозної праці, багато витраченного часу, невисокої
продуктивності і т.д.
Сформувати глибокі пізнавальні інтереси до фізики в усіх учнях неможливо і, напевно,
не потрібно. Важливо, щоб усім учням на кожному уроці було цікаво.

Наука не є й ніколи не буде завершеною книгою.
Кожен важливий успіх дає нові питання.
Усякий розвиток згодом призводить до нових
і більш глибоких труднощів.
А. Ейнштейн, німецький фізик

Починаємо вивчати фізику

7 клас

Тема. Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні явища. Механічні,
теплові, електричні, магнітні та оптичні явища. Зв'язок фізики з повсякденним
життям, технікою і виробничими технологіями.
Мета: сформувати початкові поняття про природу і матерію як об’єкти вивчення
фізики і інших природних наук. Показати, що ці науки вивчають закономірності
природи.
Обладнання і матеріали: прилади, проектор, комп’ютер, ППЗ Фізика-7.
Підготовка
Напередодні вчитель вивішує оголошення:
На урок фізики потрібно принести: олівець(простий), гумку, папір (будь-якого
кольору) розміром 21x6 см, ножиці.
Для проведення дослідів вчитель готує:
1. Кільце з паперу діаметром 15 см ,шириною 3 см .
2. Лінійку.
3. Монету.
4. Пластмасову пляшку
5. 10 коробок сірників.
6. 2 тонкостінні склянки.
7. Листок поперу (із зошита)
8. Промокальний папір (салфетка).
9. Маленьку свічку.
На дошці вчитель робить креслення приладу, який буде виготовлятись на уроці
і закриває його; прикріпляє до дошки велике дзеркало; на свій стіл кладе маленькі
листочки паперу для учнів.
Структура уроку
I. Вступне слово вчителя. Мотивація навчальної діяльності.
II. Цікаві досліди. Активізація пізнавальних здібностей.
ІІІ. Пояснення нового матеріалу.
ІV. Виготовлення саморобного приладу.
V. Підведення підсумків уроку.

Хід уроку.
I. Вступне слово вчителя. Мотивація навчальної діяльності.
Ми розпочинаємо з вами вивчення основ фізики, дуже цікавої і корисної науки.
Важко було чоловіку мільйон років тому
Зовсім він не знав природи,
Сліпо вірив у чудеса.
Він всього-всього боявся.
І не знав, як пояснити
Бурю, грім і землетрус
Важко було йому жити.
І він вирішив, чого ж боятись –
Краще просто все пізнати.
В усе самому втрутитися,
Людям правду розказати

Він створив землі науку
І коротко «фізикою» назвав.
Під такаю назвою короткою
Він природу розпізнав.
– Взагалі «фізика» - це грецьке слово і в перекладі означає «природа».
Фізика – основа техніки, і її значення потрібне кожній сучасній людині. Вивчення
фізики дисциплінує розум, розвиває логічне мислення. Фізики – дуже допитливі
люди. Їх цікавить, що навколо нас виникає, чому і як.
Хто з вас, підходячи до дзеркала, бачив щось незвичайне в своєму відображенні?
(одного з учнів запрошують до дзеркала, яке висить на дощі).
- Правильно, права рука стала лівою, а ліва – правою.
- Зараз ви впевнитеся в тому, що цікаво не тільки те, що виникає, але і те, як воно
виникає і чому.
II. Цікаві досліди. Активізація пізнавальних здібностей.
1. Попадання монети в пляшку: вчитель кладе на шийку порожньої пляшки
паперове кільце, а на нього монету, різким горизонтальним рухом лінійки
виштовхує кільце з-під монети і вона падає в пляшку.
2. Вчитель кладе листок паперу на край столу так, щоб невелика його частина
звішувалась, а на нього – стопку із 10 коробок сірників, покладених одна на одну.
Кінець паперу, який звисає, бере в одну руку і ребром долоні іншої руки різко
вдаряє по ньому. При цьому листок виштовхується, а стопка коробок залишається
на місті, не ворухнувшись.
3. Картезіанський водолаз. У пластикову пляшку налита вода, і занурена піпетка.
Пляшку щільно закривають і стискають. Піпетка тоне. Після припинення
стиснення піпетка спливає.
4. Склеєні склянки. Вчитель вирізає з промокального паперу з розрахунком
діаметра тонкостінних склянок. Трішки змочивши їх краї водою, вчитель кладе
кільце на одну із склянок, на дно якої ставить свічку і запалює її. Майже зразу
після цього закриває стакан із свічкою іншим. Через 1-2 с. підіймає верхню
склянку, за нею підіймається і інша - нижня.
— Цікаво? Але поки що незрозуміло і неможливо пояснити побачене, вказати на
причини того, що виникло. Але пройде кілька уроків фізики і ви будете
ознайомлені із явищем, які спостерігаєте і самі будете пояснювати мені.
ІІІ. Пояснення нового матеріалу.
Перегляд педагогічного програмного засобу «Фізика-7» з коментарями та
доповненнями вчителя.
1. Вступ.
2. Природничі науки
3. Фізика та техніка
4. Учені-фізики
5. Явища природи
6. Фізичні явища: механічні, електричні, магнітні, теплові, оптичні, атомні та
ядерні.

ІV. Виготовлення саморобного приладу.
– Зараз ви зможете виготовити свій власний фізичний прилад. На дошці його
креслення. (Вчитель відкриває креслення, прочитує в голос всі написи і пояснює їх,
звертає увагу на те, які лінії потрібно різати, а які зігнути; показує уже готовий
“ прилад” – це модель гелікоптер вертоліт).
Самостійна робота дітей. Виготовлення приладу.
- покажіть, що ви отримали?
- Молодці! Тепер, хто хоче, встаньте на стілець, візьміть прилад в руку витягнувши
її, підніміть якомога вище. Відпустіть прилад і прослідкуйте за його польотом.
Завдання: написати на папері попередньо заготовлених листочках написати, що
вони, знають про те, де використовують вертоліт.
- Які враження виникають у вас з виготовленням і випробуванням моделі?
IV. Підсумок уроку.
Підведення підсумків уроку .
Домашнє завдання: опрацювати §1.
Вчитель демонструє відеофрагменти цікавих дослідів, дає завдання учням
спробувати відтворити дані досліди вдома.

