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Czy i jak rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach związanych z użytkowaniem
urządzeń elektrycznych i nie tylko?

1. Wprowadzenie. Jak dzieci się uczą?
Dzieci poznają otaczający świat już od momentu narodzin. Początkowo poznawanie
otoczenia odbywa się poprzez angażowanie zmysłów smaku, węchu, dotyku, wzroku i
słuchu. Etap ten jest niezwykle ważny dla rozwoju umysłowego dzieci. Bodźce przechodzące
przez zmysły mocno angażują mózg, który dzięki nim się rozwija (neurolodzy mówią, że
tworzą się wówczas nowe połączenia nerwowe). Odkrywanie świata wszystkimi zmysłami
tylko pozornie słabnie w wieku przedszkolnym. To, że dzieci w wieku 3 - 5 lat coraz rzadziej
dotykają brudnej ziemi i są wrażliwe na wszelkie ubrudzenia, oznacza, że kształtuje się u nich
także chęć utrzymania czystości i porządku (często jest to również wynikiem wpływu
kulturowego). Ta forma bezpośredniego poznawania otoczenia przekształca się z odkrywania
przez dotykanie w odkrywanie przez działanie. Świadczy o tym zaangażowanie dzieci
przedszkolnych w sytuacjach, gdy mogą wziąć do ręki kluczyki samochodowe, założyć kask
strażacki czy nacisnąć kilka przycisków na kasie fiskalnej.
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym poznają świat poprzez obserwację, eksperyment i
pomiar. O obserwacji mówi się wszędzie tam, gdzie dzieci poznają otoczenie zmysłem
wzroku, czyli przyglądają się, aby dostrzec, jak przedmioty wyglądają, i obserwują trwające
procesy przyrodnicze. Jak wskazują badania (N.N. Poddjakow, Myślenie przedszkolaka, WSiP,
Warszawa 1983), swobodna obserwacja w celu zapamiętania istotnych zagadnień, dzieciom
nie wystarcza. Z tego względu organizuje się im specjalne pokazy, za pomocą których będą
mogły poznać istotne aspekty obiektów. Dla przykładu, obserwując dane urządzenie,
określamy: nazwę obiektu, kategorię do jakiej ten przedmiot należy (np. narzędzie
stolarskie), jego elementy składowe (z czego się składa), sposób jego wykorzystania (jak się
nim posługiwać), aspekt bezpieczeństwa związany z urządzeniem (kwestia bezpiecznego
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korzystania z narzędzia i kwestia stosowania odzieży ochronnej), a także prototyp urządzenia
(np. pierwowzorem młotka był kamień). Niemniej jednak oprócz samego oglądania dzieci
powinny mieć możliwość wykorzystania przedmiotu w działaniu (np. zatemperować ołówek
ostrzałką elektryczną).
Drugim sposobem poznawania przez dzieci otaczającego świata jest eksperyment. Jak
wskazał Jean Piaget (J.Piaget, B. Inhelder, Psychologia dziecka, Wydawnictwo Siedmioróg,
1993), dzieci w naturalny sposób korzystają z metody eksperymentu już w drugim roku życia.
Ich badanie różni się jednak od badania naukowego. Ze względu na ograniczone możliwości
koncentracji uwagi dzieci szybko ulegają bodźcom rozpraszającym. W efekcie często
zmieniają przedmiot badań (np. w jednej chwili zajmują się wodą kapiącą z parapetu okna, a
za chwilę liśćmi targanymi wiatrem). Jedną z przyczyn tego zjawiska są bodźce wzrokowe,
które w percepcji dominują. Ma to wszak dalsze konsekwencje. Zdarza się, że w trakcie
poszukiwania wyjaśnień zjawisk przyrodniczych, gdy dzieci starają się łączyć przyczynę
zjawiska z jego skutkiem, opierają się wyłącznie na tym, co widać (np. młodsze dzieci
zjawisko burzy wyjaśniają pojawieniem się grzmotu na niebie).
Dziecięce eksperymenty różnią się od naukowych jeszcze w jednym aspekcie. Naukowcy,
wprowadzając czynnik eksperymentalny (np. zasypując śnieg solą), od razu ustawiają tzw.
grupę kontrolną, a więc podobny zestaw przedmiotów, na którym eksperymentu się nie
przeprowadza. Dzięki temu, pod koniec eksperymentu, badacze mogą porównać różnice
spowodowane przez sól na śniegu, który nie był niczym posypany. Dzieci nie stosują tego
typu procedury. Nie dlatego, że brakuje im przedmiotów,

