Веб - квести
на уроках
фізики та астрономії
Підготувала
викладач фізики ЛПТКЛ
Кравченко І.О.

“Людина освічена - це та, яка знає,
де знайти те, чого вона не знає”
Георг Зиммель

Одним з найдоступніших і перевірених практикою шляхів підвищення ефективності уроку, активізації
пізнавальної діяльності учнів на уроці є відповідна організація самостійної навчальної роботи. Вона займає
особливе місце на сучасному уроці, тому що учень набуває знань тільки в процесі особистої самостійної
навчальної діяльності. Одним із видів організації самостійної роботи учня є веб-квест.

Що таке веб - квест?
Веб-квест (webquest) в педагогіці - проблемне завдання, проект з використанням інтернет-ресурсів.

Даний вид діяльності був розроблений у 1995 році в державному університеті Сан-Дієго (США)
дослідниками Берні Додж і Томом Марч.
Веб-квест - сценарій організації проектної діяльності учнів із будь-якої теми.

Веб - квест сприяє:
-

пошуку інформації в Інтернеті;

-

розвитку мислення учнів на етапі аналізу, узагальнення та оцінки інформації;

-

розвитку комп'ютерних навичок учнів і розширенню їх словесного запасу;

-

розвитку самостійної роботи учнів;

-

розвитку дослідницьких та творчих здібностей учнів;

-

підвищенню особистої самооцінки.

Види веб-квестів
1. Короткочасні:
Метою короткочасної роботи є поглиблення знань та їх інтеграція, розраховані на 1 - 3 заняття.

2. Довготривалі:
Мета тривалої роботи: поглиблення і трансформація знань учнів. Розраховані на тривалий термін. По
завершенні роботи над довгостроковим web-квестом учень повинен вміти вести глибокий аналіз отриманих
знань, уміти їх трансформувати, володіти матеріалом настільки, щоб зуміти створити завдання для роботи
над темою. Робота над довгостроковим web-квестом може тривати від одного тижня до місяця (максимум
двох).

Які можливі види завдань для веб-квестів?
Переказ - демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел у новому форматі:
створення презентації, плаката, оповідання.
Планування та проектування - розробка плану або проекту на основі заданих умов.
Самопізнання - будь-які аспекти дослідження особистості.
Компіляція - трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел: створення книги кулінарних
рецептів, віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури.
Творче завдання - творча робота у певному жанрі - створення п'єси, віршів, пісні, відеоролика.
Аналітична задача - пошук і систематизація інформації.

Які можливі види завдань для веб-квестів?
Детектив, головоломка, таємнича історія - висновки на основі суперечливих фактів.

Досягнення консенсусу - вироблення рішення по гострій проблемі.
Оцінка - обґрунтування певної точки зору.
Журналістське розслідування - об'єктивний виклад інформації (розподіл думок і фактів).
Переконання - схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб.
Наукові дослідження - вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних он-лайн джерел.

Етапи роботи над веб - квестом
1.Початковий етап (командний): Учні знайомляться з основними поняттями з обраної теми, матеріалами.
Розподіляються ролі в команді.Обговорюються правила роботи в групі.
2. Рольовий етап: Індивідуальна робота кожного учня в команді на загальний результат. Учасники
одночасно, відповідно до обраних ролей, виконують завдання. Так як мета роботи не змагальна, то в процесі
роботи над веб-квестом відбувається взаємне навчання членів команди умінь роботи з комп'ютерними
програмами та в Інтернеті. Команда спільно підбиває підсумки виконання кожного завдання, учасники
обмінюються матеріалами.
3.Завдання: 1) пошук інформації по конкретній темі;
2) розробка структури презентації чи буклету;
3) створення матеріалів для презентації чи буклету;
4) доопрацювання матеріалів.

Етапи роботи над веб - квестом
4. Заключний етап: Команда працює спільно, під керівництвом вчителя, відчуває свою відповідальність за
опубліковані в Інтернеті результати дослідження. За результатами дослідження проблеми складаються
висновки та пропозиції. Проводиться конкурс виконаних робіт, де оцінюються розуміння завдання,
достовірність використовуваної інформації, її відповідність до даної теми, критичний аналіз, логічність,
структурованість інформації, визначеність позицій, підходи до вирішення проблеми, індивідуальність,
професіоналізм подання. В оцінюванні результатів беруть участь як вчитель, так і учні шляхом обговорення
або інтерактивного голосування.
Розміщення веб-квестів у мережі дозволяє значно підвищити мотивацію учнів на досягнення
найкращих навчальних результатів.

Створення веб-квесту з астрономії

«Сонце - джерело життя на Землі»

Всі пошагові інструкції до створенню Веб - квесту на базі додатку GOOGLE BLOGGER
бажаючі можуть знайти за посиланням:
http://teacherjournal.in.ua/blog/articles/1697/5a67190913c.pdf

Шановні учні!

Головна сторінка

Пропоную Вам здійснити захоплюючу подорож у дивовижний світ астрономії.
Подорожуючи Веб-квестом «Сонце – джерело життя на Землі», ви познайомитеся з єдиною
зіркою нашої зоряної системи.
Після проходження Веб - квесту, ви станете знавцями процесів, які проходять на Сонці,
познайомитеся з його будовою та природною активністю; зможете краще зрозуміти природу
інших зір, недосяжних для безпосереднього дослідження через їх віддаленість.
Цікавість до цього небесного тіла з часом не слабне, а, навпаки, людина прагне оволодіти

могутністю денного світила, використати його енергію на Землі.
Важливо досліджувати Сонце, спостерігати за ним, бо воно - джерело життя на Землі!

