Źródło: NASA / JPL

Nasz Układ
Słoneczny
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Wstęp

Układ Słoneczny, w którym żyjemy, złożony jest ze Słońca (gwiazdy centralnej), wokół którego
orbituje osiem planet wraz z ich księżycami, kilka planet karłowatych oraz setki tysięcy asteroid
(głazów) i komet.
Ziemia wyróżnia się spośród tych ciał niebieskich. Jest naszym domem! W celu zrozumienia
jej wyjątkowości, dzieci powinny porównać Ziemię z innymi planetami Układu Słonecznego.
Ponieważ Ziemia jest położona 150 milionów kilometrów od Słońca, dzięki temu, w odróżnieniu
do pozostałych planet, temperatura na jej powierzchni jest idealna dla występowania wody w
stanie ciekłym. Było to kluczowe dla powstania i rozwoju życia!
Układ Słoneczny jako całość jest częścią Drogi Mlecznej, która jest zbiorem okołu 200
miliardów gwiazd, które wraz z gazem i pyłem ułożone są w jej spiralach. Miliardy gwiazd
posiadają planety, a te księżyce. Ten fakt sugeruje, że prawdopodobnie nie jesteśmy sami w
Drodze Mlecznej. Niestety, odległości między gwiazdami są tak duże, że odwiedzenie innych
światów będzie bardzo trudne.

Źródło Wikimedia Common / Nick Risinger
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Źródło: NASA / JPL

Nawet najbliższa nam gwiazda, Proxima Centauri, jest oddalona od nas o 4,22 lat świetlnych
(to ponad 40 trylionów km). Pokonanie takiej odległości wymagałoby życia wielu pokoleń.

Merkury Wenus Ziemia Mars

Jowisz

Planety Skaliste

Saturn

Gazowe Olbrzymy

Uran

Neptun

Pluton

Źródło: UNAWE / C.Provot

Planety w Układzie Słonecznym możemy podzielić na dwie grupy: planety skaliste, które są
najbliżej Słońca oraz posiadają stałą powierzchnię; i gazowe olbrzymy, które znajdują się
dalej od Słońca, są one masywne i zbudowane głównie z gazów. Merkury, Wenus, Ziemia
oraz Mars należą do pierwszej grupy, podczas gdy Jowisz, Saturn, Uran i Neptun do drugiej.
Pluton, uważany kiedyś za najbardziej odległą planetę, jest od 2006 roku zaliczany do grona
planet karłowatych. Pomiędzy Marsem i Jowiszem znajduje się tzw. pas asteroid, który krąży
wokół Słońca jak pierścien. Składa się on z tysięcy małych i dużych głazów. Największe z nich,
podobnie jak planety, posiadają własne nazwy. Jedna z nich, Vesta, jest tak duża, że uważa się
ją za planetę karłowatą. Więcej informacji na temat planet w naszym Układzie Słonecznym
można znaleźć w kontekście naukowym dla ćwiczenia 4.1.
Planety, które orbitują wokół innych gwiazd nazywamy planetami pozasłonecznymi, bądź
egzoplanetami. Astronomowie odkryli już ponad 1500 egzoplanet!
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4.1

Poznaj swoje
planety

Krótki Opis
Zagraj w karty, zawierające Słońce i planety naszego Układu. Zadaj pytania i
odczytaj odpowiedzi z kart.

Słowa Kluczowe
•
•
•
•

Słońce
Planety
Układ Słoneczny
Karty

Potrzebne Materiały
•
•
•
•

Karty do gry (w pudełku)
Planety i Słońce (płaskie) (w pudełku)
Kredki
Nożyczki

Cel Kształcenia
Poznanie właściwości różnych planet.

Kontekst Naukowy
Planety są sferycznymi ciałami, które orbitują wokół gwiazdy. Ich masa
jest wystarczająca, aby dzięki przyciąganiu grawitacyjnemu oczyścić swoją
orbitę ze wszystkich większych i mniejszych głazów. Planety karłowate są
również sferyczne i krążą wokół gwiazdy, lecz mają zbyt małą masę, aby
móc grawitacyjnie oczyścić swoje sąsiedztwo z niewielkich ciał. Księżyce, w
zależności od masy, również mogą być sferyczne, lecz orbitują wokół planet.
Każda planeta w naszym Układzie Słonecznym ma bardzo unikalne cechy.
Podsumowaliśmy je w poniższym zbiorze faktów. W Układzie Słonecznym
funkcjonuje następująca zasada: małe planety znajdują się blisko Słońca
i zbudowane są litych materiałów, podczas gdy duże planety znajdują się
daleko od Słońca i zbudowane są głównie z gazów.
103

Planety Skaliste
Cztery skaliste planety (Merkury, Wenus, Ziemia i Mars) są bardzo gęste i
relatywnie małe. Ich atmosfery, za wyjątkiem Wenus, są bardzo cienkie.