z wykorzystaniem których

mogłyby taki eksperyment przeprowadzić, ale dlatego, że mają ograniczone pole uwagi (np.
dwa zestawy przedmiotów mogą dzieci zbyt rozpraszać, dlatego prowadząc zajęcia
edukacyjne z małymi dziećmi, warto korzystać z jednego zestawu przedmiotów).
Jednym z celów edukacji przyrodniczej, zarówno w przedszkolu, jak i w szkole, jest
kształtowanie umiejętności stosowania obiektywnych metod poznania (badania świata na
sposób naukowy). Mając na uwadze możliwości dzieci, nauczyciele pokazują starszym
przedszkolakom i uczniom, jak stosować metodę porównania podczas trwania
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eksperymentu. Pokazują, że oprócz jednego zestawu przedmiotów (np. miski ze śniegiem)
mogą ustawić też drugi zestaw i porównać jego efekt działania. Innymi słowy, pokazują, czym
w badaniu jest obiektywny punkt odniesienia (obok miski ze śniegiem przygotujemy drugą,
do której wsypiemy sól, by później porównać wyniki).
Za każdym razem należy zachęcać dzieci do aktywnego uczestnictwa. Można to zrobić
poprzez pytania naprowadzające. Podczas każdego badania dzieci powinny mieć możliwość
odpowiedzenia na pytanie o to, co się może stać (np. Co się może stać ze śniegiem, gdy go
posypiemy solą?). Te pytania o hipotezy należy zweryfikować po przeprowadzeniu
eksperymentu, stawiając pytania o to, co się stało (być może dzieci zwróciły uwagę na różne
elementy zjawiska) oraz zachęcając dzieci do wyjaśnienia, dlaczego się stało to, co się stało.
Stawianie wniosków przez dzieci, które mają niewielkie doświadczenie, jest trudne. Dlatego
na etapie przedszkola nauczyciele pomagają dzieciom sformułować wnioski, naprowadzając
je odpowiednio. Pokazują także inne zastosowanie omawianego zjawiska, np. jeśli w
doświadczeniu z topieniem się śniegu sól zastąpimy cukrem, okaże się, że cukier nieco gorzej,
ale również topi śnieg. Z tego powodu, że, jak się okazuje, cukier spełnia podobną funkcję co
sól, a więc w okresie zimowym – w przypadku braku soli – dla roztopienia lodu można
chodnik obsypywać cukrem. Tego typu wnioski wskazują na użyteczny charakter odkryć.
W trakcie badań zachęca się dzieci nie tylko do samodzielnego poszukiwania określeń
(przymiotników) do opisania zjawisk, ale także dopowiada się fachowe określenia, aby
wzbogacić słownik dziecka.
Ćwiczenie się w porównywaniu obiektów ma na celu kształtowanie umiejętności, które będą
potrzebne podczas dokonywania pomiarów. Początkowo czynność porównywania ma
charakter ogólny i odbywa się na zasadzie oceny „na oko”. Dzieje się tak, ponieważ dzieci
przedszkolne nie mają jeszcze ukształtowanej tzw. stałości liczby, a więc brakuje im
umiejętności odwracania pewnych operacji w umyśle (np. małym dzieciom często się
wydaje, że jeśli 6 kasztanów ustawionych rzędem przekształcimy w okręg, to zmieni się ich
liczba). Świadomość stałości liczby obiektów przejawia większość dzieci szkolnych, które w
związku z tym mogą już korzystać z narzędzi pomiarowych (linijek, wag, itd.). Ich
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wykorzystanie pozwala szkolnym uczniom lepiej (dokładniej) poznawać otoczenie. Za
pomocą miary mogą też precyzyjnie opisywać i porównywać obiekty.
Do tej pory opisywałem sposoby poznawania przez dzieci otoczenia. Wymieniłem
charakterystyczne dla nich metody obserwacji, eksperymentu i pomiaru. Nie zawsze jednak
nauczyciele są w stanie dostarczyć dzieciom realne obiekty, które dzieci mogłyby poznawać.
Z tego względu nauczyciele odwołują się do modeli rzeczywistych przedmiotów. Modele są
nie tylko ich miniaturyzacją, ale możliwie wiernie mają odzwierciedlać działanie prawdziwych
urządzeń. Za pomocą modeli dydaktycznych nauczyciel może pokazać sposób działania
prostych urządzeń, takich jak kołowrotek czy latarka. Wykorzystanie modeli dydaktycznych
ma na celu także demonstrację zasady działania niektórych zjawisk przyrodniczych (np. jak to
się dzieje, że metalowy, ciężki kadłub statku unosi się na wodzie). Badanie modeli zastępuje
badanie realnych przedmiotów.
Poprzez obserwację, eksperymenty i pomiary dzieci gromadzą informacje na temat
otaczającego świata. Aby mogły tę wiedzę wykorzystać, musi ona zostać przez nie jeszcze
uzewnętrzniona, co jest jednym z warunków efektywnego uczenia się. Proces
uzewnętrznienia się wiedzy może się dokonywać poprzez wypowiedzenie (opowiedzenie
zjawiska innej osobie) lub przetworzenie (w postaci rysunków itp.). Spośród wielu
dostępnych form zachęcenia dziecka do opowiedzenia tego, czego się nauczyło, nauczyciele
często wybierają pytania. By je zachęcić do zanotowania zdobytych informacji – rysunek.
Rysunki przedszkolaków są o tyle charakterystyczne, że dzieci przedstawiają na nich
wszystkie te elementy, które są dla nich istotne (tu i teraz).