Про квест
Шановні учні!
Подорож триватиме 1 тиждень: з 08.05 по 15.05
Кількість учасників в команді: від 3 до 5.
Реєстрація учасників: до 08.05 до 20.00 я чекаю на Вашу заявку на участь у квесті на е-пошту kravcenkoi450@gmail.com
(кількість учасників, команда, назва команди).
Зміст: починаючи з 09.05 о 10.00 на блозі з’являються завдання. Команда виконує всі завдання та відправляє відповіді на епошту до 21.00 наступного дня. Під час виконання завдань, учасники можуть користуватися Інтернетом. Завдання вважається
виконаним в повному обсязі при наявності всіх відповідей дня.

16.05.20 в Міжнародний день світла відбудеться підбиття
підсумків.

Бажаю всім успіху!

Сонце - джерело життя на Землі

Завдання 1. “Небесна канцелярія”
●

Сонце - найближча до Землі зоря. Воно дає необхідне для життя світло, тепло, енергію.
Древні навіть поклонялися Сонцю як божеству, яке дає життя.
·

Як називали Сонце різні народи?

●

Відстань від Сонця до Землі – близько 149,6 мільйонів кілометрів. Це настільки багато, що
навіть світлу потрібно деякий час, щоб подолати цю відстань. Якби до Сонця можна було
дістатися на автомобілі, то зі швидкістю 120 км/год довелося б їхати більше 52 тисяч років.
Скільки часу потрібно світлу, щоб дістатися поверхні Землі?

●

Навколо Сонця обертаються великі планети , декілька карликових планет , а також десятки
тисяч астероїдів, сотні тисяч комет і крижаних тіл.

Назвіть планети Сонячної системи за удаленістю від Сонця. Що ви знаєте про походження
назв цих планет?

Завдання 2. “Цікавинки про Сонце”
●

Споконвіку людей одночасно приваблювало і лякало це явище. У різних народів існували
досить схожі повір'я про те, що Сонце пожирає якесь потворне чудовисько. В Китаї – дракон,
у корейців – собака, в деяких арабських країнах - шайтан, у європейців – теж дракон.
Найдієвішим засобом прогнати потвору і звільнити світило було якнайголосніше кричати,
бити в бубни і барабани, стріляти зі зброї, дзвонити в дзвони, співати молитви.
Про яке явище йде мова?

●

Які із цих хімічних елементів найпоширеніші на Сонці?

А) Оксиген і Ферум;
●

Б) Гідроген і Гелій;

В) Гідроген і Оксиген; Г) Ферум і Нітроген

Щоб створити таку ж енергію, що виробляє Сонце, потрібно підривати мільярди тонн
динаміту кожну секунду.

Що Ви знаєте про температуру Сонця на поверхні та ядра?

Завдання 3. “Так” чи “Ні ”?

●
●
●
●
●
●
●
●

●

Яскравість Сонця в останнє сторіччя збільшилась на 1%;
Маса Сонця в 333 тисячі разів менша маси Землі;
Сонце обертається навколо центра нашої Галактики зі швидкістю 25км/с;
Сонцю потрібно 200млн.років, щоб облетіти навколо центру Галактики;
Діаметр Сонця приблизно в 109 разів перевищує діаметр нашої планети;
Сонце складається в основному з 70 % гелію та 30% Гідрогену;
Сонячна речовина розміром з головку булавки, поміщена в атмосферу нашої планети, почне з
неймовірною швидкістю поглинати Оксиген і за секунди знищить все живе в радіусі 160км;
Зігріваючи нас зараз, енергія сонячних променів зародилася в ядрі Сонця більше 30000
мільонів років тому. Більша частина цього часу знадобилася їй на подолання щільної
оболонки небесного світила і всього 8 хвилин, щоб досягти поверхні нашої планети;
Повне сонячне затемнення за тривалістю не перевищує 2 години, в той час як повне місячне
затемнення триває 104 хвилини.

Завдання 4. “Сонце і Земля”
●

Яке явище допомогло встановити історикам, що на кордоні половецької землі війська

князя Ігоря були 1 травня 1185 року?
●

Служба Сонця - це створена у світі система неперервного стеження за станом Сонця,
основним завданням служби є реєстрація центрів сонячної активності та всіх сонячних

спалахів. У 1844 році Г.Швабе виявив 11- річний цикл сонячної активності. Вчені ведуть
умовну нумерацію циклів. У кожному циклі активність зростає близько 4 років, а потім 7
років затухає. Першим вважають той, що розпочався в 1755 році.

На якому етапі знаходиться активність Сонця у 2020 році?
●

Назвати події світового масштабу з історії вивчення Сонця.
Створити фотоколаж.

Результативність
Назва
команди

Завдання

1
Марс
Венера
Юпітер
Сатурн
Уран
Нептун
Земля

2

Завдання

3

1

2

Завдання

3

1

2

Всього

Завдання

1

2

3

Вечірнє сонце, дякую за день!
Вечірнє сонце, дякую за втому.
За тих лісів просвітлений Едем
і за волошку в житі золотому.
За твій світанок, і за твій зеніт,
і за мої обпечені зеніти.

За те, що завтра хоче зеленіть,
за те, що вчора встигло одзвеніти.
За небо в небі, за дитячий сміх.
За те, що можу, і за те, що мушу.
Вечірнє сонце, дякую за всіх,
котрі нічим не осквернили душу.

За те, що завтра жде своїх натхнень.
Що десь у світі кров ще не пролито.
Вечірнє сонце, дякую за день,
за цю потребу слова, як молитви.
Ліна Костенко

У процесі роботи над веб-квестом розвивається ряд компетенцій:
використання інформаційних технологій для вирішення професійних завдань;

самонавчання та самоорганізація;
навички командного рішення проблем;
вміння знаходити кілька способів вирішення проблемної ситуації;
навички публічних виступів.