Будова речовини. Підсумковий урок

7-й клас

Мета: в активній формі перевірити знання учнів з теми "Будова речовини";
сприяти розвитку логічного мислення, умінню застосовувати знання в
нестандартних ситуаціях; виховувати впевненість у власних здібностях.
Тип уроку: урок-гра „Найрозумніший".
Методичні поради. Кожен учень отримує табличку з буквами „Т" - так, „Н" - ні.
Прослухавши питання, учні протягом 5 секунд піднімають табличку з відповідною
буквою. Одержавши відповіді на вісім питань І туру, підводяться підсумки і третя
частина учнів, яка найгірше справилась із завданнями, вибуває (їх оцінки від 1 до 6
балів). З рештою учнів за тими же правилами проводиться ІІ тур. Три кращих учня
виходять до фіналу. Учні, що вибули, отримують оцінки від 7 до 9 балів.
Учасники фіналу по черзі називають числа від 1 до 12 і дають відповіді на
питання. що стоїть під цим номером (зміст питань учні не знають). Якщо якийсь
фіналіст не дав правильну відповідь, відповісти може інший фіналіст згідно черги,
одержавши за правильну відповідь додатковий бал. Якщо на питання відповів
учень, що вибув із гри, то він одержує додатковий бал до оцінки.
Питання І туру: „Так чи ні?"
1. Газ легко стиснути, тому що молекули газу легко змінюють свої розміри.
2. Газ легко стиснути, тому що його молекули притягуються одна до одної.
3. Мідна деталь розширюється внаслідок нагрівання, при цьому збільшується
кількість атомів у деталі.
4. Під час охолоджування тіла зменшується розмір його молекул.
5. Коли речовина переходить із одного агрегатного стану в інший, змінюється маса
молекул.
6. Влітку, коли тепло, дні внаслідок нагрівання збільшуються, а взимку, коли
холодно, дні внаслідок охолодження зменшуються.
7. Коли речовина переходить із одного агрегатного стану в інший, змінюється
характер руху та взаємодія молекул.
Питання ІІ туру: „Так чи ні?"
1. Внаслідок явища дифузії тане лід.
2. Маса атома Гідрогену менша від маси молекули води.
3. Внаслідок явища дифузії кисень із повітря потрапляє у воду.
4. Ртуть за кімнатної температури зберігає об'єм, але не зберігає форми.
5. Газ у закритій посудині стиснули, зменшивши об'єм удвічі. У результаті цього
маса газу зменшилась у двічі.
6. Газ у закритій посудині стиснули, зменшивши його об'єм удвічі. У результаті
цього маса газу зменшилась удвічі.
7. Годинник - це фізичне явище.
8. Під час експерименті виконують вимірювання.
9. Коли ви ковзаєте по льоду, механічна енергія перетворюється на теплову.

ІІІ тур. „Відгадати загадки фізико-технічного й астрономічного змісту"
1. Летить - мовчить, лежить - мовчить; коли вмре, тоді зареве. (Сніг.)
2. Пухнаста вата кудись пливе. (Хмара.)
3. У вогні не горить, а у воді не тоне. (Лід.)
4. Що з землі не піднімеш? (Тінь.)
5. Удень спить, уночі дивиться. (Місяць.)
6. У воді викупався, а сухий залишився. (Місяць.)
7. Блискає, мигає, вогняні стріли пускає. (Блискавка.)
8. Мати товста, дочка червона, син біс - до небес доліз . (Піч, вогонь, дим.)
9. Йде, йде, а з місця не зійде. (Годинник.)
10. На всякий заклик відповідь даю, ані душі, ні тіла не маю. (Луна.)
11. Книги читають, а грамоти не знають. (Окуляри.)
12. Ти кричав - вона мовчала, ти мовчав - вона кричала. (Луна.)
13. Дві сестри качалися - правди домагалися, а коли домоглися - зупинилися.
(Гойдалка, терези.)
14. Чудо-птах, червоний хвіст, полетіла в зграю зірок. (Ракета.)
15. Летить по небу жар-птиця, хвостом пишається. (Комета.)
16. Без рук, без ніг, а в дім лізе. (холод, тепло)
Підсумок уроку
1. Оголосити оцінки, які одержав кожен учень, з рахуванням додаткових балів.
Учитель. Можливо, хтось із вас стане у майбутньому професором-теоретиком, а
хтось – експериментатором-віртуозом… можливо. Але зрозуміло, що всі не можуть
бути вченими-фізиками. Є такий народний вислів «фахівець своєї справи». Знання
фізики допоможуть вам у майбутньому стати майстрами, справжніми професорами
своєї справи.
Домашнє завдання
Зміст завдання визначає вчитель індивідуально.

Урок із груповою формою роботи

8 клас

Мета. Встановити залежність сили тертя від тиску і роду поверхонь стичних тіл;
удосконалювати навички вимірювання і зображення сил; виховувати активність,
самостійність, наполегливість учнів; розвивати логічне мислення, експериментальні
навички.
Тип уроку. Урок засвоєння нових знань та удосконалення вмінь і навичок.
Обладнання: Трибометр, аркуш паперу, листок шліфувального паперу, дві
скляні пластинки, брусок, тягарці — на кожний робочий стіл; мультимедійна
дошка.

Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань та активізація розумової діяльності
На дошці 4 учні розв'язують задачі, тексти яких записані на картках.
Задача І. Вагонетку тягнуть два робітники, прикладаючи до неї в одному
напрямку сили 30 Н і 45 Н. Сила опору рухові 15 Н. Яке числове значення рівнодійної всіх сил, що діють на вагонетку? Зобразити ці сили графічно, вважаючи, що вони напрямлені горизонтально.
Задача 2. Один хлопчик штовхає санки ззаду із силою 20 Н, а другий тягне
їх за мотузок із силою 15 Н. Зобразити ці сили графічно, вважаючи, що
вони напрямлені горизонтально.
Задача 3. Скільки важить бензин об'ємом 25 л? Зобразити вагу графічно.
Задача 4. Яка сила тяжіння діє на слона масою 4 т? Зобразити силу тяжіння
графічно.
Чотири учні розв'язують задачі (задає вчитель) на аркушах, перебуваючи на своїх
робочих місцях.
Решта учнів розв'язують задачі усно. Тексти цих задач проектуються за
допомогою проектора.
І. Яка сила тяжіння діє на тіло масою 100 кг?
2. Яка вага нерухомої людини масою 70 кг?
3. Яка маса каменя, якщо його вага 100 Н?
4. Дві сили 2 Н і 5 Н дають рівнодійну: 10 Н, 7 Н, 5 Н, 2 Н, З Н, 8 Н. Які із
Зазначених відповідей можуть бути правильними?
5. Яка рівнодійна двох сил 15 Н і 25 Н, якщо вони напрямлені вздовж однієї
прямої в один бік?
6. Яка рівнодійна двох сил 45 Н і ЗО Н, якщо вони напрямлені у протилежні
боки?
Два учні виконують експериментальні завдання за допомогою обладнг ня, що
знаходиться на демонстраційному столі.

Експериментальні завдання
Завдання 1. До динамометра, що закріплений у штативі, підвісити один тягарець, а
потім другий. Визначити рівнодійну двох сил, що діють на пружину динамометра.
Завдання 2. Прикласти до демонстраційного динамометра дві сили, що діють у
різні боки, і знайти їхню рівнодійну.

Після розв'язання усних задач і виконання експериментальних завдань учитель
оцінює роботу учнів, що розв'язували задачі на дошці.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності та повідомлення завдань уроку
Ми вивчили з вами такі сили: силу тяжіння, силу пружності і вагу тіла. Кожну з них
ми характеризували як векторну величину. З'ясуємо, чи характерне це і для сили
тертя.