W efekcie analizy

poszczególnych rysunków w grupie można określić wiedzę poszczególnych jednostek (to, na
co dzieci zwróciły uwagę). Dana analiza może stanowić także dodatkowy przyczynek do
przedłużenia okazji do dyskusji nad zaobserwowanym zjawiskiem.
Dodam jeszcze, że nie bez powodu okres wieku przedszkolnego jest nazywanym okresem
pytań. Stefan Szuman (S. Szuman, Rozwój pytań dziecka. Badania nad rozwojem
umysłowości dziecka na tle jego pytań, Warszawa-Wilno-Lublin, Wydawnictwo NK, 1939),
przeprowadzając badania nad pytaniami dziecięcymi, zwrócił uwagę, że małe dzieci stawiają
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pytania ogólne (Po co? Dlaczego? Jak?). Wskazał przy tym, że ich celem jest rozpoczęcie
procesu poznawania danego zjawiska (wskazują to, czym się interesują). Stwierdził, że dzieci,
ze względu na małe doświadczenie życiowe, nie wiedzą, o co i w jaki sposób mogą zapytać
(jak sformułować pytanie, jakich użyć słów). Starsze dzieci, które posługują się mową dobrze,
częściej formułują pytania szczegółowe. Najbardziej interesują je takie cechy, jak
temperatura, waga, elementy urządzeń, ich kolor i kształt. W przypadku obserwacji zjawisk
pytają o przyczynę zjawiska (dlaczego się coś stało) oraz konsekwencję (co będzie później, co
się może stać). Trzeba mieć świadomość, że pytania dzieci są wskaźnikiem ich
zainteresowań. Dziecko pyta dlatego, że zdało sobie (w tej chwili) sprawę z tego fragmentu
rzeczywistości, którego do tej pory nie znało, że chce wiedzieć więcej. Pyta w celu znalezienia
odpowiedzi. Psycholodzy opisują to zjawisko jako dysonans poznawczy – jako różnicę między
tym, co dziecko wie w tym momencie (co mu się wydaje, że być powinno), a tym, co jest w
rzeczywistości. Ta różnica w wiedzy generuje ciekawość poznawczą.
Podsumujmy tę część nim przejdziemy do praktyki. Na wstępie stwierdziłem, że nie ma innej
drogi poznawania przez dzieci świata, jak tylko zaciekawienie ich otaczającym światem i
zachęcenie do działania – badania go. Czy istnieje potrzeba wprowadzania dzieci do
otaczającego je świata? Tak, z kilku powodów. Po pierwsze, jeśli chcemy przygotować dzieci
do radzenia sobie w świecie (pełnym m.in. urządzeń technicznych), należy wyposażyć je w
odpowiednią wiedzę o jego funkcjonowaniu (m.in. kształtując określone nawyki zachowania)
oraz wdrażać podstawowe zasady bezpieczeństwa. Po drugie, wyposażenie to nie może być
obojętne, ale odpowiedzialne i odpowiednio zaplanowane.
Ze względu na ograniczone możliwości publikacyjne ograniczę się do wypunktowania
ważniejszych elementów, które mogą stanowić pomoc w przygotowaniu się do pracy z
dziećmi w pomieszczeniach.


Ponieważ punktem wyjścia wszelkiego poznania dziecka jest jego zainteresowanie i
zaangażowanie, należy zastanowić się nad tym, jakie przedmioty są na tyle
bezpieczne, aby dać je dzieciom. Jakie czynności mogą one wykonać samodzielnie?
Bywa, że w trakcie wycieczek dzieci interesują się bardziej automatem do kawy
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stojącym w poczekalni, niż rzeczywistym tematem wycieczki – dzieje się tak dlatego,
że prowadzący zbytnio koncentruje się na werbalnym przekazie informacji.


Mając kontakt z dziećmi, trzeba mieć świadomość, co dzieci już wiedzą, by nie mówić
o rzeczach im znanych – tematy te stają się nużące1. Trzeba być przygotowanym na
pytania ze strony dzieci. Im młodsze dzieci, tym częściej będą pytały o konkretne
przedmioty i zjawiska. Starsi uczniowie będą zwracać uwagę na relację między
przedmiotami (np. łączenie kół zębatych) oraz dane liczbowe.



Gdy dzieci znajdują się w nowym miejscu, próbują jak najszybciej ogarnąć całość (np.
pomieszczenia). W takiej sytuacji rozbiegają się i poznają otoczenie bardzo pobieżnie.
W przypadku dzieci przedszkolnych nauczyciel powinien wybrać eksponaty
ważniejsze (nie wszystkie) i na nich przedstawić istotne zagadnienie; większą
efektywność osiąga się wówczas, gdy przedszkolaki

odwiedzają to samo

pomieszczenie kilkakrotnie – bywa, że za każdym razem poznają nowe elementy. W
przypadku szkolnych uczniów można przygotować zadania, które będą zachęcały ich
do dokładniejszego samodzielnego zapoznania się z elementami otoczenia. Ponieważ
dzieci te uczą się czytać i liczyć, można wymagać od nich zapisania danych na karcie
pracy. Chcąc przedłużyć

w pamięci dzieci pobyt w pomieszczeniu, w którym

zgromadzono ważne informacje, warto nauczycielom pozwolić na wykonanie zdjęć
pomieszczeń i eksponatów2.


Podczas wycieczek dobrze sprawdza się również możliwość wypożyczenia na kilka dni
jednego lub kilku przedmiotów do placówki edukacyjnej. Przedmioty te są zwykle
traktowane przez dzieci z wielkim szacunkiem (niemal jako totemy). Nie tylko
pomagają dzieciom przypomnieć sobie o wydarzeniach w czasie wycieczki, ale
okazują się być także powodem, dla którego dzieci chętniej uczestniczą w ćwiczeniach
dotyczących dalszego pogłębiania wiedzy w placówce edukacyjnej.

