Fişa laborator - Fizică 2012-2013

Fişa de laborator
Numele

TEMA
investigaţiei
Verifică-te!

Intrebarea

Poate această întrebare
să-şi găsească răspunsul
printr-un experiment ?

Ipoteza

Este un răspuns la
întrebarea pusă?

Descrie ceea ce te
aştepţi să înveţi de la
investigaţie.

Proiectarea
experimentului

Vei rezolva problema
pusă prin experimentul
descris?

O descriere succintă a
experimentului. Descrie
materialele şi cum vei
realiza dispozitivul.
Desenează dacă este
cazul dispozitivul
experimental. O schiţă
(desen) a dispozitivului
experimental cu
descrierea şi
etichetarea părţilor
componente.

Identificarea
variabilelor
Decide condiţiile în
care realizezi
experimentul:
Ce lucruri nu trebuie să
schimbi?
Care sunt lucrurile pe
care le vei schimba?
Ce vei observa sau
măsura?

Sunt clare toate etapele
în realizarea
experimentului?
Dispozitivul
experimental este uşor
de manevrat?

Variabile de cauzăindependendă
Mărimea fizică care poate
influenţa rezultatul- una singură

Variabile de efectdependente
Toate mărimile ce le vei
observa, măsura

Ce menţin constant
Toţi factorii ce intervin în
experiment şi sunt menţinuţi
constanţi

Materiale
necesare

Aţi specificat toţi
factorii care pot
influenţa rezultatul
experimentului?
Este foarte clar ce
mărimi veţi măsura?

Sunt toate materialele
enumerate, inclusiv
cantitatea necesară?
Sunt toate materialele
disponibile, uşor de
procurat?
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Procedeu

Este procedura
clară, cu toţi paşii
indicaţi?
Aţi putea să urmaţi cu
uşurinţă aceste indicaţii
date?
Sunt îndeplinite
normele de siguranţă?
Este uşor de controlat
procedeul?

Observaţii
Date colectate

Observaţii calitative- scrise, desenate

Există o modalitate de a
colecta datele?
Se pot efectua toate
măsurătorile?

Desenează sau scrie
observaţiile obţinute
prin investigaţie.
Afişează rezultatele întrun tabel.

Apar la observaţii
calitative tot ceea ce aţi
identificat în urma
realizării
experimentului?

Observaţii cantitative- tabel de date

Datele sunt trecute
corect în tabel?
Fiecare mărime fizică
este trecută cu simbolul
ei?
Este indicată unitatea de
măsură pentru fiecare
mărime fizică?
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Prelucrarea
datelor

Sintetizaţi datele cantitative şi observaţiile calitative

Realizează un grafic cu
valorile din tabel.

Graficul este realizat
corect, adecvat pentru
ceea ce urmăriţi?
Aţi utilizat toate datele?

Concluzii
Ai găsit răspunsul la
întrebarea pusă? Dacă
nu, explică de ce.
Asigură-te că utilizezi
ca argumente dovezi
obţinute prin
experiment.

Rezultatul obţinut este
un răspuns la întrebarea
iniţială ?

Utilizeazăi următorul
ghid în răspunsul dat:
Rezultatele obţinute iţi
spun ceva ?
De ce da sau de ce nu?

Părearea mea

Dacă ar fi să facem din nou cercetarea, ce modificări ai face şi de ce?

Noi întrebări pentru o
altă cercetare.

Răspunsul dat este bine
argumentat?
Sunt utilizate rezultatele
acestui experiment?

Ce probleme noi au apărut după ce ai făcut acest experiment?
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