ІІІ. Засвоєння нових знань
Сьогодні ми починаємо вивчати силу тертя, з дією якої дуже часто доводиться
зустрічатися; проведемо досліди для вивчення сили тертя і зробимо відповідні
висновки.
Сили тертя – віковічні супутники будь-якого механічного руху. Сили тертя є
завжди. Всьому, що рухається в повітрі, «заважає» сила опору повітря, всьому, що
рухається у воді, - опір води. Кожен знає, що шафу зрушити місця непросто. Яка ж
сила заважає її зрушити? Це - сила тертя спокою, яка виникає в разі спроби
зрушити одне з дотичних тіл відносно іншого. Причиною її виникнення є нерівності
поверхонь або дуже гладенькі поверхні (демонстрація досліду із двома скляними
гладенькими пластинами). Сила тертя спокою допомагає людині зробти крок, а
також «розганяє» автомобілі.
Між ковзанами і льодом, між підошвами взуття і асфальтом виникають сили
тертя ковзання, між колесом і дорогою, між м’ячем і підлогою – сили тертя
кочення (демонстрація досліду по преміщенню бруска по поверхні столу і на
звичайних олівцях).
Вивчення особливостей сили тертя здійснюється за допомогою експериментів,
які учні виконують групами за робочими столами.

IV. Груповий експеримент
Експеримент 1. Порівняння сил тертя спокою, ковзання і кочення.
Прилади: динамометр лабораторний, дерев'яний брусок, 2 тягарці, 2 скляні короткі
трубочки (або круглі олівці).
Порядок роботи
1. Виміряти і записати в зошит вагу бруска з тягарцями.
2. Виміряти максимальну силу тертя спокою. Для цього потрібно покласти
брусок на стіл, а на нього два тягарці; плавно потягнути динамометр і записати його покази перед початком руху бруска.
3. Виміряти силу тертя ковзання бруска з тягарцями при його рівномірно
му русі по столі. Для цього потрібно перемішувати брусок рівномірно за до
помогою динамометра. Записати результати вимірювань.
4. Виміряти силу тертя кочення. Для цього потрібно покласти брусок з тягарцем
на дві скляні трубочки (круглі олівці) і переміщати його рівномірно за
допомогою динамометра. Записати результат.
5.
Дати відповіді на питання.
Яка сила більша;
- максимальна сила тертя спокою чи сила тертя ковзання?
- сила тертя ковзання чи сила тертя кочення?
- максимальна сила тертя спокою чи вага тіла?
Експеримент №2. Вивчення залежності сили тертя ковзання від роду поверхонь,
що стикаються.
Припади і матеріали: динамометр, лінійка, брусок з тягарцями, листок паперу,
шліфувальний папір.
Порядок роботи

1. Виміряти силу тертя ковзання при рівномірному переміщенні бруска з
тягарцями по: лінійці; листку паперу; шліфувальному папері.
2. Порівняти одержані значення сил тертя у трьох випадках і зробити висновок
про залежність сили тертя від роду поверхонь стичних тіл.
Висновок .сила тертя залежить від матеріалу і якості обробки поверхні, по якій
рухається тіло.
Fтер. = µN
Експеримент №3. Вивчення залежності сили тертя ковзання від сили тиску і від
площі поверхонь тіл, шо труться.
Прилади: динамометр, лінійка, брусок з двома тягарцями.
Порядок роботи
1. Покласти на лінійку брусок більшою гранню, на нього — один тягарець
і виміряти силу тертя ковзання.
2. Покласти на брусок два тягарці і виміряти силу тертя ковзання.
3. Покласти брусок з двома тягарцями меншою гранню на лінійку і виміряти
силу тертя ковзання.
4. Дати відповіді на запитання: «Чи залежить сила тертя ковзання від:
а) сили тиску; б) площі поверхонь тіл, що труться, при незмінній силі тиску?»

V. Осмислення і узагальнення знань
Після виконання експериментальних завдань представники груп роблять
висновки відповідно до завдань. Підсумовуючи, вчитель підкреслює, що у природі
й техніці тертя має велике значення. Тертя може бути корисним і шкідливим. Коли
воно корисне, його намагаються збільшити, коли шкідливе — зменшити.

VІ. Робота з підручником та поглиблення знань
Учні самостійно опрацьовують матеріал з підручника про рідке тертя і роблять
висновок про його особливості. Після виконання цього завдання здійснюється
поділ класу на малі групи. У групах учні обговорюють та відповідають на
запитання, написані на картках двох видів.
Запитання першої картки
1. Які причини виникнення сили тертя?
2. Наведіть приклади, які свідчать, що тертя може бути корисним.
3. Які є способи збільшення тертя?
4. Чому найбільші вантажі перевозять водним транспортом?
5. Які підшипники використовуються у машинах?

1.
2.
3.
4.
5.

Запитання другої картки
Які ви наєте види тертя?
Наведіть приклади, які свідчать, що тертя може бути шкідливим.
Якими способами можна зменшити тертя?
Чому гірськолижник під час спуску з гори нахиляється до землі?
Яка відмінність у будові кулькових і роликових підшипників?

Представник групи, яка першою виконала завдання. Доповідає усьому класові.
Його,за потреби, доповнюють представники тих груп, що мали аналогічні картки.
Пізніше виступає представник від груп, що опрацьовували завдання картки другого
виду.

VІІ. Підсумок уроку
Оцінюється робота учнів, робляться записи у журналі та учнівських
щоденниках.

VІІІ. Домашнє завдання
Повторити §21; розв’язати адачу № 150 стор. 81.

Додаткове завдання. Дати відповідь, що легше: надати руху купці книг, що
лежат на столі, потягнувши за нижню книжку, чи витягнути її,притримуючи
(але не піднімаючи при цьому) інші? Відповідь перевірте на досліді.
8 клас

Урок-естафета
Тема. Тиск твердих тіл, рідин і газів.
Мета. Закріпити і поглибити знання учнів про тиск твердих тіл, рідин і газів;
розвивати інтерес до фізики й техніки; формувати навички колективної праці,
вміння відповідально й зосереджено працювати.
Тип уроку. Урок узагальнення і систематизації знань.
Обладнання. Гральні кубики (2 шт.). аркуші чистого паперу, ручки, картки з
кросвордом, посудина з водою, картоплина, сіль, ложка, мензурка, скляна банка з
водою, сірники, скляний циліндр без дна, кружок з картону, склянка з
підфарбованою водою, широка посудина, гумові і скляні трубочки, затискач,
штатив, кольоровий картон (цупкий папір), ножиці, ілюстрації до віршів, карткизавдання, «дидактичні» кубики, портрети Архімеда, Паскаля, Торрічеллі.
Методичні поради. На початку вивчення теми «Тиск твердих тіл, рідин і газів»
попередити учнів про те, що підсумковий урок буде уроком-естафетою, в якому
братимуть участь усі учні класу. Для підготовки до цього уроку в фізичному
кабінеті вивішується перелік питань, які відображатимуть тематику підсумкового
уроку. Клас поділяється на дві рівносильні команди.