Przejdę teraz do przedstawienia propozycji zajęć, w trakcie których dzieci mogą poznawać
urządzenia elektryczne, zjawisko ognia i jego właściwości, a także urządzenia, które
1

Warto w tym celu porozmawiać z nauczycielem prowadzącym grupę i ustalić zakres omawianych zagadnień.
Trzeba tutaj zaznaczyć, że ponieważ dzieci mają ograniczone możliwości poznawania właściwości ognia (jest
o tym mowa pod koniec artykułu), powinny poznawać je pod okiem specjalisty w warunkach bezpiecznych.
2
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wykorzystują ogień. Omawianie tych zagadnień stwarza okazje do kształtowania u dzieci
nawyków zachowania bezpieczeństwa w kontakcie z ww. urządzeniami .
2. Jak zapoznawać dzieci z urządzeniami elektrycznymi?
Chcąc zapoznać dzieci z urządzeniami elektrycznymi, najlepiej zacząć od zbudowania z nimi
prostego obwodu zamkniętego. Wykorzystamy do tego celu: baterię (4,5V), żarówkę (3,6 4,5V), kilka kabelków jednożyłowych najlepiej zakończonych zaciskami o średnicy 0,5mm. Dla
ułatwienia dzieci powinny mieć możliwość zamocowania żarówki w wygodny sposób (patrz
zdjęcie po lewej poniżej)3.

Z tak przygotowanych elementów dzieci mogą zbudować działający model latarki
elektrycznej. Jeśli przedmioty te będą ustawione niezależnie (ale wszystkie razem), to grupie
5-latków ułożenie działającego obwodu zajmuje średnio 20 minut4. Po wykonaniu obwodu
dzieci powinny narysować to, w jaki sposób żarówka świeci 5.
Praktyka wskazuje, że niektóre dzieci mają tendencję do dopinania kilku kabelków do baterii.
W takiej sytuacji tworzonych jest kilka układów zamkniętych z elementem łączącym –
baterią. Efektem tego układu jest to, że przy wyłączonym włączniku żarówka zaczyna świecić.
Gaśnie natomiast przy włączeniu. Ten paradoks nie jest zauważany przez dzieci 6. Dla nich
istotne jest to, że po naciśnięciu włącznika żarówka zaczyna świecić. Nie zwracają uwagi na
oznaczenia włącznika (symbole: on/off, I/O, wł./wył.). Jest to o tyle niebezpieczne, że
urządzenie, które ma zepsuty włącznik, może zagrażać życiu. Pojawia się pytanie, w jakim
wieku informować dzieci o znaczeniu symboli na włączniku. Nie ma tu gotowej recepty, ale

3

Więcej na ten temat: http://www.dzieciecafizyka.pl/eksperymenty/obwodzamkniety/obwodzamkniety.html
Dodam, że chodzi o dzieci, które nigdy dotąd nie budowały obwodu elektrycznego.
5
Przykładowe rysunki dzieci odnośnie działania obwodu elektrycznego przedstawiam:
http://www.dzieciecafizyka.pl/badania/bad_obwodzamkniety/bad_obwodzamkniety.html
6
Paradoks ten przedstawiam: http://www.dzieciecafizyka.pl/badania/bad_wlacznik/bad_wlacznik.html
4
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wydaje się, że szkolni uczniowie powinni już znać symbole i odpowiednio do nich budować
obwód zamknięty7.
Obok zbudowania obwodu zamkniętego dzieci mogą skonstruować obwód z brzęczykiem
imitujący dzwonek do drzwi (wystarczy, jeśli w zbudowanym wcześniej obwodzie wymienią
żarówki na brzęczyk 6V). Podczas jego podłączania dzieci nie tylko poznają zasadę działania
brzęczyka, ale także dowiadują się, że należy go podłączać zgodnie z biegunowością.
Wiele radości sprawia dzieciom możliwość wykorzystania zbudowanego przez nich obwodu
w tekturowym domku – modelu prawdziwego domu. Doświadczenie to jest dla dzieci o tyle
istotne, że obrazuje połączenie między włącznikiem na ścianie a lampą sufitową, z którą nie
ma widocznego połączenia w umeblowanym pomieszczeniu. W tekturowym pudełku należy
wyciąć drzwi, okna oraz niewielkie otwory na żarówkę (lampę), dzwonek i dwa włączniki.
Wszystkie przedmioty należy połączyć ze sobą w taki sposób, aby tworzyły razem układ
zamknięty połączony z jedną baterią. Podłączoną baterię można włożyć do mniejszego
pojemnika (symbolizującego rozdzielnię). W ten sposób tworzymy model sieci elektrycznej
doprowadzającej prąd do budynku (patrz: zdjęcia niżej)8.

Wiedzę na temat elektryczności dzieci powinny poszerzyć o nietrudne do zbudowania proste
modele maszyn uczących (przykładowy model takiej maszyny przedstawiam na zdjęciu
poniżej). Do skonstruowania maszyn dzieci potrzebują zbudowanych wcześniej układów
zamkniętych, które teraz wystarczy przerwać, a następnie tak podpiąć kable, aby w
przypadku prawidłowego rozwiązania zadania zaświeciła się żarówka –

7

Wyjaśnienie tego zagadnienia dzieciom przedszkolnym nic nie da. Dzieci w tym wieku nie są w stanie
samodzielnie przebudować obwód tak, aby spełniał postawione wymogi.
8
Więcej: http://www.dzieciecafizyka.pl/urzadzenia/dom/dom.html
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Innym przykładem wykorzystania wiedzy na temat obwodu elektrycznego jest sprawdzenie,
co przewodzi prąd (tester prądu). Urządzenie to pozwala dzieciom zdobyć kolejne informacje
również na temat niebezpieczeństwa. Wykorzystując obwód zbudowany do maszyny
uczącej, uczniowie mogą teraz między dwa kable obwodu wkładać przedmioty i klasyfikować
je jako przewodzące prąd elektryczny lub nieprzewodzące prądu. Doświadczenia tego typu
mogą doprowadzić do wniosku, że metalowe przedmioty przewodzą prąd, a plastik, szkło i
papier – nie.
Ale czy ołówek przewodzi prąd? Dorośli wiedzą, że drewniana obudowa nie przewodzi
prądu, dzieci potrzebują po temu doświadczeń.

