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Tytuł zajęć 

 

Dlaczego wulkany wybuchają i jakie są tego skutki 

 

Metryczka 

 

Poziom edukacyjny: uczniowie klas 5 i 6  

Grupa przedmiotowa:  geografia, chemia, biologia 

Czas na pełną realizację projektu:  10 godzin lekcyjnych 

Autorzy scenariusza: Edyta Dulewicz  

Szkoła: Akademicka Szkoła Podstawowa im. Williama Shakespeare’a 

Ramowa koncepcja projektu 

 

Głównym założeniem projektu było wykonanie makiety miasta oraz wulkanu. Następnie 

uczniowie mieli zaobserwowad i przedstawid - jak w skutek wybuchu wulkanu zostaje 

zniszczone miasto i jakie są tego konsekwencje zarówno materialne, jak również ogromny 

wpływ na środowisko naturalne. Eksperyment imitujący wybuch wulkanu został podzielony 

na dwa etapy. Pierwszy wybuch prezentował emisję pyłu wulkanicznego, natomiast drugi 

etap – wybuch właściwy wulkanu oraz wylewanie lawy ze stożka wulkanicznego. Podczas 

realizacji projektu uczniowie mieli za zadanie zgłębid wiedzę na temat erupcji wulkanów oraz 

porównad swój prototyp z realnym wulkanem, którego wybuch miał miejsce w ostatnim 

czasie na hiszpaoskiej wyspie La Palma.  Kolejnym elementem projektu było wykonanie przez 

uczniów sejsmografu i zaprezentowanie jego działania.  
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Cele  zajęć  STEAM 

 

Cele ogólne: 

 Poznanie przez uczniów przyczyn oraz konsekwencji wybuchu wulkanów; 

 Wykonanie prototypu wulkanu oraz makiety miasta wraz z przeprowadzeniem 

eksperymentu wybuchu wulkanu. 

Cele naukowe: 

M
at

em
at

yk
a 

- obliczenie prędkości wylewania lawy ze stożka wulkanicznego; 

- obliczenie skali wykonanego prototypu wulkanu (wysokośd) w porównaniu z 

rzeczywistym, aktywnym wulkanem na hiszpaoskiej wyspie La Palma; 

- wykonanie papierowych domków – graniastosłupy proste czworokątne; 

B
io

lo
gi

a 

- pozyskanie informacji na temat szkodliwego wpływu wybuchu wulkanu na 

środowisko naturalne; 

G
eo

gr
af

ia
 - zdobycie wiedzy na temat erupcji wulkanów; 

- znalezienie informacji na temat wybuchu wulkanu, który miał miejsce w ostatnim 

czasie na hiszpaoskiej wyspie La Palma; 

C
h

em
ia

  

- przeprowadzenie eksperymentu wybuchu wulkanu: 

Wybuch nr 1 – połączenie dichromianu (VI) amonu z acetonem, a następnie 

podpalenie substancji; 

Wybuch nr 2 – połączenie sody oczyszczonej, płynu do mycia naczyo oraz octu. 

Fi
zy

ka
 - wykonanie modelu sejsmografu i przeanalizowanie działania urządzenia;  
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Kryterium sukcesu 

 

Wykonanie przez uczniów prototypu wulkanu oraz makiety miasta, dzięki czemu łatwo 

zaobserwowad niszczycielski efekt erupcji wulkanu. Kolejnym kryterium sukcesu jest 

stworzenie sejsmografu wraz z pozyskaniem informacji na temat działania urządzenia. 

Wykonanie przez uczniów modeli graniastosłupów prostych czworokątnych imitujących 

domy, dzięki czemu teoretyczna wiedza matematyczna została wykorzystana w praktyce. 

Ponadto zdobycie przez uczniów wiedzy na temat wulkanów.  

