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Cele i założenia projektu:

- zapoznanie dzieci ze zjawiskiem wulkanizmu,

-wyjaśnienie co to jest wulkan,

- poznanie budowy wulkanu,

- budowa modelu wulkan,

- wulkanizm jako zjawisko kształtujące powierzchnię Ziemi,

- znajomość terminów: wulkan, lawa, magma, hipocentrum, epicentrum                        

- poznanie produktów erupcji wulkanicznej,

- poznanie obszarów aktywnych sejsmicznie na Ziemi,

- poznanie najwyższych wulkanów na Ziemi,

- erupcja wulkanu,

- uczeń potrafi wyszukać i wyselekcjonować potrzebne informacje.

Uczniowie zdobywają umiejętności:

- wyszukiwania informacji z różnych źródeł

- nauki  przez praktyczne działanie,

 - logicznego myślenia,

- wyobraźni przestrzennej,

-  analitycznego i syntetycznego myślenia,

- współpracy w grupie

Czas realizacji:

maj/czerwiec

5 godzin lekcyjnych

Miejsce realizacji:

Prywatna Szkoła Podstawowa Academos



Przebieg projektu:

• Rozmowa dotycząca głównego pytania „Czym jest wulkan?”

Dzieci własnymi słowami wypowiadały się na temat przewodni. Z czym wam się kojarzy słowo 

wulkan? Dlaczego wybuchają wulkany? Co wylatuje z wulkanu podczas erupcji?

Wprowadzenie encyklopedycznego wytłumaczenia.

• Praca w grupach. 

Nauczyciel dzieli uczniów na 4 osobowe grupy.

Dzieci miały na podstawie własnych materiałów przyniesionych z domu oraz tych przekazanych 

przez nauczyciela z informacją pomocniczą (z książek, encyklopedii, internetu, atlasów 

geograficznych), wyszuać jak najwięcej ciekawych informacji i ciekawostek na temat wulkanów i 

ich erupcji oraz przygotować prezentacje w formie plakatów przedstawiającą temat.

Tematy dla poszczególnych grup:

• Budowa wulkanu i rodzaje lawy.

• Podział wulkanów ze wzg. na rodzaj wyrzucanych produktów.

• Podział wulkanów ze względu na aktywność.

• Rozmieszczenie wulkanów na kuli Ziemskiej.

• Prezentacja pracy poszczególnych grup. Nauczyciel uzupełnia informacje. Prezentacja plakatu 

budowy wulkanu:



• Oglądnięcie filmu dotyczącego 10 najniebezpieczniejszych wybuchów wulkanów na świecie. 

Nawiązanie do wybuchu Wezuwiusza i zniszczenie Pompei.

• Oglądnięcie prezentacji multimedialnej wraz ze zdjęciami przykłądowych erupcji wulkanów. 

Wyjaśnienie czym jest erupcja wulkanu.

Erupcja wulkanu to wybuch wulkanu (…) zjawisko wydostawania się na powierzchnię Ziemi 

lub do atmosfery jakiegokolwiek materiału wulkanicznego (magmy, materiałów piroklastycznych, 

substancji lotnych: gazów, par) [ Wikipedia, 2016r.].

• „Mini wulkan”- samodzielne wykonanie konstrukcji wulkanu. Lepienie wulkanu z

masy solnej i plasteliny na plastikowym kubeczku i na tekturce. 

Zaznaczanie na konstrukcji wulkanu jego podstawowych elementów poznanych we wcześniejszej 

części zajęć.

• Erupcja „Mini wulkanu” 

• Do kubeczka wsypaliśmy sodę oczyszczoną, następnie przygotowaliśmy roztwór octu wraz z 

czerwonim barwnikiem (aby mógł imitować lawę). Natępnie dzieci wlały roztwór do 

kubeczka z sodą  i  „erupcja wulkanu” gotowa .

(Filmik w osobnym pliku)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Para_cieczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gaz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Materia%C5%82_piroklastyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magma




• Drugą erupcją było wrzucenie mentosów do butelki z coca-colą. 

Dzieci poznały zjawisko jakie zachodzi pomiędzy tymi dwoma substancjami

Po wrzuceniu mentosa do butelki coli, napój silnie buzuje, po czym wybucha przybierając 

formę atrakcyjnej fontanny.  Cząsteczki wody oddziałują na siebie i tworzą wokół cząsteczki 

dwutlenku  węgla  mocne  wiązanie.  Aby  powstał  nowy  bąbelek,  trzeba  rozerwać 

powierzchniowe  napięcie  wody.  Dzieje  się  to  w chwili  wrzucenia  mentosa  do  butelki  z 

sodą/colą.  Całe  sedno  tej  efektownej  reakcji  chemicznej  leży  w  odrobinę  porowatej 

strukturze  miętowej  pastylki.  Żelatyna  i  guma  arabska  cukierka  rozpuszczają  się,  łamią 

napięcie  powierzchniowe  wody  i  w  wyniku  tego  powstaje  wiele  nowych  bąbelków 

dwutlenku węgla, co zwiększa ciśnienie wewnątrz butelki. Ciecz eksploduje! 





• Podsumowanie zajęć

Rozmowa z dziećmi na temat zaobserwowanego zjawiska, szukanie podobieństw pomiędzy 

prawdziwym wulkanem (obserwowanym na filmie), a przeprowadzonym doświadczeniem. 

Formułowanie wniosków i spostrzeżeń dzieci – zapisywanie ich na arkuszu papieru.

Rozwiązanie krzyżówki

 1. Wulkan, który zniszczył Pompeje.

 2. Otwór, z którego wydostają się produkty wulkaniczne.

 3. Wybuch wulkanu.

 4. Skała wulkaniczna.

 5. Łączy krater z ogniskiem magmy.

 6. Ocean, wokół którego występuje najwięcej trzęsień ziemi.

 7. Inaczej hipocentrum trzęsienia ziemi.

 8. Miejsce, w którym odczuwamy najsilniejsze wstrząsy podczas trzęsienia 

ziemi.

 9. Wypływa z krateru wulkanicznego podczas wybuchu.

10. Mogą być sejsmiczne, albo zwykłe na wodzie.