Właściwe pokaże im , że prąd może

przewodzić znajdujący się wewnątrz ołówka grafit. Kiedy przeprowadza się takie badanie
wśród szkolnych uczniów, pojawia się pytanie: Skoro grafit przewodzi prąd, to czy można nim
zastąpić kable elektryczne. Innymi słowy, czy rozrysowana ołówkiem na kartce gruba linia
może przewodzić prąd? Podczas poszukiwania odpowiedzi na to pytanie okaże się, że
żarówka wymaga zbyt dużego napięcia, aby się zaświecić,. Zaświeci się, gdy zamiast niej
użyjemy jeszcze czulszej diody (niskonapięciowej). Oznacza to, że narysowana linia grafitu
może przewodzić prąd (patrz zdjęcie poniżej).

Podobnym doświadczeniem jest próba ustalenia, czy woda przewodzi prąd elektryczny.
Otóż, po włożeniu obu drucików obwodu zamkniętego do wody, żarówka nie zaświeci się.
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Czy zatem woda nie przewodzi prądu? W tak przeprowadzonym doświadczeniu żarówka nie
zaświeci się, ale wystarczy do wody wsypać soli lub znacznie zwiększyć napięcie prądu
elektrycznego, a żarówka zaświeci się. Tego typu doświadczenia są o tyle istotne, że
potwierdzają zasady bezpiecznego zachowania się powtarzane przez dorosłych. Za pomocą
doświadczeń dzieci na własne oczy mogą przekonać się, że zasady dorosłych mają swoje
odzwierciedlenie w praktyce.
Jednak samo zbudowanie zelektryfikowanego modelu domu czy wykonanie kilku
doświadczeń nie wystarczy, aby dzieci zrozumiały, czym jest sam prąd elektryczny. Z tego
względu istnieje konieczność prowadzenia kolejnych doświadczeń dla zobrazowania jego siły.
Można to zrobić, wyjaśniając działanie urządzeń wykorzystanych w obwodzie, np. żarówki i
baterii.
Prąd elektryczny „przechodzi” przez kabel do żarnika w żarówce, ten nagrzewając się,
zaczyna się palić – dzięki temu zjawisku mamy żarówki. Ponieważ jednak wewnątrz szklanego
pojemnika (bańki) nie ma powietrza (panuje tam próżnia), żarnik nie spala się. Tak więc,
wykonując doświadczenie niewielkim drucikiem bezpośrednio nad baterią, można wywołać
iskry – i tak rzeczywiście się dzieje9.
Pojawia się tylko pytanie, czy tego typu doświadczenie pokazywać dzieciom. Zdania są
podzielone. Przeciwnicy uważają, że demonstrowanie niebezpiecznych doświadczeń to krok
w stronę tragedii (powołują się oni na teorię uczenia się przez modelowanie, zgodnie z którą
dzieci próbują wykonywać czynności innych osób). Innego zdania są zwolennicy, którzy
uważają, że zanim dokonamy prezentacji doświadczenia, należy zawsze uprzedzić dzieci o
niebezpieczeństwach oraz powtórzyć zasady zachowania się (np. Tego doświadczenia
wykonywać wam nie wolno, to doświadczenie może wykonać tylko osoba dorosła). Osobiście
uważam, że lepiej dzieciom pokazać, jak niebezpieczny może być ogień i co może się zdarzyć
podczas zwykłej zabawy z drucikami i baterią. Tego typu zajęcia nie powinny być jednak
odosobnione od zajęć poświęconych właściwościom ognia i sposobom jego gaszenia (będzie

9

Przykład: http://www.dzieciecafizyka.pl/eksperymenty/zarowka/zarowka.html
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o tym mowa później). Nie należy ich też wykonywać w klasie, do tego powinny być specjalne
sale (Ogniki?).
Znacznie bezpieczniejszym doświadczeniem jest pokazanie dzieciom, jak „smakuje” prąd
elektryczny. Zagadnienie to jest o tyle istotne, że wielu (nawet dorosłych) obawia się dania
dzieciom do ręki baterii w obawie o porażenie. Należy wiedzieć, że dopiero prąd o napięciu
powyżej 10V jest zagrażający10. Baterie o niższym napięciu (baterie typu AA, R20 itp., które
można kupić powszechnie w sklepach) można nazwać takimi, które zawierają „bezpieczne”
napięcie prądu elektrycznego. W tych bateriach można dotykać obu biegunów bez ryzyka, że
zostanie się „kopniętym”. Dzieje się tak, ponieważ nasze ciało nie jest w stanie odczuć tak
niskiego napięcia. Co innego natomiast język – najbardziej wrażliwy organ naszego ciała. Jeśli
dotkniemy nim obu płytek (biegunów) baterii 4,5V, poczujemy mrowienie. W przypadku
dzieci doświadczenie to wydaje się o tyle istotne, że namacalnie (wielosensorycznie) pozwala
im zrozumieć, o czym mówimy, gdy rozmawiamy o prądzie11. Zwracam uwagę, że prądu
boimy się do momentu, aż nie zostaniemy nim porażeni. W takich sytuacjach strach przed
nim mija, ponieważ wiemy już, „z czym mamy do czynienia”, z drugiej zaś strony
zachowujemy jednak świadomość siły wstrząsu uderzającego prądu, dlatego następnym
razem nie będziemy już zdecydowani ponowić to doświadczenie. W podobny sposób reagują
dzieci: gdy już wiedzą, że gorąca herbata nie nadaje się jeszcze do picia (jeśli wcześniej
doświadczyły zjawiska oparzenia się), uspokajają się i zaczynają zachowywać się bardziej
racjonalnie – są świadome tego, że musi ostygnąć. Takie samo zjawisko obserwuje się na
zajęciach, gdy dzieci poczują mrowienie języka – później unikają tego doświadczenia jako
mało przyjemnego.
Opisane tu negatywne doświadczenia mają ogromne znaczenie dla rozwoju poznawczego
dzieci. Informują one o tym, jaka jest konsekwencja próby naginania rzeczywistości dla
własnych potrzeb (jest to kolejna cecha dziecięcego myślenia, tzw. myślenia magicznego,
kiedy dziecko twierdzi, że nie oparzy się, pijąc herbatę, ponieważ „ono tak chce”).

