1. ATMOSFERA  CZYNNIKI KLIMATYCZNE
SCENARIUSZ 1.1. Klatka meteorologiczna
Poziom nauczania
Gimnazjum
Przedmioty
Fizyka, geografia, technika
Cele edukacyjne
Wykorzystanie wiedzy fizycznej w praktyce dnia codziennego
Poznanie zasady budowy klatki meteorologicznej
Poznanie zasad przemieszczania siê ciep³a
G³ówne zagadnienia
Przemieszczanie siê ciep³a przez promieniowanie, przewodzenie i konwekcjê
Krótki opis
Uczniowie bêd¹ obserwowaæ niektóre cechy klatki meteorologicznej. G³ównym celem dzia³ania jest zbudowanie klatek o ró¿nych w³aciwociach oraz zbadanie, jak te w³aciwoci wp³ywaj¹ na pomiar temperatury powietrza. Zadaniem
uczniów bêdzie przewidywanie skutków zwi¹zanych z ró¿nymi wariantami budowy klatki.
Czas trwania zadania
Jedna jednostka lekcyjna na dyskusjê i planowanie dzia³añ. Dwie na wykonanie klatki i realizacjê eksperymentu. Aby
przyspieszyæ dzia³ania mo¿na wyznaczyæ uczniów, którzy przygotuj¹ odpowiednie materia³y lub przygotowaæ je podczas
zajêæ technicznych.
rodki dydaktyczne
Co najmniej dwa kartonowe pud³a  w zale¿noci od liczby w³aciwoci, które chcemy przebadaæ, i dostêpnoci materia³u konstrukcyjnego. Najlepiej jest u¿yæ pude³ek po obuwiu lub p³atkach niadaniowych. Powinny one mieæ taki sam
kszta³t i wielkoæ, gdy¿ wtedy te cechy nie bêd¹ stanowiæ czynnika wp³ywaj¹cego na pomiar.
Dla przebadania ka¿dej w³aciwoci nale¿y u¿yæ co najmniej dwóch kartonowych pude³.

W zale¿noci od liczby badanych w³aciwoci, bêd¹ potrzebne dodatkowe materia³y:
Farby  bia³a i czarna, w celu zbadania wp³ywu koloru
na temperaturê wewn¹trz klatki
Dwa pêdzle
Du¿e no¿yce (je¿eli bêdziemy budowaæ klatkê z kartonu)
Papier (w celu porównania oddzia³ywania ró¿nych materia³ów, z których klatka mo¿e byæ zbudowana)
Przynajmniej dwa termometry na ka¿d¹ grupê uczniowsk¹ (w zale¿noci od liczby w³aciwoci badanych w tym samym czasie)
Sznurek
Jedna lub kilka drewnianych tyczek, wystarczaj¹co mocnych do powieszenia i przybicia gwodziami klatki
Tama przylepna
Gwodzie
M³otek
Miarka metrowa
Wskazane jest równie¿ posiadanie standardowej, profesjonalnej klatki meteorologicznej. Je¿eli nie jest ona dostêpna, uczniowie powinni zapoznaæ siê z jej budow¹ na podstawie rysunku lub zdjêcia.
Przygotowanie
Zebraæ potrzebne do budowy materia³y (uczniowie mog¹
z domu przynieæ pude³ka po obuwiu lub po p³atkach niadaniowych)
Umiejêtnoci
Formu³owanie hipotez
Planowanie eksperymentu
Gromadzenie danych
Porz¹dkowanie i analiza danych
Komunikowanie siê ustne i pisemne na temat wyników eksperymentu
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1.1.1. WPROWADZENIE
Nale¿y dowiedzieæ siê, jaka jest rednia temperatura powietrza w poszczególnych miesi¹cach na obserwowanym obszarze.
Czy podlega ona zmianom z miesi¹ca na miesi¹c? Je¿eli tak, co jest tego przyczyn¹? Czy wszystkie miejsca po³o¿one na tej
samej szerokoci geograficznej maj¹ tak¹ sam¹ temperaturê? Dlaczego tak lub dlaczego nie? Jaki czynnik w najwiêkszym
stopniu wp³ywa na temperaturê powietrza obszaru, na którym ¿yjemy?