Хід уроку
І. Вступне слово вчителя
Сьогодні, діти, у нас не звичайний урок, а урок-естафета. До цього уроку ми
готувались протягом усього часу, коли ми вивчали тиск твердих тіл, рідин газів.
Урок-естафета — це гра, під час якої ви повинні показати свої знання з теми.
Важливим фактором гри є час. Економте Його! Бажаю успіху.
ІІ. Гра-естафета
І етап. Гра «Чи знаєш ти формули?»
Учасники команд почергово підбігають до столу і кидають гральний кубик, на
гранях якого написані формули з вивченої та попередньої тем. На аркуші чистого
паперу кожний учасник естафети дає письмове пояснення про зміст і застосування
формули, яка була наверхній грані кубика. За повну і правильну відповідь – 3 бали.

FА = gρрV

p= F/S

P = mg

p = ρр gh

m = ρV

F1/F2 = S1/S2
Розгортка кубика

II етап. Конкурс кмітливих
Учасники команд розв'язують якісні задачі:
1. Людина легко тягне човна у воді, однак на березі їй це робити значно
важче. Чому?
2. Чому не провалюється дах будинку, хоча сила атмосферного тиску, яка
діє на його поверхню, величезна?
3. Ходити босими ногами по морському березі, встеленому галькою, боляче, а
ходити по дну моря, встеленого такою ж галькою, не боляче, якщо тіло
людини занурене у воду вище пояса. Чому?
4. Часто нафтопродукти зберігають у спеціальних балонах із синтетично
го м'якого матеріалу у воді на дні річки чи біля берега моря. Для чого в
цьому випадку до балонів підвішують вантажі?
5. Стальна кулька плаває у ртуті. Чи зміниться глибина її занурення, якщо
зверху в посудину долити води? Відповідь обгрунтувати.
За кожну відповідь нараховуються бали: за повну і правильну — 2 бали,
за неповну — 1 бал.
III етап. Змагання ерудитів
Кожна команда відгадує кросворд, малюнок і текст якого поміщені на картці.
Перший учасник відгадує перше слово по горизонталі і передає картку другому, той
вписус друге слово і передає картку третьому і т.д.
Кросворд
У виділених клітинках прочитати назву приладу і письмово описати його будову та
призначення.
1
2
3
4
5
6
7
По горизонталі:
І. Прилад для вимірювання густини рідини.
2. Прилад для вимірювання тиску, який більший чи менший від атмосферного
3. Лінія, яка вказує найбільшу осадку корабля.
4. Учений, який винайшов ртутний барометр.
5. Тип повітряної кулі, що застосовується для дослідження верхніх шарів
атмосфери. У 1934 році на ньому було досягнуто рекордну висоту.
6. Вчений, який довів існування атмосферного тиску на досліді з «магдебурзькими
півкулями».
7.Давньогрецький учений, фізик, механік, математик.
Відповідь. Анероїд.
Максимальна оцінка — 9 балів.

IV етап. Гра «Хто першим скаже «Еврика
Команди повинні розв'язати по 5 задач (кожний учасник розв'язує одну задачу), які
мають якісний, експериментальний і конструкторський характер. Пропонуються
задачі такого тилу:
1. Перемістіть картоплину з дна посудини на поверхню води, не торкаюісь до неї руками. Поясніть дослід. (Обладнання: посудина з водою, на дні
яої знаходиться картоплина, сіль, ложка?)
2. Визначте об'єм тіла неправильної форми. (Обладнання: мензурка, бані з водою, нитка, камінець, лінійка з міліметровими поділками.)
3. Зберіть воду з кювети у склянку, не переливаючи її. Поясніть свої дії.
(Обладнання: кювета з водою, склянка, смужка паперу, сірники?)
4. Обгрунтуйте експериментально висновок: тиск рідини на дно посудини
прямо пропорційний висоті стовпа рідини. (Обладнання: глибока посудина з
водою, скляний циліндр без дна, кружок з картону, склянка з підфарбованою
водою.)
5. Обгрунтуйте експериментально існування атмосферного тису. (Обладнання:
пластикова пляшка, гаряча вода.)
Vетап. Конкурс «Вірші, малюнки і фізика»
Учасник команди підходить до столу і для вірша, текст якого декламується
відшукує серед запропонованих ілюстрацій ту, яка відповідає змісту вірша. Потім
письмово на аркуші дає коротку відповідь на запитання, яке прозвучало у вірші.
Вірші, написані учнями при підготовці до уроку.
1. Як тіло а рідину ми опускаєм,
На нього знизу тисне рідина.
Чому ж тоді воно в ній потопає,
Чому ж тоді воно сягає дна?
2. Все важче і важче нам дихать стає,
Як на гору виходим стежками крутими.
Скажіть-но, які у нас прилади є,
Що тиск виміряється ними?
3. Тим, хто завжди помагає вдома,
Хто прибирає в кімнатах, відомо
(Соромно, мабуть, не знати цього)
Як побудований наш помагальник,
Наш прибиральник і замітальник.
Що порохотягом назвали його?
4. Ану, сюди на мить зирни.
Це, певно, знає кожен —
Тиск внутрішній у рідині
Ти визначити зможеш?

5. Хоч бачити нам наяву довелось, —
Важко повірити було спочатку,
Що не подужають сипу півкуль
Коней гладких два десятки.
Ти нам логічно усе доведи:
У чому причина такої «біди»?
VI етап. Естафета.
Для цього конкурсу кожна команда делегує двох представників. Один член
команди виконує перше завдання. Після його закінчення другий член команди
виконує наступне завдання.
Завдання 1. Записати позначення фізичних величин та одиниці вимірювання:
тиск, сила тиску, площа опори, об’єм тіла, вага, виштовхувальна сила.
Завдання 2. З поданого співвідношення фізичних величин зробити найбільшу
кількість можливих записів.
1. p = F/S.
2. FA = gρpV .
VІІ. Вікторина « Чи знаєш ти фізику?«
Запитання вікторини
1. За якою формулою обчислюють тиск рідини на стінки посудини?
2. Якою формулою слід користуватися, щоб визначити тиск рідини на дно
посудини?
3. Як математично записати закономірність, на якій грунтується робота гііравлічного преса?
4. Записати формулу для обчислення архімедової (виштовхувальної) сили.
5. Вказати умову, за якої тіло тоне.
6. За якої умови тіло плаває у рідині?
7. За якої умови тіло спливає на поверхню рідини?
8. Вставте пропущені цифри-слова в текст: «Атмосферний тиск, що дорівнює
тиску стовпа ртуті висотою... при температурі..., називають нормальним».
9. Вказати співвідношення між 1 мм рт. ст. і 1 Па.
10. Що зробив цей фізик? (Портрет Паскаля з датами його народження і
смерті, але без вказаного прізвища вченого.)
11. Які відкриття цього вченого ти знаєш? (Портрет Архімеда з датами
«287-212 до н.е.», але без вказаного прізвища вченого.)
12. Який внесок у науку зробив цей учений? (Портрет Торрічеллі з датами його
народження і смерті, але без вказаного прізвища вченого.)
ІІІ. Підсумок уроку
Вчитель фізики — підкреслює, яка команда була уважнішою, чіткішою у
висловлюваннях, краще орієнтувалась у теоретичних питаннях, а яка — краще
виконувала практичні завдання. Він оголошує результати, а також оцінює роботу
кожного учасника естафети.
IV. Домашнє завдання
Підготуватися до тематичного оцінювання за темою «Тиск твердих тіл, рідин,
газів».

