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  Сценарій інтелектуальної гри для учнів 11-х класів

" Фізико - математичний бій "

З досвіду роботи вчителя
                                            Чернівецького міського ліцею № 3
Букатаря О. М.

    Досягнення сучасної науки, техніки, медицини
неможливі без застосування та подальшого розвитку
фізики та математики. Шкільна програма спрямована в
основному на засвоєння учнями алгоритмів розв'язування
стандартних задач, а цього не достатньо для потреб
практики і розвитку здібностей до самостійного мислення.
Крім того виникають ще дві проблеми .По-перше, деяка
невідповідність в програмах фізики та математики,
наприклад, похідні та інтеграли вивчаються в кінці 10-го та
11-му класі, а між тим є багато фізичних задач в 9-му та 10-
му класах, які простіше розв'язуються за допомогою
похідних та інтегралів, а деякі взагалі не можна по-іншому
розв'язати. По-друге, більшість випускників шкіл не бачать
зв'язку між фізикою та математикою та реальним життям, а
також між фізикою та математикою та іншими предметами
шкільної програми, хоча учні повинні вивчати всі предмети
в сукупності і кожний предмет повинен доповнювати
інший, щоб виховувати загально розвинуту особистість,
здатну власноруч робити глибокі висновки та приймати
рішення при розв'язанні складних проблем.
   Тому мета нашого заходу показати обдарованим учням,
як використовувати похідні та інтеграли для розв'язування
деяких фізичних задач з попередніх розділів фізики, а
також запропонувати їм ряд питань, які пов'язують фізику
та математику з іншими предметами шкільного циклу.
    Для більшої зацікавленості учнів ми проводимо цей захід
у вигляді гри-бою між кращими учнями 11-х класів.
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 Правила гри.
Кожна команда представлена 5 учнями 11 класів.
Гра складається з 4-х окремих конкурсів-раундів:
1."Візитка".(максимальна оцінка 3 бали)
2."Розв'яжи задачу".(мах. 8 балів)
3."В пошуках істини".(мах. 5 балів)
4."Розумовий  спринт".(мах.  5 балів)
              "Сьогодні зустрічаємось
                між нами поєдинок.
               Дружно привітаємось
                дорогий противнику!"
  Під час конкурсу " Візитка " кожна команда на протязі
виділеного часу ( 2-4 хв. ) представляє та підтримує свою
назву перед журі та іншими командами.
            "Щоб було усе гаразд, прикладем старання
             виконаємо дружно ми домашнє завдання."
  Під час другого раунду один представник команди
розв'язує біля дошки одну з трьох задач, які були
запропоновані учням раніше. Яку саме задачу розв'язує  та
яка команда визначається жеребкуванням.Після пояснення
розв"язку задачі,інші команди задають питання,які у них
виникають під час пояснення.Відповідаючий учень може
дати відповідь самостійно або попросити допомогу у своєї
команди.Якщо відповідь не правильна,то відповідь дається
командою,яка її поставила.
   Приклади задач, які були запропоновані учням для
другого раунду:
1.Яку роботу виконає газ при зміні температури від Т1 до
Т2,якщо під час нагрівання він розширюється так, що

температура пов'язана з об'ємом за законом де
а- стала величина. Маса газу дорівнює m  ,молярна маса -
М.Газ вважається ідеальним.
2.Обчислити максимальну потужність, що виділяється на
резисторі, якщо відомий графік залежності  сили струму в
колі від зовнішнього опору кола.
За допомогою відео проектора проектуємо графік та схему
на великий екран.
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3.Дається графік залежності координати матеріальної
точки, яка рухається вздовж осі Х, від часу. Вивчити
особливості руху та запропонувати 3 питання командам -
суперницям по даному рухові. Проектуємо графік на екран.

