
1Zeszyt metodyczny dla nauczycieli – Energa przedstawia: W krainie prądu elektrycznego

www.PlanetaEnergii.pl

ZAŁĄCZNIK I

ZAŁĄCZNIK I

Cele zajęć
•  Zapoznanie ze sposobami oświetlenia i różnymi źródłami światła.
•  Uświadomienie postępu w dziedzinie wynalazków nowych źródeł światła.
• Wskazanie roli żarówki we współczesnym życiu.  

Przewidywane osiągnięcia 
Uczeń:
• Wymienia różne rodzaje żarówek.
• Ustawia chronologicznie różne rodzaje oświetlenia.
• Ocenia rolę żarówki we współczesnym świecie. 
• Wskazuje zastosowanie wybranych żarówek.

Metody i formy pracy
• Rozmowa, pogadanka, pokaz, burza mózgów.
• Praca indywidualna i zbiorowa.

Materiały pomocnicze
• Kartki papieru, przybory do rysowania.
• Cztery kopie ZAŁĄCZNIKA I – do pocięcia na kartki obrazujące różne źródła światła dla 4 grup.
• Cztery duże kartki szarego papieru lub flipchartu.
• Żarówka zwykła, energooszczędna, halogenowa. 

Od łuczywa do żarówki 
energooszczędnej

Przebieg zajęć 

CZęść wstęPna
Pogadanka na temat powszechności stosowania oświetlenia:
– Czy wyobrażasz sobie życie bez oświetlenia?
– Jak często korzystasz z oświetlenia w swoim domu?
– Ile żarówek i jakiego typu stosuje Twoja rodzina?
– Jak w dawnych czasach oświetlano mieszkania? 

CZęść główna
1.  Rozwiń ostatni punkt części wstępnej.

• Podziel dzieci na 4 grupy.  
• Rozdaj im karteczki z ilustracjami różnych źródeł światła.  
• Poproś o narysowanie na dużej kartce szarego papieru lub flipchartu długiej strzałki (to będzie oś 
czasu). 
• Następnie poleć ułożenie małych karteczek z ilustracjami w kolejności stosowanych źródeł światła. 
• Czuwaj nad poprawnością pracy w zespołach.

2.  Wyjaśnij dzieciom zasadę działania i zastosowanie poszczególnych źródeł światła.
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3. �Zademonstruj dzieciom świecenie kilku wybranych żarówek. Zwróć uwagę na wydzielanie ciepła 
przez zwykłą żarówkę. Można to zademonstrować, prosząc dzieci o zbliżenie ręki na odległość 
około 10 cm (nie wolno dotykać). Można też nad żarówką puścić piórko, które w wyniku konwekcji 
powinno unosić się do góry. Porównajcie barwę i jasność świecenia.

4.  Na podstawie przeprowadzonego pokazu wyjaśnij dzieciom, dlaczego żarówka energooszczędna 
zużywa mniej energii elektrycznej od zwykłej żarówki.

5.��Poproś dzieci o wypowiedzi na pytania:
    – Jak wyobrażasz sobie życie bez prądu elektrycznego?
    – Których czynności nie mógłbyś wykonywać? 
    – Jak odrabiałbyś lekcje? 
6.  Poproś dzieci, żeby ułożyły dwuwiersze dotyczące wybranych źródeł światła. Najciekawsze prace mogą 

być głośno odczytane w obecności wszystkich dzieci.
7.  Uświadom uczniom zagrożenia wynikające ze składowania żarówek (zawierają szkodliwe substancje).
8.  Przypomnij o konieczności oddawania żarówek do punktów ich zbiórki lub skontaktowania się z pro-

ducentem, by poznać najlepszy sposób utylizacji produkowanych przez niego żarówek.

Ognisko – po odkryciu ognia stosowano je 
do ogrzewania jaskiń i gotowania potraw.

Łuczywo – kij owinięty włóknami lnu 
nasączonego substancją łatwopalną. 
Łuczywa używano do oświetlania jaskiń 
i lochów pod zamkami. Nie używano 
w pomieszczeniach mieszkalnych ze 
względu na ich złą wentylację.

Kaganek – niewielkie naczynie w kształcie 
miseczki z dzióbkiem, najczęściej gliniane. 
W naczynie wlewano oliwę, a w dzióbku 
był knot, który zapalano. Używane w sta-
rożytności do oświetlenia. Później pro-
dukowano kaganki z innych niepalnych 
materiałów.

Świeca – źródło światła stosowane do 
czasów współczesnych. Najczęściej wy-
konana w kształcie walca z zatopionym 
w środku knotem. Pierwsze świece wy-
konywano z wosku.

Lampa naftowa – wynaleziona przez pol-
skiego uczonego Ignacego Łukasiewi-
cza w XIX wieku. Zaczęto ją stosować do 
oświetlania pomieszczeń. Lampa składa się 
z pojemnika na naftę, z którego wyprowa-
dzony jest knot. Większość lamp ma szklany, 
przezroczysty klosz. Przez wiele lat, aż do 
wynalezienia żarówki, lampa naftowa była 
najpopularniejszym źródłem światła.

