Kísérlet, labor, műhely

A FIZIKAÓRA TERVEZÉSE KÍSÉRLETEKKEL *
A fizikaórán a kísérletek bemutatásának több féle funkciója lehet. Az elsődleges
funkciója, a fizika sajátos jellegéből ered, hiszen szorosan hozzátartozik a természet
megismeréséhez. Nem mindig lehet csupán a természetben lejátszódó, az ember számára tapasztalati jellegű jelenségekre hivatkozni. A lehetőségek szerint a jelenségeket "letisztítva", modellezve is be kell mutatni. A legtöbb fizikai jelenség másképpen
nem is tanulmányozható, csak kísérletileg. Ezért, az iskolai fizikatanítás kísérleti
oktatás kell hogy legyen, különösen az általános iskolában, ahol a fogalomkialakítás
közvetlenül kapcsolódik az érzékeléshez.
Egy másik funkciója, az érdeklődés felkeltése, fenntartása. Ha az óra menete
logikusan felépített, akkor a figyelem fenntartható, feltéve, hogy igyekeztünk érdekesen egymáshoz kapcsolni a tanítási egységeket. Ezek a tanítási egységek igen nagy
számban állhatnak kísérletezésből is, ha a téma olyan jellegű. De ugyanakkor, nem
szabadtúlzásba esni a kísérletek számát ületően, hisz adott esetben éppen gátló hatása
lehet, vagy megakadályozza az elvontabb gondolkodási képesség fejlesztesét.
A kísérletezést, a fogalomkialakítás mellett, alkalmazhatjuk az ellenőrzés és begyakorlás mozzanatainál, valamint az alkalmazásoknál is.
Az alábbiakban bemutatunk egy példát az óra logikai menetének kísérletekkel
való felépítésére, egy olyan témánál, amely erre rengeteg lehetőséget kínál: az Arkhimédész-törvény tanítása. Ez, természetesen, nem jelenti azt, hogy az itt ismertetett
kísérleteket mind fel kell használni az órán. Mindig aszerint vllogatjuk meg őket,
hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre, vagy, hogy mikor, milyen szerepet
szánunk az illető tanítási egységnek. Amikor megválasztjuk a kísérleteket, más felépítést kell alkalmazni az általános iskolában, és megint mlst a középiskolában.
Amikor megtervezzük az óra logikai menetét, nem teszünk mást, mint hogy logikai
láncolatra fűzzük a tanítási egységeket, ok-okozati összefüggéseket teremtve azok
között. Ezt érthető és érdekes formában, a tanulóknak már az óra elején felvázoljuk,
így mindig tudják, hogy mit miért tesznek az órán, és mi lesz a munkájuk eredménye.
1. Az általános iskolában - teljesen új ismeretként - (I. táblázat)
Ezek után megfogalmazhatjuk a tanulóknak szánt ismertetést az óra céljáról:
néhány érdekes kísérleten keresztül megismerhetik a fizika egyik legrégibb törvényét,
az Arkhimédész-törvényt, amellyel meg tudják magyarázni a hajók, tengeralattjárók, léghajók működését, valamint azt, hogy hogyan sikerült Arkhimédésznek bebizonyítania az aranykoronáról, hogy hamis. Végül, egy játék működésén törhetik a
fejüket (Cartesius-búvár).
* Elhangzott a Kovásznai Nyári Egyetemen, 1992 - ben.
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a törvény alkalmazása: - hajók, jéghegyek
úszása, - sűrűségmérő, - tengeralattjáró, léghajó, - sűrűség meghatározása Arkhimédész
törvényével
megmagyarázni: - a Carteslus-búvár és a
Pascal-mérleg működését

könnyebbek vagyunk
különböző sűrűségű
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I. táblázat
2. A középiskolában - nem egészen ismeretlen anyagként -(II. táblázat)
A logikai menet megkonstruálása után, amelyet mindenki tetszés szerint épít fel
magának, meg lehet fogalmazni az óra elején (a problémahelyzet megteremtése után)
a tanulókkal a közölt célt:
"Óránk célja, az általános iskolában már tanult, Arkhimédész törvényének a behatóbb tanulmányozása, hogy meg tudjátok oldani a vele kapcsolatos feladatokat.
Ugyanakkor megértsétek számos gyakorlati alkalmazását, amelyekkel a jövő órán
fogunk megismerkedni, valamint, hogy felkészítsen a laboratóriumi tevékenységre,
amelyet ezután fogunk végezni. Ennek során számos kísérletet fogunk elvégezni,
másokat képmagnón fogunk megnézni."
Az itt felvázolt logikai menetek nem tartalmazzák - nem ez volt a céljuk - a lecke
operacionális célkitűzéseit. Ehhez, a leckét be kell illeszteni a fejezet, a tantárgy
általánosabb célrendszerébe. Ennek megfelelően, valamilyen cél érdekében megválasztjuk az órán megtanításra szánt ismeretet. Ezzel párhuzamosan, kidolgozzuk a cél
elérését felmérő, úgynevezett felmérőrendszert, természetesen, a fogalomkialakítás
különböző szintjeinek megfelelően.
Mellékelten, összegyűjtöttük az Arkhimédész törvényével kapcsolatos kísérleteket, amelyekre a logikai menet során hivatkoztunk.
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úszás, lebegés, lesüllyedés

előzetes felmérés

hogyan függ a felhajtóerő a sűrűségtől?
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Ismeretközlés

a középsűrűség tárgyalása, mikor lebegnek a
testek
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a lebegés feltétele:

előzetes felmérés

a Cartesius-búvár tanulmányozása
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az erők meghatározása
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a sűrűségi viszonyok
középsűrűség és erőfelbontás
a törvény
gyorsuló rendszerek
erők meghatározása
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II. táblázat
A kísérletek elvégzéséhez adunk némi útmutatást:
A bemutató kísérlet fázisai:
1. A kísérlet céljának a megfogalmazása, probléma felvezetése
2. A kísérleti eszköz megtervezése, bemutatása (lerajzolása)
3. A kísérlet menetének a megállapítása, közlése, a megfigyelési és mérési szempontok megjelölésével
4. Megfigyelések, mérési eredmények (táblázatos) rögzítése
5. Az információ feldolgozása, a következtetések (törvények, fogalmak) meghatározása anlitikus vagy matematikai formában