Урок – гра „Найкращий знавець фізики”

9 клас

Тема. Узагальнення і систематизація знань про електричні та магнітні явища.
Мета: повторити основні поняття, закони і формули з тем „Електричні та магнітні
явища”; розвивати інтерес учнів до знань предмета, бажання знати більше і ліпше,
розвивати вміння учнів орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, швидко і точно
знаходити єдину і правильну відповідь.
Методичні рекомендації: про форму проведення цього уроку оголосити
заздалегідь; ознайомити учнів з етапами уроку і приблизними переліком деяких
запитань; підібрати питання по темам „Електричні та магнітні явища”.
Необхідне обладнання: картки з завданнями; вимірювальні прилади (амперметр,
вольтметр); прилади для складання електричного кола (амперметр, вольтметр,
лампочка, реостат, вимикач).
Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.
ХІД УРОКУ
1. Організація класу.
- привітання
- відмітити відсутніх
2. Гра „Найкращий знавець фізики”
Слово вчителя
Фізика — це дивна наука, адже вона допомогла зрозуміти безліч явищ і
закономірностей світу. Фізика — не єдина наука про неживу природу. Природу
також вивчають хімія, астрономія, геологія, географія. Але в їх основі лежить те,
що вивчає фізика, яка допомогла людям опанувати потужну техніку. Знання
законів фізики дає можливість пояснити минуле, оскільки закони природи в
минулому були такі самі, як і сьогодні,— прогнозувати майбутнє.
Своїми знаннями про Всесвіт ми дякуємо: Архімеду, Галілео Галілею, Ісааку
Ньютону, Михайлові Ломоносову, Шарлю Кулону, Георгу Ому, Алессандро
Вольту, Блезу Паскалю, Анре Амперу, Майклу Фарадею, Дмитрові Менделєєву,
Альберту Ейнштейну, Костянтину Ціолковському, Ернесту Резерфорду і багатьом
іншим ученим, що зробили вагомий внесок у розвиток цієї науки.
Сьогодні ми проведемо незвичайний урок, а урок–гру „Найкращий знавець
фізики”. На якому перевіримо як ви засвоїли основні поняття, закони і формули з
вивчених тем „Електричні та магнітні явища”. А хто з вас найкраще знає фізику,
покаже гра. Бажаю кожному з вас успіхів і перемоги. Отже, розпочинаємо гру!
Поділимо клас на 3 команди.
ЕТАП 1 „Аналіз вивченого матеріалу”
Слово вчителя: Розділи „Електричні і магнітні явища” ми вивчали протягом
багатьох уроків. І зараз ми перевірити, що ви вивчили і чому навчилися?
Я даю можливість першій команді розповісти у стислій формі про те, що
вивчалося у розділі „Електричні явища”. На підготовку дається 2 хвилини.

Друга команда у стислій формі розповість про те, що вивчалося у розділі „Магнітні
явища”.
А третя команда буде виправляти помилки та доповнювати розповіді кожної
команди.

ЕТАП 2 „Слабка ланка”
Дати відповідь на запитання.
Запитання задаються кожній команді по черзі, якщо команда не дає відповіді на
питання, то відповідь на нього дає інша команда.
1. Як називають частинку, яка входить до складу атомного ядра і не має заряду?
(Нейтрон.)
2. Як називають напрямлений рух електричних зарядів?
(Струмом.)
3. Які існують види зарядів?
(Позитивні, негативні.)
4. Чим передається дія одного заряду на інший?
(Електричним полем.)
5. Як називають позитивно заряджену частинку, що входить до складу ядра атома?
(Протон.)
6. Які частинки створюють струм у металевих провідниках?
(Вільні електрони.)
7. Яку фізичну величину вимірюють амперметром?
(Силу струму.)
8. Я ку фізичну величину вимірюють вольтметром?
(Напругу.)
9. Одиницею вимірювання якої фізичної величини є 1 кВ?
(Напруги.)
10. Як називається основна одиниця вимірювання кількості теплоти?
(Джоуль.)
11. Назвіть основну одиницю вимірювання потужності електричного струму.
(Ват)
12. Основною одиницею вимірювання сили струму є: 1 мА, 1 А чи 1 кА?
(1 А.)
13. Роботу електричного струму вимірюють у джоулях чи ватах?
(Джоулях.)
14. Як називається одиниця вимірювання заряду?
(Кулон.)
15. Яке призначення має електроскоп?
(Він служить для виявлення заряджених тіл.)
16. Яку роль відіграє реостат в електричному колі?
(Він змінює силу струму в колі.)
17. Як називається прилад, що вимірює роботу електричного струму у вашій
квартирі?
(Електролічильник.)
18. Скільки полюсів має підковоподібний магніт?
(два)
19. Якщо розпилити магніт навпіл, скільки полюсів він буде мати?
(два)

20. Яким правилом треба скористатися, щоб визначити напрям ліній магнітного
поля?
( правило правої руки)
21. Як можна довести, що навколо провідника зі струмом існує магнітне поле?
(піднести магнітну стрілку до провідника зі струмом)
22. Як позначаються полюси магніту?
(Північний N, південний S)
23. Що можна визначити за правилом лівої руки?
(силу Ампера, яка діє на провідник зі струмом у магнітному полі)
24. Як поводять себе однойменні заряди?
(відштовхуються)
25. Як поводять себе різнойменні полюси магніту?
(притягуються)
26. Яка ще є одиниця вимірювання роботи сили струму?
(кіловат за годину)
27. Про зв’язок яких електричних величин ідеться в законі Ома для ділянки кола?
(сила струму, напруга, опір)
ЕТАП 3 „Чи знаєш ти закони і формули”
Заповнити таблицю, та сформулюй закон або означення до даної величини
Назва Позначення Формула Одиниці розмірності
ЕТАП 4 „Розв’язування задач”
Слово вчителя: По одному учню з кожної команди вибираємо для розв’язування
задач на дошці.
Задача 1. Під час зарядження акумуляторної батареї протягом 2 год було
витрачено 0,24 кВт∙год енергії. Визначити силу струму, якщо зарядження
проходило під напругою 24 В. (відповідь 5 А)
Задача 2. У класній кімнаті ввімкнено паралельно 6 електролампочок з опором
спіралі 240 Ом кожна. Скільки теплоти вони виділяють протягом 45 хв горіння,
якщо напруга в мережі 220 В. (відповідь 3267 кДж)
Задача 3. Визначте коефіцієнт корисної дії нагрівача електрочайника , якщо за 5 хв
він нагріває 1,5 л води від 20 0С до 100 0С, споживаючи силу струму 10 А при
напрузі 220 В. Питома теплоємність води 4200 Дж/(кг∙ К). (відповідь 76 %)
ЕТАП 5 „Фізична анаграма”
Поки учні біля дошки розв’язують задачі ви відгадайте анаграму
АНАШ МАКАНОД ПОРЕМЕЕЖ ОБ ИМ КАРАЙНА ІЩ
(наша команда переможе бо ми найкращі)
ЕТАП 6 „Чаклуни”
Всім командам роздається комплект приладів.
Завдання 1. Накреслити схему і скласти електричне коло з джерела струму,
лампочки кишенькового ліхтарика, амперметра і вольтметра.
Завдання 2. За показами вимірювальних приладів визначити опір , потужність, та
кількість виділеної енергії за 5 хв роботи лампи.
ЕТАП 7 „Дай правильну відповідь”
Слово вчителя: Усім учасникам гри роздано однакові картки, де по вертикалі
позначені номери запитань, а по горизонталі – варіанти відповідей.
Завдання: Вам необхідно поставити значок у тій клітинці, над якою розміщений
номер правильної відповіді. Наприклад, ви вважаєте, що на перше (1) запитання

правильна відповідь — варіант II, на друге (2) запитання — варіант IV, на (3) —
варіант І і т. д. (мал. 1).