 

Wymagania przestrzenne i technologiczne 

 

 

 sala lekcyjna z oknem, które można otworzyd podczas eksperymentu; 

 komputer z dostępem do Internetu; 

 telefon z funkcją pomiaru czasu lub stoper; 

Wymagane zasoby cyfrowe do realizacji zajęć 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ugH-jr6YpM4  - eksperyment wybuchu wulkanu 

 https://podroze.radiozet.pl/Swiat/Powstale-po-wybuchu-wulkanu-na-La-Palmie-

pole-lawowe-paruje-Do-sieci-trafilo-niezwykle-nagranie  

Niezbędne narzędzia technologiczne i cyfrowe 

 

 Microsoft Power Point  

 Microsoft Word  

 YouTube 

 

Opis prototypu tworzonego podczas zajęć 

https://www.youtube.com/watch?v=ugH-jr6YpM4
https://podroze.radiozet.pl/Swiat/Powstale-po-wybuchu-wulkanu-na-La-Palmie-pole-lawowe-paruje-Do-sieci-trafilo-niezwykle-nagranie
https://podroze.radiozet.pl/Swiat/Powstale-po-wybuchu-wulkanu-na-La-Palmie-pole-lawowe-paruje-Do-sieci-trafilo-niezwykle-nagranie
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Uczniowie wykonali prototyp wulkanu oraz makietę miasta. Eksperyment polegający na 

wybuchu wulkanu, początkowo wyrzuca w powietrze pył wulkaniczny. Następnie, przy 

kolejnym doświadczeniu - zalewa lawą domki znajdujące się w pobliżu. Eksperyment 

pokazuje niszczycielskie skutki erupcji wulkanu.   

Kolejnym elementem prototypu był wykonany przez uczniów model sejsmografu.  

 

Realizacja projektu 
 

 

 Czynności uczniów 

S 
 zebranie informacji na temat wulkanów na świecie; 
 poznanie działania sejsmografu; 

 przeprowadzenie eksperymentu polegającego na wybuchu wulkanu; 

T 
 korzystanie z komputera wraz z dostępem do Internetu; 

 używanie kalkulatora do obliczeo; 

 korzystanie z telefonu z funkcją nagrywania i pomiaru czasu; 

E 
 budowanie modelu miasta oraz wulkanu; 

 budowanie modelu sejsmografu; 

A 
 wykonanie makiety z kolorowymi domkami; 

 dbałośd o estetykę wykonania wulkanu, zastosowanie odpowiednich 

kolorów imitujących glebę oraz skały wulkaniczne; 

M 

 Obliczanie prędkości wylewania lawy podczas eksperymentu; 

 Obliczanie skali modelu wulkanu (w porównaniu z wymiarami rzeczywistego 
wulkanu); 

 Wykonanie modeli graniastosłupów prostych czworokątnych imitujących 
domki. 

 

 

Przebieg realizacji projektu 

 
  

Nazwa działania nr 1: 

Zbieranie i porządkowanie informacji na temat wulkanów. 

Czas 

realizacji: 
2x45 min. 

Element 

STEAM 

S, T 

Zadania nauczyciela:  Zadania ucznia:   
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 Nadzór nad pracą uczniów; 

 Pomoc w weryfikowaniu i porządkowaniu 

zdobytych informacji. 

 Wyszukiwanie informacji na temat 

wulkanów z dostępnych źródeł. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Wykorzystanie komputerów oraz telefonów z dostępem do Internetu. 

 

Nazwa działania nr 2: 

Wykonanie modelu wulkanu. 

Czas 

realizacji: 
45 min. 

Element 

STEAM 

A 

Zadania nauczyciela:  

 Nadzór oraz ewentualna pomoc w 

realizacji zadania grupy. 

Zadania ucznia:   

 Wykonanie modelu wulkanu z masy 

solnej. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Komputer z dostępem do Internetu, aby dobrad proporcje do utworzenia stożka 

wulkanicznego. 

 

Nazwa działania nr 3: 

Wykonanie makiety miasta wraz z elementami dekoracyjnymi.  

Czas 

realizacji: 
2 x 45 min. 

Element 

STEAM 

E, A, M, T 

Zadania nauczyciela:  

 Pomoc merytoryczna oraz dbałośd o 

estetykę wykonanej pracy. 

Zadania ucznia:   

 Pomalowanie makiety oraz wulkanu; 

 Wykonanie elementów dekoracyjnych – 

skały, drzewa, mech;  

 Obliczenie skali modelu wulkanu w 

stosunku do realnej wysokości 

aktywnego wulkanu znajdującego się na 

hiszpaoskiej wyspie La Palma. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Wyszukanie informacji w Internecie na temat wybuchu wulkanu na wyspie La Palma. 

 

Nazwa działania nr 4: 

Wykonanie domków. 