Temperatura i opady w decyduj¹cy sposób wp³ywaj¹ na ¿ycie wszystkich gatunków rolin i zwierz¹t wystêpuj¹cych na
danym obszarze. Dlatego tak wa¿nym elementem badañ naszego rodowiska jest pomiar temperatury powietrza. Mog³oby siê
wydawaæ, ¿e mierzenie temperatury powietrza jest zadaniem bardzo ³atwym. Jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e takie czynniki jak
wiatr, bezporednie promieniowanie s³oneczne lub wilgotnoæ otoczenia mog¹ oddzia³ywaæ na termometry. St¹d te¿ prowadz¹c badania pogodowe musimy instrumenty pomiarowe odpowiednio zabezpieczyæ. W celu wyeliminowania niekorzystnych
czynników atmosferycznych przyrz¹dy, takie jak np. termometry, umieszcza siê w specjalnych klatkach meteorologicznych.
Zapewnia to os³onê przyrz¹dów przed bezporednim wp³ywem promieniowania s³onecznego poprzez zacienienie obszaru
wewn¹trz klatki oraz przez odbijanie promieniowania s³onecznego przez jej bia³¹ obudowê. Wszystko to ma na celu
zapewnienie przyrz¹dom jak najlepszych warunków do prowadzenia pomiaru. Termometr jest tak zbudowany, ¿e mierzy
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w³asn¹ temperaturê, tzn. temperaturê cieczy w nim zawartej, a sam proces pomiarowy polega na zapewnieniu równowagi
miêdzy termometrem a otaczaj¹cym go powietrzem. Wskutek przewodnictwa cieplnego nastêpuje wyrównanie temperatury
miêdzy termometrem a otaczaj¹cym go powietrzem. Jednak przewodnictwo cieplne powietrza jest bardzo ma³e i w specyficznych warunkach, gdy brak jest przep³ywu powietrza, wyrównywanie temperatur mo¿e zachodziæ bardzo powoli. Specyficzna
budowa klatki meteorologicznej zapewnia nam przep³yw powietrza w jej wnêtrzu. Przy du¿ych prêdkociach wiatru przep³yw
powietrza w klatce jest znacznie zmniejszony, co równie¿ ma bardzo pozytywny wp³yw na prawid³owy pomiar temperatury
powietrza. Zabezpieczenie termometru przed wp³ywem promieniowania s³onecznego zapobiega jego silnemu nagrzewaniu,
takiemu jak nagrzewanie siê ziemi czy piasku w czasie s³onecznego dnia. Nie ma sensu pomiar temperatury powietrza przeprowadzony w s³oñcu, gdy¿ wówczas nie mierzymy temperatury powietrza, a jedynie temperaturê termometru, który poch³on¹³
promieniowanie s³oneczne. Kolejn¹ wa¿n¹ spraw¹ jest umieszczenie samych termometrów w klatce. Nie mog¹ one dotykaæ
obudowy, aby nie wskazywa³y temperatury klatki, za ich zbiorniczki powinny byæ umieszczone na okrelonej wysokoci.
W standardowej sieci meteorologicznej wysokoæ ta wynosi 2 m, za np. w Programie GLOBE, z którego danych korzystamy
w naszych scenariuszach, 1,5 m. Wysokoæ ta zosta³a tak dobrana, aby wp³yw pod³o¿a by³ znacznie zmniejszony, a jednoczenie pomiar odpowiada³ temperaturze odczuwanej przez cz³owieka. Istotna dla pomiaru staje siê lokalizacja klatki meteorologicznej, która powinna byæ oddalona od budynków, drzew i innych zas³on naturalnych lub sztucznych. Chodzi o to, aby pomiar
by³ jak najbardziej reprezentatywny dla danego rejonu. Tak cile okrelone warunki pomiaru temperatury powietrza maj¹ za
zadanie wyeliminowanie b³êdów w trakcie jego wykonywania. Naukowcy, którzy póniej analizuj¹ dane klimatologiczne,
dbaj¹ o to, aby uzyskane wyniki pomiarowe by³y jak najbardziej zbli¿one do rzeczywistych warunków i dlatego tak istotna
staje siê standaryzacja pomiarów.
1.1.2. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ZAJÊCIA
Omówienie tematu
Rozpoczynamy z uczniami dyskusjê maj¹c¹ na celu zidentyfikowanie g³ównych cech fizycznych standardowej klatki meteorologicznej, mog¹cych mieæ wp³yw na temperaturê w jej wnêtrzu. Dyskusja powinna zmierzaæ do tego, aby uczniowie wskazali, dlaczego te cechy s¹ istotne. Mog¹ to byæ: kolor klatki, szczeliny w jej ciankach, materia³, z którego jest zrobiona.