Уважно читайте питання та вибирайте правильну відповідь.
Запитання
1. Що означає грецькою мовою «янтар»?
(Електрон.)
А. Протон. Б. Електрон. В. Нейтрон. Г. Інша відповідь.
2. Яка з цих частинок має позитивний заряд?
(Протон.)
А. Атом. Б. Електрон. В. Нейтрон. Г. Протон.
3. Скільки протонів у ядрі Гідрогена?
(Один.)
А. Один. Б. Два. В. Три. Г. Чотири.
4. Що з наведених прикладів не є джерелом електроенергії?
(Електрична лампочка.)
А. Гальванічний елемент. Б. Акумулятор.
В. Електрична лампочка. Г. Термоелемент.
5. Назвіть одиницю вимірювання сили струму.
(Ампер.)
А. Джоуль. Б. Кулон. В. Ампер. Г. Вольт.
6. Скільком амперам дорівнює один міліампер?
(0,001 А.)
А. 1000 А. Б. 100 А. В. 0,01 А. Г. 0,001 А.
8. Як взаємодіють між собою різнойменні полюси магніту?
(Притягуються.)
А. Притягуються. Б. Відштовхуються. В. Не взаємодіють.
9. Які дії електричного струму спостерігаються при пропущенні струму через
металевий провідник?
(нагрівання і магнітна дія)
А. Тільки нагрівання. Б. Нагрівання і хімічна дія.
В. хімічна і магнітна дія. Г. Нагрівання і магнітна дія.
10. Найменша частинка простої речовини:
(атом)
А. Атом. Б. протон В. електрон. Г. нейтрон.
11. Чим вимірюють силу струму в колі?
(Амперметром)
А. Амперметром; Б. вольтметром; В. ватметром Г. омметром.
12. Як називається котушка зі струмом із залізним сердечником?
(Електромагніт)
А. Електромагніт; Б. генератор; В. трансформатор; Г. конденсатор.
13. Назвіть одиницю електричного опору:
(ом)
А. ампер; Б. ом; В. ом/метр; Г. ват.
14. У яких одиницях вимірюють роботу електричного струму?

(джоуль)
А. джоуль; Б. ньютон; В. ленц; Г. ом.
15. Одиниця напруги:
(вольт)
А. вольт; Б. ом; В. кулон; Г. ват.
16. Як вмикають вольтметр в електричне коло?
(паралельно)
А. Паралельно; Б. послідовно; В. через опір; Г. через конденсатор.
17. Навколо чого існує магнітне поле?
(навколо провідника зі струмом)
А. Навколо нерухомого заряду; Б. навколо будь-якого провідника;
В. навколо провідника зі струмом; Г. навколо електрона.
18. Скільки існує полюсів магніту?
(два)
А. Один. Б. Два. В. Три. Г. Жодного.
Взаємоперевірка
Учні міняються своїми роботами та перевіряють роботи сусіда, кожну відповідь
оцінюючи по 1 балу.
ЕТАП 8 „Розв’язування задачі всім класом”
Перед розв’язуванням задачі нагадати закони послідовного та паралельного
з’єднання.
ЕТАП 9 „Відгадай ребус”
Кожній команді дається папір на якому є ребуси пов’язані з фізикою.
(Опір.) (1 Вт)
3. Підсумок.
Оголошення результатів та виставлення оцінок учасникам.

Урок-ділова гра

9 клас

Тема. Проблеми розвитку ядерної енергетики в Україні.
Мета. На основі аналізу причин аварії на ЧАЕС повторити поняття про ядерний
реактор на теплових нейтронах; дати порівняльну характеристику реакторів на
теплових і швидких нейтронах; ознайомити учнів зі станом ядерної енергетики

України; розкрити роль людського фактора на виробництві; застерегти про
небезпеку, яку несе радіація; виховувати екологічну культуру, гармонійне
відношення людини і природи.
Обладнання. Фотоматеріали, відеоматеріал “Атомна станція”, портрети вчених.
ХІД УРОКУ.
Учитель. Сьогоднішній урок буде проходити у вигляді відкритого засідання
комісії з питань розслідування причин аварії на ЧАЕС. Отож, розпочинаємо.
1член комісії: Будівництво Чорнобильської АЕС розпочалось у березні 1970
року. Було заплановано збудувати шість блоків урано – графітового типу з
електричною потужністю 1000 МВт кожний. Перші чотири блоки булі введені
в дію протягом 1977 – 1983 років. Ще два блоки планувались… Але згадаємо
про те, що сталось 26 квітня 1986 року.
На третій секунді після натиску кнопки “Стоп”, за допомогою якої
автоматично заглушується реактор, відбувся різкий зріст його потужності
(фізично це був розгон реактора на швидких нейтронах) а на дев’ятій –
почали руйнуватися паливні канали і піднялась 1000 – тонна залізобетонна
плита, що закривала реактор, потягнувши за собою 211 стержнів – поглиначів
нейтронів. Система керування і захисту була зруйнована. Стався вибух.
2член комісії: Так, але вибухів фактично було два. Перший – о 1год.23 хв.44 с.,
коли внаслідок зросту потужності ланцюгової реакції розжарилися твели
(тепловиділяючі елементи), частинки ядерного палива зруйнували цирконієві
оболонки, розлетілися та застрягли в графіті. Теплоносій – вода перетворилась
в пар, тиск якої заблокував подальший доступ води знизу для відбору тепла.
Реактор перестав бути керованою системою. Коли пара під великим тиском
зруйнувала частину паропроводів, потік води та пари викликав хімічні реакції
з розігрітим графітом та цирконієм, унаслідок чого утворилися горючі гази,
тиск яких був достатнім для підняття кришки реактора.
О 1год. 23хв.46с. повітря увірвалося в активну зону і, після утворення суміші
кисню з воднем та оксидом Карбону, відбувся новий вибух, що зруйнував
перекриття реакторного залу, викинувши біля чверті графіту та частину
ядерного палива назовні.
Учень: Як класифікувати ті вибухи, що відбулися на ЧАЕС?
3член комісії: Перший вибух розпочався як тепловий: система охолодження не
впоралася із відведенням тепла. Але слід пам’ятати, що вода ще й добрий
сповільнювач нейтронів, тобто зросла кількість нейтронів для ланцюгового
процесу поділу ядер урану. Реактор почав працювати в критичному режимі.
Це означає, що процеси в ньому за своєю фізичною суттю мало чим
відрізнялися від процесів в атомній бомбі. Але в атомній бомбі радіоактивні
осколки народжуються під час вибуху, а в ЧАЕС розсіялись радіонукліди,
накопичені за багато місяців роботи реактора. І хоча енергія механічного
руйнування не склала і стотисячної долі хіросімських руйнувань, щодо
забруднення
довго
живучими
радіонуклідами
чорнобильська
аварія
еквівалентна вибуху близько трьохсот бомб, аналогічних тій, що була скинута
на Хіросіму. Чорнобильський вибух продовжувався як ядерний, хоч ударної
хвилі та світлового випромінювання майже не було. А другий –
найпотужніший та руйнівний вибух – хімічний.
У результаті вибуху на Чорнобильській АЕС непридатними до використання
стали 42 тис. кв. км. території України; що найменше 400 тис. мешканців були