             "Свої знання у бій візьмемо
              На брейн-ринг сюди прийдемо.
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              Перемогу здобувати ми
              дружно разом будемо!"
  Третій раунд бою полягає в тому,що всім командам
задаються питання,які пов'язують фізику та математику з
іншими предметами.Команди мають час на обговорення
відповідей( до 2 хв.).Першою відповідає команда,яка
першою піднімає руку.Відповідає будь-який член команди.
Якщо відповідь не правильна, то слово надається іншим
командам. Приклади питань третього раунду:
1.При температурі t  =27ºС  та тиску 15 кПа ,  газ масою
800 г займає об'єм 8,31м3.Який це газ?
2.Чи можна телеграму, яка посилається у 2005 році
отримати у 2004 році?
3.Діаметр баскетбольного м'яча 20 см. Зазор між м'ячем та
кільцем повинен бути 1 см. Якої довжини металевий
стержень треба взяти, щоб зробити кільце?
4.Чому рука людини на перший погляд не досконалий
важіль?
5.The boy went down the stairways that accounts three steps
and has broken one of his legs. How many legs would be
broken by that guy in case he goes six' steps stairs down?
6.У хлопчика не вистачає на морозиво 50 коп., а у дівчинки
1 коп. Хлопчик запропонував скласти їх гроші і купити
одне морозиво, але їм все рівно не вистачило грошей.
Скільки коштує морозиво?
7.Лікар прописав хворому три уколи через півгодини.
Скільки треба часу, щоб зробити всі уколи.
8.Розмова болільників:
- Як зіграли "Динамо" та Дніпро"?
- Так я тобі і сказав! Скажу тільки, що більше трьох м'ячів
ніхто не забив. Хочеш узнати рахунок, задавай питання, а я
буду відповідати "так" чи "ні". Тільки я відповім на 4
питання.
9.Є дві однакові сковорідки, на яких треба підсмажити три
млинці з обох боків.На підсмаження одного млинця з
одного боку потрібно 1 хв.Скільки мінімум часу
потрібно,щоб підсмажити всі три млинці з обох боків?
10.Придумати короткий віршик, використовуючи слова:
Ньютон, закон, теорема, проблема.



5

     "Ширше двері відчиняйте
                      логіці й кмітливості.
                      Естафету передаємо
                      вашій творчій сміливості ."
  Під час раунду "Розумовий спринт" кожному учаснику
команди задається окреме питання ,на яке він одразу
повинен дати відповідь без допомоги команди.Правильна
відповідь оцінюється 1 балом.Завдання пов'язані з логікою
мислення.Приклади завдань для четвертого раунду:
1.Професор лягає спати о 9 годині вечора, а будильник
ставить на 10 ранку. Скільки годин спатиме професор?
2.Що більше один квадратний метр чи один кубічний
метр?
3.Палицю треба розпиляти на 12 рівних частин. Скільки
знадобиться розпилів?
4.Ви пілот літака, що летить з Києва до Парижу з
посадками в Польщі та Германії. Скільки років пілоту?
5.Горіло 7 свічок. Три згасло. Скільки свічок залишилося?
6.Під яким кущем сидить заєць, коли іде дощ?
7.Ліфт піднімається з першого на четвертий поверх за 15
секунд. За який час він підніметься з першого на другий
поверх?
8.Годинник показує 12 годин. Який кут буде між
хвилинною та годинною стрілками через 10 хвилин?
9.На руках 10 пальців. Скільки пальців на десяти руках?
10.Цеглина має масу 1 кг та ще півцеглини.Яка маса
цеглини?
11.Один поїзд прямує з Чернівців до Києва, а другий - з
Києва до Чернівців. Відправились вони одночасно, але
швидкість першого в тричі більша. Який поїзд буде далі від
Чернівців в момент їхньої зустрічі?
12.Ви заходите до темної кімнати. У ній дві лампи: гасова
та бензинова. Що ви запалите насамперед.
13.Двоє друзів підійшли до річки, на березі якої стояв
човен, що може перевозити лише одну людину. І все ж
друзям вдалося переїхати на інший берег. Як це могло
відбутися?
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14.На дереві сиділо 10 птахів. Мисливець вистрілив і
підстрелив одного. Скільки птахів залишилось на дереві?
15.Що важче тонна пуху чи тонна заліза?
16.Щоб зварити одне яйце потрібно 5 хв. Скільки часу
треба, щоб зварити 5 яєць?
17.Який знак треба поставити між двома двійками, щоб
отримати число більше ,ніж два, але менше, ніж три?
       "Тепер, журі, за вами слово,
        Хоч грали тут усі чудово,
        Та щоби сумніви пропали
        Хто кмітливіший ви сказали!"
Підведення підсумків та нагородження переможців.


