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TEMPERATURA – WIELKOŚĆ, KTÓRĄ MIERZYMY NA CO DZIEŃ 

CELE ZAJĘĆ 

 Przypomnienie, w jakich podstawowych jednostkach możemy zmierzyć temperaturę. Zapo-

znanie z różnymi skalami temperatur.  

 Zapoznanie z jednostkami miar występującymi w różnych krajach. 

 Poznanie pojęć: zakres pomiarowy przyrządu, dokładność przyrządu, niepewność pomiarowa. 

ZAGADNIENIA 

 Praca z mapą myśli. 

 Praca z przykładowymi termometrami. 

 Praca z zadaniem tekstowym. 

 Przeliczanie temperatury z oC na oF (dla chętnych). 

 Różnice kulturowe w kontekście matematycznym (dla chętnych). 

METODY I FORMY PRACY:  

 metoda JES-PL1, 

 mapa myśli, 

 praca w parach/grupach, 

 wykorzystanie informacji z Internetu – opcjonalnie. 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: 

 kartki flipcharta (dla pary/grupy uczniowskiej), 

 kilka różnych termometrów (jeden na parę/grupę) – zaokienne, laboratoryjne, kuchenne 

(do potraw), pokojowe, 

 karty pracy z zadaniami, 

 tablet/telefon/smartfon z dostępem do Internetu – opcjonalnie. 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:  

 1 godzina dydaktyczna. 

                                                             
 
 

1Metoda JES-PL  metoda nauczania/uczenia się języka edukacji szkolnej (języka polskiego); ma na celu budowanie 
i rozwijanie umiejętności językowych, a także komunikacyjnych uczniów z doświadczeniem migracji (dzieci emigrantów uro-
dzone za granicą, dzieci emigrantów urodzone w Polsce, dzieci Polaków wychowywane za granicą); brak umiejętności języ-
kowych blokuje, m.in. przyswajanie treści z zakresu edukacji przyrodniczej czy matematycznej; braki w zakresie języka 
komunikacji szkolnej są przyczyną wielu uczniowskich porażek szkolnych; metoda ta ma również na celu wsparcie procesu 
integracji uczniów, a jednocześnie zmniejszanie/zapobieganie lukom edukacyjnym, językowym, kulturowym, jakie mogą poja-
wiać się w przypadku podejmowania edukacji przez dzieci z doświadczeniem migracji. 
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PRZEBIEG ZAJĘĆ 

1. Powiedz uczniom, że będą pracować w parach. Postaraj się tak utworzyć grupy, aby były 

mieszane pod względem zdolności językowych. Uczniowie z uboższą leksyką będą mogli za-

pamiętać nowe słowa, ucząc się od swoich kolegów. Staraj się codziennie stwarzać okazje do 

rozmowy w parach lub małych grupach na temat poznawanych treści.  

2. Odwołaj się do dotychczasowej wiedzy uczniów o temperaturze. Poproś, aby na arkuszu 

flipcharta napisali słowo TEMPERATURA i stworzyli mapę myśli  napisali, narysowali wszyst-

kie skojarzenia dotyczące kluczowego słowa.  

Poproś, aby grupy zaprezentowały swoje plakaty. Postaraj się, aby prezentacji dokonywali 

uczniowie, którzy doświadczyli migracji – pozwoli to im na precyzowanie swoich odpowiedzi, 

da szansę na zapoznanie się z nowym słownictwem. Pozwalaj uczniom na upraszczanie tek-

stów i pojęć z fizyki, a potem precyzujcie wypowiedzi. Ucz systematycznie i celowo słownic-

twa specjalistycznego oraz ogólnego. Stwarzaj uczniom okazję do używania potocznego 

języka i tłumaczenia wypowiedzi z użyciem specjalistycznego słownictwa. Bierz pod uwagę 

poprzednie doświadczenie edukacyjne uczniów/uczennic. Zwróć uwagę, jakimi przyrządami 

mierzymy temperaturę.  

3. Rozdaj każdej grupie termometr. Poproś, aby podali zakres pomiarowy przyrządu. 

4. Poproś, aby odczytali bieżące wskazania termometrów. Czy są to idealne pomiary? Zwróć 

uwagę na fakt, że każdy z tych pomiarów obarczony jest błędem, tzw. niepewnością pomia-

rową. 

5. Poproś, aby uczniowie omówili dokładność skali na termometrze.  

6. Rozdaj karty pracy z poniższym zadaniem. Pamiętaj, że uczniom z doświadczeniem migracji 

pomaga zapisanie każdego zdania w oddzielnej linii. 

7. Zadanie  

Przeczytaj polecenia i podkreśl czasowniki nazywające czynności. 