Drugi etap dyskusji powiêcony jest problematyce zlokalizowania klatki w terenie i zamocowania termometrów w jej wnêtrzu. Oto pytania:
Dlaczego klatkê ustawiamy daleko od budynków i drzew? (odleg³oæ od budynków)
Dlaczego powinna byæ ustawiona na naturalnym pod³o¿u, np. na trawie? (wp³yw pod³o¿a)
Dlaczego musi byæ zawieszona na wysokoci 2 m (lub 1,5 m) nad powierzchni¹ gruntu? (wysokoæ)
Dlaczego drzwi do klatki meteorologicznej znajduj¹cej siê na pó³kuli pó³nocnej powinny byæ umieszczone po stronie
pó³nocnej? (kierunek ustawienia drzwi klatki)
Dlaczego termometr nie powinien dotykaæ cian klatki? (sposób umieszczenia termometru w klatce)
Uczniowie powinni przewidzieæ oddzia³ywanie ka¿dej z wymienionych powy¿ej cech i ich wp³yw na dok³adnoæ pomiaru
temperatury.
Praca w zespo³ach
W klasie
1. Dzielimy klasê na zespo³y. Liczba zespo³ów zale¿eæ bêdzie od liczby w³aciwoci poddanych badaniom, dostêpnoci
materia³ów i liczby uczniów. Nie powinno byæ wiêcej zespo³ów ni¿ osiem (tyle, ile w³aciwoci opisanych powy¿ej).
2. Ka¿dy zespó³ powinien skonstruowaæ dwie klatki. Jest to zadanie bardzo proste pod warunkiem, ¿e uczniowie wykorzystaj¹ kartony po obuwiu lub p³atkach. Wa¿ne jest, aby obydwa pojemniki mia³y tê sam¹ wielkoæ i kszta³t.
3. Ka¿dy z zespo³ów wyznacza sobie w³asnoæ (cechê) klatki do przebadania. W przypadku badania w³asnoci fizycznych
nale¿y wczeniej przygotowaæ odpowiednie pud³a:
a) dla badania wp³ywu koloru klatki na temperaturê  jedno z pude³ koloru czarnego, drugie bia³e;
b) dla badania wp³ywu szczelin w klatce na temperaturê  w jednym z pude³ wycinamy szczeliny, drugie pozostawiamy
ca³e, przy czym oba pud³a powinny byæ koloru bia³ego;
c) dla badania wp³ywu materia³u, z którego zbudowana jest klatka, nale¿a³oby wykonaæ jedn¹ klatkê np. z blachy, drug¹ ze
sklejki, przy czym obie powinny mieæ ten sam kszta³t, wielkoæ i byæ koloru bia³ego.
4. Ka¿dy zespó³ powinien dysponowaæ dwoma termometrami, które w zamkniêtym pomieszczeniu powinny wskazywaæ
tak¹ sam¹ temperaturê (sprawdziæ).
5. Termometry w klatce nale¿y umocowaæ w ten sposób, aby nie dotyka³y kartonowych cian lub dna klatki (oczywicie
z wyj¹tkiem zespo³u, który bêdzie badaæ oddzia³ywanie cian dotykaj¹cych termometru na wartoæ odczytu). Najlepszym
rozwi¹zaniem jest zawieszenie termometru na sznurku przywi¹zanym do sufitu klatki.
W terenie
Do badañ najlepiej jest wybraæ dzieñ s³oneczny, ze s³abym wiatrem. Nie nale¿y przeprowadzaæ badañ w dni deszczowe,
o pe³nym zachmurzeniu lub z opadami niegu.
1. Ka¿dy zespó³ wynosi na zewn¹trz dwa pude³ka z umocowanymi termometrami.
2. Na pocz¹tku pracy ka¿dy zespó³ zapisuje temperaturê odczytan¹ na obydwu termometrach (powinna oczywicie byæ
taka sama).
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3. Wszystkie klatki powinny zostaæ umocowane na s³upkach o wysokoci ok. 1 metra, z wyj¹tkiem tych, których u¿ywa
zespó³ badaj¹cy wp³yw wysokoci, na jakiej umieszczona jest klatka, na temperaturê. Zespó³ badaj¹cy wp³yw wysokoci umieszcza jeden pojemnik na wysokoci 1,5 m, drugi na powierzchni gruntu.