Czas 

realizacji: 
45 min. 

Element 

STEAM 

M, A 

Zadania nauczyciela:  

 Pomoc w przygotowaniu siatek 

graniastosłupów prostych czworokątnych. 

Zadania ucznia:   

 Sklejanie modeli brył oraz ich ozdabianie. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   
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Nazwa działania nr 5: 

Przeprowadzenie eksperymentu wybuchu wulkanu. 

Czas 

realizacji: 
45 min. 

Element 

STEAM 

S, T, M 

Zadania nauczyciela:  

 Pomoc oraz nadzór nad wykonywaniem 

eksperymentu; 

 Współpraca pod kątem merytorycznym z 

nauczycielem chemii; 

 Pomoc w pomiarze prędkości wypływania 

lawy z wulkanu.  

Zadania ucznia:   

 Wykonanie dwóch eksperymentów 

wybuchu wulkanu: 

Wybuch nr 1 – połączenie dichromianu 

(VI) amonu z acetonem, a następnie 

podpalenie substancji; 

Wybuch nr 2 – połączenie sody 

oczyszczonej, płynu do mycia naczyo 

oraz octu. 

 Obliczenie prędkości wypływania lawy 

ze stożka wulkanicznego podczas 

eksperymentu.  

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Wykorzystanie komputera do wyszukania filmu z instrukcją wykonania eksperymentu. 

Pomiar czasu wypływania lawy z wulkanu za pomocą stopera w telefonie.  

 

Nazwa działania nr 6: 

Wykonanie modelu sejsmografu. 

Czas 

realizacji: 
45 min.  

Element 

STEAM 

S, E, T, A 

Zadania nauczyciela:  

 Pomoc w wyszukiwaniu informacji na 

temat działania sejsmografu, 

naprowadzanie uczniów na właściwy tor.   

Zadania ucznia:   

 Wyszukanie informacji w Internecie na 

temat działania sejsmografu; 

 Budowa sejsmografu oraz ozdobienie 

kolorowym filcem wykonanego 

urządzenia.  

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Wykorzystanie komputera z dostępem do Internetu w celu wyszukania instrukcji wykonania 

sejsmografu. 

 

Nazwa działania nr 7: 

Przygotowanie prezentacji na temat zrealizowanego Projektu.  

Czas 

realizacji: 
45 min.  

Element 

STEAM 

S, T, A 

Zadania nauczyciela:  

 Nadzór nad pracą uczniów; 

Zadania ucznia:   

 Przygotowanie prezentacji 
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 Korekta wykonanej przez uczniów 

prezentacji. 

multimedialnej w programie Power 

Point. 

 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Wykorzystanie komputera oraz programu do tworzenia prezentacji multimedialnej. 

 

Nazwa działania nr 8: 

Pokaz Projektu przed innymi uczniami w szkole.  

Czas 

realizacji: 
45 min. 

Element 

STEAM 

S, A, T,  

Zadania nauczyciela:  

 Pomoc w przygotowaniu sali, sprzętu 

multimedialnego. 

Zadania ucznia:   

 Prezentacja wyników pracy całej grupy 

przed pozostałymi uczniami oraz 

nauczycielami. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Wykorzystanie komputera oraz rzutnika do wyświetlenia prezentacji. 

 
 

Sposób  ewaluacji 

 
 

Ewaluacja na poszczególnych etapach realizacji: 

 Obserwacja pracy uczniów podczas zajęd oraz zbieranie na bieżąco wniosków  

z obserwacji; 

Ewaluacja całościowa: 

 Zebranie opinii uczniów na temat realizacji Projektu metodą pn. „Gadająca ściana”. 

Uczestnicy przyklejali do ściany kolorowe karteczki z informacją co sądzą o Projekcie - 

które elementy zajęd najbardziej ich zaciekawiły, a które im się nie podobały i chcieliby 

zmienid.   

Uwagi dla nauczycieli 

 
 
Należy uważad podczas eksperymentu z wybuchem wulkanu, ponieważ substancja 
potrzebna do wykonania tego zadania jest bardzo szkodliwa. Dlatego uczniowie podczas  
eksperymentu powinni używad gumowych rękawiczek oraz okularów ochronnych. 
Eksperyment został wcześniej przeprowadzony w obecności nauczyciela chemii.  


