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Dydaktyka
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Metody → Multimedia



„multi-media” typy
Mechanika

exp.online

c-g exp.

exper.

dźwięk

film

animacja

schemat

obraz

QME-MTyp

4_5.MOV 4_5B.MOV

Zderzenia.wmv

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/szampanska_muzyka.html
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Pliki/Multimedia_w_dydaktyce/4_5.mov
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Pliki/Multimedia_w_dydaktyce/4_5B.mov
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Pliki/Multimedia_w_dydaktyce/Zderzenia.wmv


Badanie III zasady dynamiki Newtona



Czujniki siły (poło żenia, przyspieszenia)



III zasada:  statycznie i 

dynamicznie



Wykład multimedialny

� Ruch harmoniczny 

� Drgania tłumione

� Drgania wymuszone

� Stany nieustalone

� Oscylatory sprzężone

� Mody normalne

� ...  
pasco10.html

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/pasco10/pasco10_file/v3_document.htm


Multimedialne ścieżki dydaktyczne 
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http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Wystawy_archiwum/z_omegi/Gravitazione.zip
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki/files/mech/kepler.htm
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki/files/anim/lejek-ng1.mpg
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki/files/anim/lejek-stud.mpg


Zestawy multimedialne:

elektromagnetyzm

1 2

10

11
0
0

3

4

5

6

7

8

9

12. Drewniania podstawa do statywu {6.1.}
13. Elektromagnes {5.7.}
14. Płytka metalowa do elektromagnesu {5.7.}
15. Bateria 4.5 V {6.1.}
16. Bateria 1.5 V {6.3.a}
17. Okrągłe pudełko plastikowe z opiłkami {2.1.}

1. Równia miedziana {7.3.c}



Zestaw MOSEM/UMK - instrukcje



Scenariusze 
lekcji



Efektywność nauczania



Opinie uczniów
� Po lekcjach z wykorzystaniem zestawu do nauczania 

elektromagnetyzmu zapytałam uczniów, co sądzą na 
temat wykorzystania zestawu doświadczalnego wraz z 
kartami i opisami doświadczeń na lekcjach. Oto kilka 
wypowiedzi:

• Doświadczenia są bardzo interesujące. Można je 
samodzielnie wykonać, bo są do nich instrukcje.

• Nie trzeba prosić nauczyciela o pomoc w 
przeprowadzeniu doświadczenia, ale tylko o jego 
wytłumaczenie tzn. dlaczego tak się dzieje.

• Doświadczenia pomagają mi zrozumieć zjawiska 
fizyczne. Widzę, że fizyka przydaje się w codziennym 
życiu.



Symulacje i animacje

© Maciej Drążek © Krzysztof Jackowski



Elektromagnetyzm – CD-Rom  (UMK)



Publikacje dydaktyczne



Otwarte zagadnienia metodologii

Supercomet – on line modules

„Jak się wsuwa niebieski koniec, to wskazówka odchyla się w prawo”

http://www.fizyka.umk.pl/~ks/indukcja/filmy/Indukcja_klasycznie.wmv


Cele?

E = - dΦ/dt

F= i L x B

Bruno Touschek



Does it attract/ repel?

Credits: Wim Peeters

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Low-Tech_kit/movies/Magnes_rzucony_na_miedz.wmv


It opposes!

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Low-Tech_kit/movies/Pendulum.wmv


Induced current, more precise

http://www.fizyka.umk.pl/~ks/indukcja/filmy/Indukcja_dioda.wmv


Induced current = opposite

magnet

E = ---- dΦ/dt

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/MOSEM/movies/niepocieta.wmv


Całka po konturze zamkniętym...

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/MOSEM/movies/pocieta.wmv


Interactive discovering…

Udine, 12.03.2009



Interactive discovering…

Udine, 12.03.2009



Interactive discovering…

Udine, 12.03.2009



Dydaktyka fizyki, 

jako dyscyplina naukowa



Dydaktyka, szkoły wyższej też!
Cele
↑

Treści
↑

Multimedia   → Metody
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„multi-media” typy
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„multi-media” typy
Mechanika

QME-MTyp

“Kuń, jaki jest,
każdy widzi!”



Zasada „Bretton Woods”

� Waluta USA ma 100% pokrycie w złocie 

� ale w Forcie Knox, tj. na pisemne żądanie 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://i93.photobucket.com/albums/l41/myspaceom1926/Freedom/goldbarA202_resizejpg4ae72a11-
f733-.jpg&imgrefurl=http://candidblogger.blogspot.com/2009/04/is-there-any-gold-in-fort-
knox.html&usg=__78iqRMBBkUSY3DXf9FPeguFlMcw=&h=400&w=400&sz=61&hl=pl&start=75&zoom=1&tbnid=q24dW_BJAZFG7M:&tb
nh=151&tbnw=205&prev=/images%3Fq%3Dfort%2Bknox%26um%3D1%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-
a%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26biw%3D1090%26bih%3D644%26tbs%3Disch:10%2C2991&um=1&itbs=1&iact=hc&vp
x=156&vpy=291&dur=1286&hovh=225&hovw=225&tx=121&ty=101&ei=CK2PTJnzFM6AOO_BuKoN&oei=76yPTNeoA8TvOfCY1MsM&e
sq=10&page=7&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:75&biw=1090&bih=644
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