4. Zespo³y badaj¹ce fizyczne w³asnoci klatki (kolor, szczeliny lub ich brak, rodzaj materia³u) powinny znaleæ teren otwarty, z dala od budynków.
5. Zespo³y badaj¹ce wp³yw lokalizacji klatki na temperaturê, umieszczaj¹ swoje klatki w ró¿nych miejscach, w celu zbadania oddzia³ywania ró¿nych czynników. Mamy do wyboru ró¿ne warianty:
a) mocujemy jedn¹ klatkê w miejscu prawid³owym (teren poroniêty traw¹, z dala od budynków), a drug¹  przy nas³onecznionej cianie budynku,
b) mocujemy jedn¹ klatkê w miejscu prawid³owym, a drug¹  w rodku parkingu lub na wyasfaltowanym podwórku,
c) mocujemy jedn¹ klatkê na wysokoci 1,5 m nad powierzchni¹ ziemi, drug¹  u nasady s³upa,
d) mocujemy jedn¹ klatkê zwrócon¹ drzwiami na pó³noc, drug¹  drzwiami na po³udnie.
6. Po up³ywie 5 minut od umocowania klatek uczniowie dokonuj¹ odczytów termometrów. Nastêpnego odczytu dokonuj¹
po up³ywie kolejnych 5 minut.
7. Po ustabilizowaniu siê wskazañ temperatur w obydwu klatkach uczniowie zapisuj¹ je w swoich notatnikach i przynosz¹
klatki do klasy.
8. Ka¿dy zespó³ relacjonuje ca³ej klasie wyniki swoich badañ, po czym nastêpuje dyskusja maj¹ca wyjaniæ przyczyny
ró¿nic.
9. Ka¿dy zespó³ sporz¹dza krótki raport pisemny na temat odnotowanych temperatur powietrza. Uczniowie powinni przedyskutowaæ swoje odkrycia, uwzglêdniaj¹c rolê ró¿nych czynników wp³ywaj¹cych na wartoæ odczytów.
Ró¿ne zakresy zajêæ
Liczba zmiennych mo¿e byæ ograniczona do koloru, szczelin w pude³ku, lokalizacji (blisko i z dala od budynków, na
gruncie naturalnym i sztucznym np. asfalt, beton). Mo¿emy klatki umieciæ na gruncie, a nie na s³upach (je¿eli wszystkie
umiecimy bezporednio na gruncie, ten czynnik bêdzie wspólny dla wszystkich odczytów).
Uczniowie mog¹ podj¹æ badania s³u¿¹ce wyodrêbnieniu czynnika najistotniejszego. W tym celu w ka¿dej kategorii badawczej mog¹ u¿yæ wiêcej ni¿ dwóch pude³ek. Na przyk³ad w celu stwierdzenia, czy bardziej istotny jest kolor, czy te¿ szczeliny
w klatce, tworz¹ oni dwa zestawy  jedn¹ klatkê bia³¹ i jedn¹ klatkê czarn¹ ze szczelinami oraz jedn¹ klatkê bia³¹ i jedn¹ klatkê
czarn¹ bez szczelin. Mo¿e wyst¹piæ wiele kombinacji  nale¿y znaleæ tak¹, która wywiera najwiêkszy wp³yw na temperaturê
w klatce. Uczniowie mog¹ równie¿ badaæ, które cechy klatki i w jaki sposób wp³ywaj¹ na temperaturê w dni s³oneczne
i pochmurne, wietrzne i bezwietrzne.
Ocena osi¹gniêæ uczniów
Poziom zrozumienia przez uczniów roli i wp³ywu w³asnoci klatki oraz jej umiejscowienia mo¿e byæ sprawdzony na podstawie trafnoci formu³owanych wniosków, w czasie ustnego i pisemnego raportowania wyników oraz zrozumienia problematyki pojawiaj¹cej siê w czasie dyskusji.
Badamy zdolnoci radzenia sobie z odpowiedziami na dodatkowe pytanie, np. co siê stanie, kiedy bia³a klatka zostanie
pokryta grub¹ warstw¹ kurzu? Oceniamy tak¿e zaanga¿owanie podczas wykonywania pomiarów.
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