вимушені залишити свої домівки, більш як 10млн. людей зараз проживають на
радіаційно забруднених територіях.
Учень: З якої причини сталися ці вибухи? Відомо, що на станції мав
проводитися експеримент. Чи це якось пов’язано з причинами аварії?
1член комісії: Так. Але були й інші причини. Є поняття проектно – аваріних
ситуацій, коли прогнозується як їхнє виникнення, так і шляхи захисту від них.
В атомній енергетиці їх дві: розрив трубопроводу, коли у реактор не поступає
вода, та відключення реактора від споживачів електроенергії. Ось друга
ситуація і “прокручувалась”.
25 квітня 1986 року передбачалось відключити 4 блок для планового
ремонту. Було вирішено, використавши це, випробувати один із двох
турбогенераторів у режимі вибігу ( обертання ротора турбіни за інерцією після
припинення подачі пари, за рахунок чого генератор деякий час продовжує
виробляти електроенергію) та перевірити роботу спеціального регулятора
магнітного поля генератора. Експеримент вважали суто електротехнічним, а
тому режим роботи атомного реактора не брався до уваги. Під час
проведення експерименту були такі порушення режиму експлуатації:
а) зниження теплової потужності нижче від допустимого значення (наслідок:
реактор став важкокерованим); б) відключення від реактора частини
циркуляційних насосів (наслідок: температура теплоносія стала вищою від
критичної); в)блокування захисту реактора за сигналом зупинки двох
турбогенераторів (наслідок: втрата можливості автоматичної зупинки реактора);
г) блокування захисту за рівнем води та тиском пари у барабані – сепараторі
(наслідок: захист реактора за тепловими параметрами повністю відключений);
д) відключення системи аварійного охолодження реактора (наслідок: втрата
можливості зниження масштабів аварії). Крім
того, мали
місце
і
конструктивні вади. Система аврійного захисту повинна спрацювати через 2 –
3с., а насправді стержні – поглиначі занурювалися на семиметрову глибину
більше ніж 20с. Стержні – поглиначі повинні заходити в реактор знизу, а
вони кріпилися разом із механізмом їхнього керування до “кришки” реактора,
яку може зрушити з місця пара навіть за незначного збільшення її тиску.
Крім того, стерржні – поглиначі були коротшими за 7 метрів, у наслідок
того нижні шари палива неможливо було “заглушити”.
А звідси висновок
– конструкція реактора не була досконалою і це призвело до жахливої
трагедії, наслідок якої зачепить не одне покоління людства.
2 член комісії: Невдовзі після Чорнобильської аварії в 27 реакторах типу
РБМК – 1000 відбулися певні зміни: час введення системи аварійного захисту
спочатку був скорочений до 12с, а з 1989 року впроваджено швидкий
аварійний захист (ШАЗ), що забезпечує введення в активну зону стержнів –
поглиначів нейтронів за 2 – 2,5с.
Удосконалена діагностика стану реактора, покращені інші характеристики
реактора та систем відведення тепла.
Учитель: Члени комісії говорять на професійній мові, а чи всі ви розумієте її
ми зараз перевіримо. Вам необхідно відповісти на такі запитання:
- що називається реактором?
(реактором називається установка, в якій здійснюється керована ланцюгова
реакція ділення ядер урану).
Учитель: Реактори на теплових нейтронах використовують на АС. Зараз ми
переглянемо відеофрагмент про АС, будьте уважні ви побачите як
відбувається ланцюгова реакція та як працює реактор.
Перегляд відеофрагменту (до 5 хв.) (Атомна станція)

Учитель: А зараз ми переглянемо ще один відеофрагмент про радіацію та її
вплив на навколишнє середовище.
Перегляд відеофрагменту (до 5 хв.) (Радіація)
Учитель: Сподіваюсь вам сподобались відеофрагменти. А зараз продовжимо
наше опитування.
-Які види реакторів ви знаєте?
(реактори на теплових нейтронах: реактор РБМК – 1000; водо – водяний
реактор (ВВЕР); реактори на швидких нейтронах; реактори на повільних
нейтронах).
-Які характеристики цих реакторів?
(учні читають повідомлення)
У реакторах типу РБМК сповільнювачем є графіт, а теплоносієм –
звичайна вода. Теплоносій в активній зоні рухається по окремих каналах, що
прокладені в середині циліндра заввишки сім метрів та діаметром до 12м,
виготовленого з графітових блоків загальною масою 1850т.
У РБМК – 1000 тепловиділяючими елементами є “пігулки” з діоксиду
урану, які по 200 штук містяться в 36 твелах, які становлять касету. Загальна
маса урану в реакторі – 192т. В інших каналах – 211стержнів – поглиначів. Вода
подається в канали знизу циркуляційними насосами під тиском 70 атмосфер. У
каналах вона закипає і суміш із 14% пари і 76 % води через верхню частину
каналу потрапляє у 4 горизонтальні барабани – сепаратори, де вода під дією
сили тяжіння стікає вниз, а пара за температури 2800 С через паропроводи
подається у дві турбіни, після проходження яких охолоджується і
конденсується у воду з температурою 1650 С. Електрична потужність реактора
1000 МВт, а теплова 3200МВт. ККД – 31%.
Реактори ВВЕР відрізняються від реакторів РБМК якісним складом
збагаченого урану (ВВЕР – 4 % U – 235, РБМК – 1,8 – 2,4 % U – 235). У ВВЕР
теплоносієм та сповільнювачем нейтронів є звичайна вода, причому активна
зона не ділиться на канали, а тиск теплоносія стримується всім корпусом
реактора. Вода віддає тепло парогенераторам і знову повертається в реактор.
Таким чином, напрацьована у ВВЕР радіоактивність тільки в малих дозах
потрапляє в зовнішнє середовище, а в РБМК пара безпосередньо з активної
зони йде на турбіну. ККД реакторів ВВЕР – 30%.
Перспективними є реактори на швидких нейтронах.
Реактор має активну зону, у якій розміщується ядерне паливо, пристрій
для регулювання ходу ланцюгової реакції, теплоносій. Активна зона реактора
на швидких нейтронах складається з урану, збагаченого до 12% ізотопами U –
235, U – 233 чи плутонієм. Цю частину реактора виготовляють у вигляді
суцільної чи порожнистої кулі або циліндра, які обкладають з одного або
двох боків пластинами з природного урану або торію. Ці речовини становлять
зону відтворення ядерного палива. Для відведення тепла використовують
легкоплавкі метали – натрій, свинець та інші. Регулюючі стержні зроблені з
урану – 238, кадмій і бор для цього не придатні. Застосування реакторів на
швидких нейтронах є засобом більш раціонального використання запасів
природного урану.
Учитель: Що можна сказати про стан атомної енергетики в Україні, про
особливості радіоактивного забруднення території України?
член комісії: Сьогодні
49% електроенергії в Україні виробляють атомні
електростанції. Решту – теплові та гідроелектростанції. З кожним роком частина
електроенергії, виробленої атомними електростанціями, зростає. Оскільки запаси