Lampa gazowa – służyła do oświetle-
nia miejsc publicznych, głównie ulic. Ze 

względu na konieczność doprowadzania 
gazu nie stosowano jej do oświetlania 
mieszkań.

Lampa łukowa – między elektrodami 
lampy powstaje łuk elektryczny, który jest 
źródłem światła. Ponieważ jego świecenie 
zmienia się, lampa nie jest wykorzystywana 
do oświetlenia mieszkań. Wewnątrz bańki 
szklanej znajduje się powietrze.

Żarówka – bańka szklana wypełniona ga-
zami szlachetnymi. Źródłem światła jest 
włókno wykonane z trudnotopliwego 
materiału (wolframu). Żarówka emituje 
światło o barwie zbliżonej do światła sło-
necznego. Wadą żarówki jest to, że tylko 
5% energii zużywane jest na światło, resz-
ta zamieniana jest na ciepło, co czujemy, 
zbliżając dłoń do żarówki. Ze względu na 
oszczędność energii żarówka jest zastępo-
wana lampami fluorescencyjnymi i żarów-
kami diodowymi. W roku 2009 Unia Euro-
pejska zaczęła wycofywanie ze sprzedaży 
tradycyjnych żarówek.

Lampa fluorescencyjna – powszechnie 
nazywana energooszczędną – nie emitu-
je ciepła tak jak zwykła żarówka. W wyniku 
elektronicznego zapłonu następuje pobu-
dzenie do świecenia luminoforu, który 
znajduje się na wewnętrznej stronie bańki 
szklanej.

Świetlówka – lampa fluorescencyjna, 
której działanie jest bardzo podobne do  

żarówki energooszczędnej. Przeważnie 
wykonana w kształcie rur o różnej długości.

Neonówka – wewnątrz szklanej bańki 
znajduje się gaz – neon, lub mieszanina 
gazów, z których każda daje inny kolor 
świecenia. Wewnątrz bańki są dwie elek-
trody. Świecenie następuje w wyniku wy-
ładowań między elektrodami. Ze względu 
na bardzo słabe światło neonówki stoso-
wane są jako wskaźniki obecności zasila-
nia prądem elektrycznym.

Lampa LED – jako elementy świecące sto-
sowane są diody. Coraz częściej używane.

Rtęciówka – świeci w wyniku wyładowań 
elektrycznych wewnątrz bańki szklanej. 
Do jej budowy stosowana jest rtęć, stąd 
nazwa tej lampy. Używana głównie do 
oświetlania ulic. Emituje ultrafiolet, który 
jest szkodliwy dla zdrowia, dlatego jest 
stosowana na zewnątrz pomieszczeń. 
Dodatkowa osłona zatrzymuje to pro-
mieniowanie. Lampa ta stosowana jest 
coraz rzadziej. 

Lampa sodowa – zastępuje lampy rtęcio-
we w oświetleniu ulicznym. W jej budowie 
występuje sód, stąd nazwa lampy.

Lampa halogenowa – budową podobna 
do żarówki. Wewnątrz znajduje się gaz 
z dodatkiem halogenu. Lampa ta ma małe 
straty energii. Coraz częściej stosowana do 
oświetlania mieszkań.

Informacje pomocnicze
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CZęść kOńCOwa
1. Zawieś w widocznym miejscu prace poszczególnych zespołów. 
2. Zaproś przedstawicieli do ich omówienia.
3.�Dokonaj oceny zaangażowania poszczególnych osób w pracę zespołu. 
4. Oceń końcowe rezultaty pracy zespołów. 

Pomysł na działania dodatkowe
Każdemu uczniowi rozdaj po dwa kartoniki o wymiarach 10 × 10 cm wycięte z grubego brystolu lub 
tektury. Poproś dzieci, aby narysowały na swoich kartonikach dwa identyczne rysunki przedstawiające 
jakieś źródło światła. Ustal, co kto rysuje, aby była tylko jedna para rysunków tego samego przedmio-
tu. W ten sposób uczniowie wspólnie wykonają karty do gry Memory. Teraz możecie razem zagrać w tę 
grę. Wymieszaj karty. Rozłóż je na stole obrazkami do spodu. Poproś jedno dziecko, aby odkryło dwie 
dowolne karty tak, aby wszyscy widzieli, co jest na nich narysowane. Jeżeli jest to para przedstawiająca 
ten sam przedmiot, gracz zabiera ją ze stołu. Jeżeli nie, kładzie karty tak jak leżały z powrotem na tych 
samych miejscach. Wszystkie dzieci po kolei przystępują do odkrywania kart. Gra trwa dopóty, dopóki 
wszystkie pary kart nie zostaną zabrane ze stołu. Wygrywa to dziecko, które zbierze najwięcej par.

Autor pomysłu: Bogumiła mrozek-Ponichtera, Kultownia Ostrołęckiego Centrum Kultury

Praca domowa
 
• Policz, ile żarówek jest w Twoim domu. Jakiego typu są te żarówki? Podziel je na grupy.

• Jakie inne oświetlenia są zamontowane? 

• Gdzie trafiają zużyte żarówki?
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ZAŁĄCZNIK I Źródła światła
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