10

Zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Nie znam badań, które wskazywałyby, że niższe napięcie jest również
zagrażające dzieciom.
11
Więcej: http://www.dzieciecafizyka.pl/eksperymenty/zarowka/zarowka.html
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Oparzenie się, mrowienie języka to czytelne informacje, które dziecko koduje jako
nieprzyjemne i później ich unika. Inaczej jednak zachowuje się dziecko, które jest trzymane
„pod kloszem”. Te dzieci nie miały okazji poznawać, jak „smakuje” bezpieczny prąd albo co
oznacza dotknięcie ognia, dlatego igrają z nim, mimo że się go boją. To m.in. te dzieci
chowają się przed rodzicami i wkładają nożyczki do kontaktu lub doprowadzają do
rozniecenia ognia. Media12 i statystyki straży pożarnej13 pokazują, że wiele pożarów
spowodowały właśnie dzieci. Powstaje pytanie, czy lepiej zminimalizować zagrożenie
ogniowe przez unikanie tematu,14 czy też świadomie i odpowiednio informować. Ponieważ
czwartego żywiołu nie da się uniknąć, dlatego też wydaje się, że lepszy efekt może dać
odpowiednie informowanie o ogniu.
3. Jak należy mówić o ogniu?
Dzieci powinny poznać następujące zagadnienia: jak powstaje ogień i w jaki sposób się
rozprzestrzenia, jak palą się różne przedmioty i w jaki sposób reagują, który ogień jest
bezpieczny (warunki) i jaki ogień staje się zagrażający, jak należy zgasić ogień w sposób
bezpieczny i kiedy poinformować dorosłych i służby o zagrożeniu związanym z pożarem.
Uważam, że nie należy zabraniać dzieciom zapalania zapałki, ale należy nauczyć je
wykonywania tej czynności w sposób bezpieczny (np. od siebie na zewnątrz, używając
początkowo dłuższych zapałek grillowych) oraz wdrożyć wykonywanie tej czynności
wyłącznie przy dorosłym. Kształtowanie umiejętności zapalania należy stosować dla
uzyskania konkretnego celu, np. zapalenia świeczki lub rozpalenia ogniska.
12