органічного палива в Україні обмежені, то є необхідність використовувати
ядерне пальне. Але аварія на ЧАЕС довела, що атомний реактор потребує
бездоганної виробничої дисципліни, у зв’язку з чим зростає роль так званого
людського фактора – зростає роль відповідальності робітника за доручену
справу.
Генератори Чорнобильської АЕС припинили свою роботу 15 грудня
року, над четвертим блоком зроблене суцільне укриття – “саркофаг”.
Учитель: Можливо хтось з учнів хоче доповнити, будь ласка сміливіше.
Повідомлення учнів.
Що означає слово “чорнобиль”?
Учитель: Радіо мовчить. Газети поніміли.
По телевізору – концерти та кіно.
А ми по воду до криниць ходили,
Дітей поїли теплим молоком.
Город садили, босими ногами
Збивали роси з ніжної трави,
Про радіацію не знали й не гадали,
І страх у душах ще не оселивсь.
Поля під Чорнобилем після аврії перестали годувати людей. Все, що
проростало на них після квітня, будь – яка травинка – билинка вбирала в себе
смертоносну радіацію, яка переслідувала все живе. А там, де радіоактивні
осадки випали густо, там і природа понесла втрати. З’явилось нове
визначення: рижий ліс – це заражені, вмерлі дерева. Вони стали небезпечними
для всього живого. І рижий ліс довелося викорчовувати і захоронити під
землею. Так в Чорнобилі хоронили ліс.
Чорнобильська трагедія не тільки губила природу, вона губила людину.
В радіусі 30 км від ЧАЕС почалася евакуація людей у більш чисті місця.
Люди покидали свої оселі, худобу, речі, які також почали випромінювати
радіацію, покидали могили своїх предків, брали лише фотографії – як символ
пам’яті.
Лише Валерій Ходемчук не зміг покинути рідний край, бо його серце
зупинилось в ту мить, коли сталась аварія. Його могилою став захоронений
реактор. Його друга Володимира Шашенка винесли на руках обгорілого і
опроміненого лікарі і пожежники. Він встиг лише простогнати: “Там…
Валерій…” – і помер. Поховали його за зоною на першому сільському
кладовищі.
На початку травня в Москві від променевої хвороби вмирали
пожежники, медицина була безсила…Це були перші жертви Чорнобиля. А
скільки людей вже поповнили і ще поповнять цей список?
Радіоактивний пил осів на багатьох територіях. Підвищений рівень
радіації був зафіксований в Польщі, Німеччині, Румунії.

Заключне слово вчителя: Радіоактивне відлуння Чорнобиля нагадуватиме про
себе ще не одну сотню років. Цю трагедію описують різні письменники,
навіть деякі композитори пишуть до цих слів музику.
Написано багато книжок про трагедію на ЧАЕС, більшість з яких
грунтуються на спогадах очевидців. Пройшли роки з часу аварії. А біль не
вщухає, тривога не полишає людей.

Чорнобильський вітер по душах мете.
Чорнобильський пил на роки опадає.
Годинник життя безупинно іде.
…Лиш пам’ять, лиш розум усе пам’ятає.
Отже, ми закінчили наше розслідування причин аварії на ЧАЕС.
Закріплення вивченого
-

Який вигляд і як працює ядерний реатор на теплових нейтронах?
Навіщо сповільнюють нейтрони в реакторах на теплових нейтронах?
Як здійснюється керування ланцюговою реакцією в ядерному реакторі на
теплових нейтронах?
Як здійснюється керування ланцюговою реакцією а реакторах на швидких
нейтронах?
У чому полягає особливість будови реакторів на швидких нейтронах?
Чому а реакторі на швидких нейтронах не використовують воду, кадмій та
бор?
Домашнє завдання

Підготувати повідомлення «Сучасні проблеми екології»

Висновок
Провідною складовою життя людини є освіта. Основними складовими системи
навчання є: вчителі, їх компетенція, методи роботи, захопленість; учні, їх потреби,
мотивація та методи роботи; зміст навчання, його систематизація, засоби перевірки

отриманих результатів; середовище навчання, тобто засоби навчання та його
суспільно-матеріальні умови.
Звертаючись до ігрових форм навчання на уроці, сьогодення справедливо
вбачає в них можливості ефективної організації роботи, взаємодії учителя і учня,
продуктивної форми їх спілкування. Цим формам притаманні елементи змагання,
вони викликають справжній інтерес учнів.
В процесі гри в учнів виробляється звичка концентрувати увагу, мислити
самостійно. Зацікавившись грою, учні не помічають, що вчаться, пізнають,
запам’ятовують нові знання, орієнтуються у незвичайних ситуаціях. Навіть пасивні
учні з великим бажанням включаються в гру і напружено працюють, не помічаючи
цього напруження.
Не можна сказати, що використання ігрових ситуацій на уроці дає можливість
учням оволодіти фізикою “легко і щасливо”. Легких шляхів в науку не має. Але
необхідно використовувати всі можливості для того, щоб учні вчилися з інтересом,
щоб відчули смак фізики, її можливості в удосконаленні розумових здібностей,
подоланні труднощів. Адже формальне засвоєння знань з будь-якого предмета, в
тому числі і фізики, великої користі не приносить. Життя вимагає сформованого
певною мірою фізичного мислення і очевидно, що до цього найкоротший шлях
через емоційність, творчість у навчанні. Саме через творчість, через ігрові форми
навчальної діяльності можна зацікавити учнів, активізувати його діяльність на
уроці, що в кінцевому випадку приведе до формування стійкого пізнавального
інтересу до фізики. Інтерес створює певну установку на засвоєння нових знань з
фізики: знання потрібні не для того, щоб “повернути їх учителю у тому ж вигляді”,
а для того, щоб застосувати їх у нових умовах, пояснити незнайоме, незрозуміле
явище.
Для успішної організації і проведення дидактичних ігор на заняттях з фізики
вчитель повинен систематично підвищувати свій науково-методичний рівень.
Треба завжди пам’ятати, що завоювати довіру і інтерес учнів зможе лише той
учитель, який буде разом з ними творчо співпрацювати. Вчитель завжди повинен
пов’язувати теорію з практикою. Завдання учителя якраз полягає в тому, щоб
однаково і нероздільно йшло накопичення теоретичних знань і практичних умінь
та навичок. Обрання теми дидактичної гри, підбір завдань складності, широке
використання ініціативи учнів і створити єдину, глибоко продуману систему
роботи на уроці фізики, яка забезпечить високу її ефективність.
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