1) Odczytaj z rysunku, jakie w przybliżeniu temperatury wyrażone w oC wskazały termome-

try w maju i grudniu w Kielcach.  

2) Oblicz, jaka jest różnica temperatur w oC pomiędzy wskazaniami w lecie i w zimie. 

3) Wskaż, w jakiej innej skali możemy odczytać temperatury na tych termometrach.  

4) Odczytaj z rysunku, jakie w przybliżeniu temperatury wyrażone w oF wskazały termome-

try w maju i w grudniu w Kielcach.  

5) Oblicz, o ile oF była niższa temperatura zimą niż latem. 

6) Wymień kraje, w których mierzy się temperaturę w oF. 

7) Podaj zakres pomiarowy tych termometrów. 

8) Podaj dokładność termometrów. 
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Opracowanie własne 

8. Zapiszcie odpowiedzi. Jeśli grupa dobrze radzi sobie z pisaniem, a uczniowie zdolniejsi nie 

będą się nudzić, to zapewnij możliwość pisania, aby poszerzać możliwość uczenia się 

i rozumienia treści uczniom z doświadczeniem migracyjnym. Pamiętaj, aby uczniowie spraw-

niejsi językowo współpracowali z kolegami o mniejszym obyciu językowym.  

Uczniowie mogą też uzupełnić poniższe zdania: 

Odpowiedzi: 

1) Przybliżona temperatura w maju wynosiła ………………………………….….. oC. 

Przybliżona temperatura w grudniu wynosiła …………………………………... oC. 

2) Różnica temperatur wyniosła ……………………………………………………. oC. 

3) Temperaturę możemy mierzyć w skalach: ………………………………………... . 

4) Przybliżona temperatura w maju wynosiła ……………………………………... oF. 

Przybliżona temperatura w grudniu wynosiła …………………………………. oF. 

5) Zimą temperatura była niższa od tej zaobserwowanej latem o ……………..… oF. 

6) Kraje, w których mierzy się temperaturę w skali oF to: 

…………………………………………………………………………………………. . 

7) Zakres pomiarowy termometrów na rysunku to: ………………..………………….. . 

8) Dokładność termometrów na rysunku to: …………………………………………..... .  

9. Odczytajcie głośno odpowiedzi. Ucz czytania i rozumienia poleceń, budowania pytań oraz 

udzielania odpowiedzi. 
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10. Uczniom zdolniejszym możesz zaproponować przeliczanie stopni Celsjusza na stopnie Fah-

renheita za pomocą wzoru: tF = 32o + t* 9/5 i poprosić ich, aby obliczyli kilka temperatur w tej 

skali, znając temperaturę w skali Celsjusza. 

Wykorzystując Internet lub przygotowane wcześniej przez nauczyciela dane, uczniowie wy-

szukują temperatury w miejscowościach, z których pochodzą i podają aktualnie panujące tam 

temperatury w różnych skalach. 

11. Różnice kulturowe w kontekście matematycznym 

Jako ciekawostkę można podać lub poprosić zdolniejszych uczniów, aby odszukali w Interne-

cie, informacje nt. liczebników i sposobów ich odczytywania w różnych krajach, kulturach: 

Np. liczba 86 

1) w Polsce przeczytamy: osiemdziesiąt sześć, 

2) we Francji przeczytamy: quatrevingtsix, czyli czterydwadzieściasześć,  

3) w Chinach przeczytamy: osiemdziesięćsześć, 

4) w Niemczech przeczytamy: sechsundachtzig, czyli sześć i osiemdziesiąt2. 

12. Praca domowa 

Zastanów się, jakimi miarami w krajach naszych kolegów/koleżanek mierzy się odległo-

ści/długości, objętości, waży się w życiu codziennym? 

 Zapewne pojawią się standardowe jednostki sytemu angielskiego: 

 długość/odległość: mila, jard, stopa, cal, 

 waga: cetnar, stone, funt i uncja, 

 objętość: galon, kwarta, pint.  

 Amerykanie wśród jednostek objętości mają jeszcze, np. filiżankę, czyli cup. 

 Amerykanie mierzą płyny galonami, ale materiały sypkie (np. zboże) buszlami.  

 Jeden galon amerykański to nie tyle samo, co jeden galon angielski. 

 

                                                             
 
 

2 Pamuła-Behrens M., Szymańska M., Metodyka nauczania języka edukacji szkolnej uczniów z doświadczeniem migracji. Metoda 

JES-PL – MATEMATYKA, JES-PL, Kraków 2018, https://tiny.pl/tj25d  (dostęp: 2 sierpnia 2019).  

https://tiny.pl/tj25d