Az A r k h i m é d é s z
törvényével kapcsolatos kísérletek f elsorolása
1. kísérlet: vízzel telt
edénybe vasgolyót, fagolyót és egy vízben lebegő
testet (homokot tartalmazó doboz) teszünk (1.
ábra).
2. kísérlet: higanynyal telt edénybe vasgolyót teszünk (2. ábra).
3. kísérlet: vízzel telt
edénybe friss tojást (3.a.
ábra), kéthetes tojást (3.
b. ábra) és záptojást (3.c.
ábra) teszünk (3. ábra).
4. kísérlet: egy
edénybe egymás fölé rétegezünk higanyt, vizet és
petróleumot, majd a folyadékba dobunk egy-egy
vas-, viasz- és fagolyót (4.
'ábra).
5. kísérlet: óvatosan,
papírtölcsérrel, egymás
fölé sós és édes vizet rétegezünk; ezután t o j á s t
(vagy krumplit) helyezünk bele (5. ábra).
6.kísérlet: vízzel telt
edénybe dinamó méterre
felfüggesztett, víznél alig
sűrűbb golyót (alumínium, csont, gumi) merítünk (6. ábra).
6/a. kísérlet: vízzel
telt edénybe krumplit te12
szünk, majd a vizet fokozatosan sózni kezdjük
(6.a. ábra).
7. kísérlet: (a Pascalmérleg) nagy és kis térfogatú (üveg) gömböket
mérlegen kiegyensúlyozunk, majd üvegbura alá
helyezzük, ahonnan a levegőt kiszivattyúzzuk (7.
ábra).
8. kísérlet: (egymásba illeszthető, úgynevezett
arkhimédészi
hengerrel) az arkhimédészi mérleg egyik serpenyője alá, egymás alá
felfüggesztjük az üres és

az ezzel azonos térfogatú tömör hengert, amit teljesen
vízbe merítünk. A vízbe merítés előtti, kiegyensúlyozott
rendszer vízbe merítés utáni
egyensúlyát az üres hengernek vízzel való feltöltésével
állíthatjuk helyre (8. ábra).
9. kísérlet: az arkhimédészi törvény reakcióerőre; a
mérleg egyik tányérján az
arkhimédészi üres henger és
egy súly, a másikon egy vízzel
telt edény van egyensúlyban.
Ha ez utóbbi edény vizébe
teljesen belemerítjük a megfelelő arkhimédészi tömör
hengert, á mérleg kiegyensúlyozható, ha az üres hengert
megtöltjük vízzel (9. ábra).
10. kísérlet: ha sima aljú edényhez pálcával hozzányomunk egy parafadugót,
és mindaddig lenyomva tartjuk, amíg a higanyt rá nem
töltjük, úgy, hogy azt teljesen ellepje. A pálcát elvéve, a
parafadugó az edény alján
marad (10. ábra).
11. kísérlet: egy edény
aljához ragasszunk oda egy
műanyaghengert (írásvetítőfóliából). Helyezzünk rá
egy fakorongot, nyomjuk
kissé hozzá, amíg vizet nem
töltünk az edénybe, úgy,
hogy a fakorongot teljesen
ellepje. Ottmarad (11. ábra).
12. kísérlet: ha alumíniumkoronghoz hozzáragasztott műanyaghengert vízbe
teszünk, nem süllyed el (12.
ábra).
13. kísérlet: vízzel telt
edény aljához leszorított
ping-pong labda az edény
szabadesése közben (miután
elengedtük a zsinórt) nem
emelkedik fel (13. ábra).
14. kísérlet: szabadon
eső lámpásban az égő gyertya lángja gömb alakú. Ez
utóbbi két kísérlet eredményét videóról, vagy fényképfelvételről figyelhetjük meg
jobban (14. ábra).

1 5 . kísérlet: a
Cartesius-búvár (15.a.
ábra).
16. kísérlet: ket| tős hengerben lejátj szódó Cartesius-búvár
leereszkedés (15.b. ábra).
17. kísérlet: vízzel telt üvegpalackba
tett gyufafej, mint
Cartesius-búvár (15.c.
ábra).
18. kísérlet: forgó
Cartesius-búvár (15.d.
ábra).
19. kísérlet: gyorsuló rendszerben fellépő "felhajtóerő" (16.a.
ábra).
20. kísérlet: jobbra-balra kilendített
Mikola-csőben fellépő
"felhajtóerő" (ló.b. ábra).
21. kísérlet: metángázzal töltött szappanbuborék ha nagy,
felszáll; ha kicsi, leereszkedik (17. ábra).
22. kísérlet: egymásba illeszkedő kémcsövek,
amelyek
között víz található,
szájukkal lefele fordítva; Egy adott helyzetnél az alsó kémcső
felfele emelkedik (18.
ábra).
23. kísérlet: félig
vízzel telt mérőhengerbe beleállított hosszú
fapálca ha leér a henger aljára, nem úszik
(19. ábra).
24. kísérlet: a színültig vízzel telt azonos
mérópoharakba tett
azonos üvegedények
nincsenek egyensúlyban, ha az egyik rátámaszkodik a pohárra
(20. ábra).
KOVÁCS ZOLTÁN