Podam tutaj kilka głośniejszych doniesień medialnych: Dzieci, eksperymentując z zapałkami, spowodowały
spalenie się zabytkowego zamku na Słowacji („Słowacki zamek podpaliły dzieci”, Wprost, 12.3.2012). Dwoje
dzieci w wieku 12 i 15 lat podpaliło śmieci w zsypie („Dzieci podpaliły blok”, Fakt, 21.1.2010). Pięciu chłopców
[w wieku od 11 do 14 lat] tak się zabawiało ogniem, że podpaliło starą mleczarnię w Mochach pod Wolsztynem
(„Dzieci podpaliły mleczarnię”, Fakt, 18.09.2009). Troje dzieci [6 miesięczne, 2 i 3-letnie] zginęło
prawdopodobnie od zabaw z ogniem („Troje dzieci zginęło w pożarze”, Fakt, 25.11.2009).
13
Dla przykładu w roku 2012 w statystykach straży pożarnej odnotowano 1481 przypadków pożarów
spowodowanych przez osoby nieletnie.
14
Tak niestety dzieje się w systemie edukacji. Ani w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, ani
w podstawie programowej dla szkół podstawowych (klas I-III) nie ma zagadnienia wskazującego na to że
nauczyciele powinni informować dzieci o tym, jak powstaje ogień, jak się on rozchodzi, jakie ma właściwości.
Zagadnienia te realizuje się tylko i wyłącznie podczas omawiania zawodu strażaka i tylko w aspekcie gaszenia.
Dopiero w IV klasie dzieci mogą poznać niektóre właściwości (np. że powstaje pod wpływem skupienia światła
słonecznego przez soczewkę…).
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Sam moment palenia ogniska to świetna okazja do zwrócenia uwagi dzieci na to, w jaki
sposób na ogień reaguje papier, suche drewno i igliwie. Jak szybko się zapala i przenosi, a
także, co z wypalonego drewna pozostaje. W podobny sposób dzieci powinny mieć okazję
zobaczyć, jak reaguje odkręcona plastikowa butelka czy kubeczek. Powinny widzieć, w jaki
sposób topi się i zniekształca. Analogicznie: szkło – jak się nagrzewa, metal – jak czerwienieje
(niektóre stopy) i jak staje się niebezpiecznie gorący. Nie należy też przesadzać z liczbą
doświadczeń, ponieważ zbyt duża liczba negatywnych doświadczeń też może być źle
odczytywana przez dzieci (np. zdecydowanie nieodpowiednie są doświadczenia polegające
na wrzuceniu do ogniska zakręconej butelki lub zamkniętej metalowej puszki). Jednak
ciekawymi dla starszych uczniów doświadczeniami mogą być takie, w których będą mogli
pod okiem specjalisty używać profesjonalnych narzędzi (np. pomiarowych – choćby
bezdotykowego czujnika temperatury). Tego wszystkiego dzieci powinny móc doświadczyć w
specjalnych salach badawczych.
Oprócz doświadczeń związanych z obserwowaniem różnych materiałów i tego, jak one
reagują na kontakt z ogniem, warto pokazać dzieciom, jak wygląda zgliszcze – efekt pracy
ognia. Jak wygląda spalony kawałek materiału, wypalona dziura w kartce papieru czy
stopiony kubeczek plastikowy. Tego typu doświadczenia są dla dzieci ważne i długo zostają w
pamięci, jeśli wcześniej były poprzedzone obserwacją np. topienia się plastiku. Zgodnie z tym
uzasadnione są sale prezentujące budynek po pożarze.
Ze względu na to, że ogień pojawia się w lasach w wyniku wyrzuconych bezmyślnie butelek,
warto uczniom pokazywać, jak szkło butelki – tworzące pryzmat dla promieni słonecznych –
może spowodować powstawanie ognia. Dla zobrazowania zjawiska można za pomocą lupy
przepalić znajdującą się wewnątrz butelki nitkę lub, skupiając światło na kartce papieru,
wypalić w niej dziurę (patrz: zdjęcia poniżej).
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Gaszenie ognia może odbywać się na wiele sposobów. Jednym z najważniejszych jest
ograniczenie dostępu powietrza do ognia. Pokaz, jak reaguje ogień bez powietrza, można
przeprowadzić, przykrywając świeczkę słoikiem. Istnieją jednak i inne metody gaszenia ognia:
posypywanie ognia piaskiem czy przykrywanie kocem. Wykorzystywanie tych metod zależy
od różnych czynników (choćby wielkości ognia i jego źródła) – to również są zagadnienia, z
którymi należy dzieci zapoznać.
Powszechnie dostępnym urządzeniem do gaszenia ognia jest gaśnica. Warto wyjaśnić
zasadę jej działania . Gaśnicę proszkową można zastąpić łatwym do wykonania modelem,
zbudowanym ze szklanej butelki, sody oczyszczonej i kwasu (np. octu lub soku z cytryny). Z
połączenia obu tych związków wytwarza się duża ilość piany oraz gaz – dwutlenek węgla.
Jeśli oba te produkty (proszek sody i płyn kwasu) zmieszamy w szklanej butelce, w efekcie
będziemy mogli zademonstrować dwa sposoby gaszenia ognia. Pierwszym z nich będzie
„wylanie” ciężkiego gazu CO₂ z butelki prosto na zapaloną świeczkę (najlepiej znajdującą się
np. w szklance) 15. Ciężki gaz wypełni dno szklanki i pozbawi ogień dostępu do powietrza
(tlenu) w efekcie ogień zgaśnie. Doświadczenie to można kontynuować: zapalić drugą
świeczkę i wylać na nią (tym razem dosłownie) powstałą wewnątrz pianę. Ten proces
zapewne najlepiej odpowiada sposobowi działania gaśnicy (patrz zdjęcia).

15

Pisząc o wylaniu, mam na myśli dosłowne przechylenie butelki nad świeczką, w efekcie czego niewidoczny
gaz będzie niejako przelewał się z butelki do szklanki i wypełniał jej dno.
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Przy okazji rozmawiania z dziećmi o ogniu należy informować je o trującym gazie
powstającym

w procesie spalania. Proponuję przeprowadzenie doświadczenia, które

zobrazuje dzieciom, czym jest zjawisko smogu. Na odwróconym denku od słoika należy
zapalić kawałek papieru. Następnie trzeba ustawić słoik do góry dnem nad denkiem w taki
sposób, aby powietrze ze spalania papieru gromadziło się wewnątrz słoika. Po kilku
sekundach wewnątrz słoika zbierze się gęsty dym. W tym momencie należy docisnąć słoik do
denka i zakręcić je. Teraz słoik można odwrócić. Dym wewnątrz słoika przepuszcza znacznie
mniej światła i do złudzenia przypomina mgłę (dla zobrazowania można na szkle słoika
narysować domki miast i podświetlić go latarką – patrz zdjęcia niżej). Od mgły różni się
jednak tym, że jest zanieczyszczony – dzieci mogą to sprawdzić, wąchając go, gdy odkręcimy
denko16.

Do zabezpieczenia się przed smogiem dzieci mogą zrobić samodzielnie maseczki
przeciwpyłowe. Do ich wykonania można wykorzystać niewielki kawałek papieru, na który za
pomocą taśmy dwustronnej nakleja się większy wacik kosmetyczny. Na przeciwległych
krawędziach kartki robi się dwa otwory dziurkaczem, a następnie mocuje w nich gumki
recepturki. Maskę należy tak założyć, aby chroniła usta i nos (zdjęcie niżej)17.

16
17

Więcej: http://www.dzieciecafizyka.pl/przyroda/ekologia/smog/smog.html
Więcej: http://www.dzieciecafizyka.pl/urzadzenia/maskappylowa/maskappylowa.html
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Poznawanie właściwości ognia jest konieczne do zrozumienia sposobu działania takich
urządzeń, które wykorzystują ogień (np. bojler czy piec). To właśnie w nich ogień został
„udomowiony”.
4. Jak zapoznawać dzieci z urządzeniami wykorzystującymi ogień?
Ponieważ nie sposób dostarczyć na zajęcia prawdziwe urządzenie, warto zbudować z dziećmi
modele takich urządzeń jak bojler i piec. Budowę należy zacząć od ustawienia świeczki typu
podgrzewacz na metalowej płycie (np. blasze do pieczenia). Następie na świeczkę nakłada się
odpowiednio przygotowaną metalową puszkę (dnem do góry) – symbolizującą piec lub
bojler. W puszce wycina się tak duży otwór, aby powietrze mogło dochodzić do ognia. Tuż
przy dnie puszki należy wykonać otwór, którym będzie uchodziło

ciepłe powietrze

(stworzymy też ciąg w kominie). Na odwróconej do góry dnem puszcze należy położyć teraz
szklankę z wodą. Aby obserwować rosnącą temperaturę wody, można włożyć do niej także
termometr kuchenny. W ten sposób będzie można nie tylko obserwować wzrost
temperatury, ale także pojawiające się na ściankach pęcherzyki powietrza wskazujące na
zbliżający się proces wrzenia (trzeba pamiętać, że jedna świeczka nie doprowadzi wody do
procesu wrzenia)18.

Innymi urządzeniami, które wykorzystują ogień (a dokładniej sam proces nagrzewania się
drucików) są: farelka, toster i suszarka do włosów. Wszystkie te urządzenia łączy fakt, że
oprócz dmuchawy (wiatraczka) mają w sobie element, który zamyka obwód. Między jednym
a drugim biegunem znajduje się drut, który w wyniku wysokiego napięcia czerwienieje i
nagrzewa się, wytwarzając ciepło.

18

Więcej: http://www.dzieciecafizyka.pl/urzadzenia/piec/piec.html
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Urządzenia opisane powyżej mogą być wykorzystywane do kolejnych doświadczeń np. do
wyjaśnienia właściwości ciepłego powietrza – unoszenia się go. Dla przykładu jednym z
doświadczeń, które nauczyciel może wykonać w szkole, jest odtworzenie doświadczenia
wykonanego przez Braci Montgolfier, których dzisiaj uznaje się za pierwszych konstruktorów
balonów. Doświadczenie to można przeprowadzić, ustawiając krzesło do góry nogami na
blacie stolika. Między nogami krzesła ustawia się toster, a na nogi krzesła zakłada 35-litrowy
worek na śmieci. Gdy worek nagrzeje się ciepłym powietrzem unoszącym się do góry,
wówczas sam uniesie się do góry, a następnie przechyli na bok i opadnie, wypuszczając
zgromadzone ciepłe powietrze.

Ta właściwość ognia – nagrzewającego powietrze – może mieć w pomieszczeniu również
inne znaczenie: za pomocą niewielkiego podgrzewacza uczniowie w szkole, poprzez
samodzielne badanie, mogą ustalić, jaki jest ruch powietrza w pomieszczeniu. Ustawiając
płonącą świeczkę przy framudze okna i w dolnej części drzwi, zobaczą, w którą stronę
przechyla się jej płomień. Jego odchylenia się będą wskazywały na ruch powietrza, a co za
tym idzie – będą sugerować jego ruch w pomieszczeniu.
Zagadnienie urządzeń wykorzystujących ogień jest o tyle istotne, że pokazuje dzieciom, jak
powszechne jest wykorzystanie ognia nawet tam, gdzie go na pierwszy rzut oka nie widać. To
z kolei wskazuje, że zagrożenie ognia nie dotyczy tylko sytuacji ogniska i zapałek, ale stykamy
się z nim znacznie częściej, niż to się dzieciom (i wielu dorosłym) wydaje.
Doświadczenia opisane w artykule prezentują ważniejsze aspekty edukacji technicznej
związanej z urządzeniami i edukacji przyrodniczej dotyczącej ognia. Do zaprezentowania tych
zagadnień wybrałem takie doświadczenia, które w łatwy i prosty sposób można
przeprowadzać z dziećmi. Edukacja związana ze zjawiskiem ognia jest o tyle istotna w
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edukacji przedszkolnej i szkolnej, że, jak wskazałem w przypisie 14., nie ma jej w
ważniejszych dokumentach oświatowych. Tymczasem ani nauczycielska ani rodzicielska
obawa przed niebezpieczeństwem nie uchroni dzieci ciekawe świata przed chęcią poznania
właściwości iskier. Dlatego mając to na uwadze, lepiej jest mądrze kształtować właściwe
formy zachowania się, niż „bezwiednie” pozwolić dzieciom na samodzielnie poznawanie
niebezpiecznego żywiołu. Świadome pokazywanie dzieciom możliwości wykorzystania ognia
wymaga odpowiedniej wiedzy i warunków. Odpowiednie warunki można stworzyć w
specjalnie przygotowanych salach, dostosowując je do zapoznawania dzieci z czwartym
żywiołem oraz wyposażając w pomoce ułatwiające pokazanie dzieciom

negatywnych

skutków gorącego żywiołu.
Edukacja zarówno przedszkolna, jak i szkolna nie może pomijać tak istotnego zagadnienia,
jakim jest ogień. W artykule przedstawiłem ogólne zasady, jakimi należy się kierować,
planując zajęcia z dziećmi na temat urządzeń elektrycznych oraz zjawiska ognia19.
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