Merkury
Merkury jest planetą położoną najbliżej
Słońca. Nie posiada atmosfery, a jej
powierzchnia jest pokryta, podobnie
jak na naszym Księżycu, wieloma
kraterami. Merkury okrąża Słońce w
zaledwie 88 dni i nie posiada księżycy.
Na powierzchni temperatura waha się od
380° C dla części skierowanej ku Słońcu,
do -180° C dla nieoświetlonej części
Merkurego. Dzieje się tak ze względu na
powolny obrót wokół własnej osi oraz
brak atmosfery, która mogłaby zatrzymać
ciepło na noc.

Źródło: NASA

Wenus
Jest mniej więcej wielkości Ziemi.
Jej astmosfera składa się w 99% z
dwutlenku węgla (gaz cieplarniany), co
sprawia, że ciepło jest zatrzymywane
przez atmosferę. Bez względu na to, czy
jest noc, czy dzień na Wenus jest zawsze
gorąco. Temperatura dochodzi nawet do
500° C! Wenus obraca się w przeciwnym
kierunku niż pozostałe planety.
Źródło: NASA

Ziemia
Jest jedyną planetą w Układzie
Słonecznym, na której powierzchni
występuje woda w stanie ciekłym. Jej
atmosfera zawiera znaczną ilość tlenu, a
temperatura jest umiarkowana. Okrąża
Słońce w jeden rok. Jej stabilna oś obrotu
(nachylona pod kątem 23°) powoduje
pory roku. Jak na razie jest to jedyne
znane nam ciało niebieskie, na którym
występują żywe organizmy.

104

Źródło: NASA

Mars

Źródło: NASA

Wielkość Marsa stanowi około połowy
wielkości Ziemi. Jego czerwonawy kolor
spowodowany jest obecnością tlenku
żelaza. Atmosfera jest bardzo cienka i
składa się głównie z dwutlenku węgla.
Posiada wiele wulkanów, spośród których
jeden ma wysokość 23 000 metrów!
Mars posiada dwa księżyce, których
okres orbitalny wynosi mniej więcej dwa
lata. Podobnie jak Ziemia, poiada pory
roku, a jego oś obrotu jest nachylona
względem orbity.

Gazowe Olbrzymy
,,Gazowe Olbrzymy’’(nazywane tak ponieważ są znacznie większe od pozostałych
planet) posiadają potężne atmosfery oraz relatywnie małe, stałe jądra.

Jowisz
Jest to największa planeta w Układzie
Słonecznym. Podobnie jak wszystkie
gigantyczne planety, składa się w
większości z gazu (głównie wodór i
hel) oraz posiada stałe jądro. Znany
jest z posiadania słynnej Czerwonej
Plamy. Jest to ogromny cyklon
szalejący ponad 400 lat, którego
wielkość jest dwukrotnie większa od
rozmiarów Ziemi. Ze względu na duże
przyciąganie grawitacyjne, Jowisz
przyciąga wiele asteroid, co chroni
nas przed zderzeniami z nimi. Posiada
ponad 60 księżyców.

Źródło: NASA

Saturn

Źródło: NASA

Jest otoczony przez ogromne
pierścienie, przez co nadano
mu przydomek ,,Władca
Pierścienii“. Pierścienie składają
się z licznych małych lodowych
ziaren. Atmosfera Saturna
posiada małą gęstość. Jest to
jedyna planeta w Układzie
Słonecznym, która mogłaby
unosić się na wodzie. Podobnie
jak Jowisz, posiada ponad 60
księżyców.
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Uran
Posiada kilka cienkich pierścieni.
Obiega wokół Słońca na swoim
,,brzuchu’’. Prawdopodobnie takie
nachylenie zostało spowodowane
przez kolizję. Jego powierzchnia
sprawia wrażenie bardzo gładkiej,
z ledwo widocznymi strukturami.
Posiada 27 księżyców.
Źródło: NASA

Neptun
Powierzchnia Neptuna, podobnie
jak Urana, ma niebieski kolor.
Białe chmury latają wokół jego
powierzchni z prędkością ponad
1000 km/h. Orbita Neptuna czasem
przecina orbitę Plutona.
Źródło: NASA

Planety Karłowate
Pluton
Zbudowany jest z lodu i skał. W 2006 roku astronomowie zdegradowali
Plutona, włączając go do grona planet karłowatych. Pomimo swojej sferycznej
budowy, posiada za małą masę aby przyciągnąć mniejsze ciała, tak samo jak
planety. Posiada on jeden duży i dwa małe księżyce. Ze względu na rozmiar i
odległość, astronomom wciąż nie udało się go dobrze sfotografować!

Pełny Opis
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•

Na poczatek poproś dzieci o rozpoznanie planet pokazanych na obrazkach:
jaka planeta jest widoczna na jakich zdjęciach?

•

Każ dzieciom ułożyć zdjęcia Słońca i planet w odpowiedniej kolejności.

•

Następnie dzieci przerysowywują obrazki z kart: które cechy zostały wzięte
pod uwagę?

•

Pozwól dzieciom wyciać dziesięć kart wzdłuż zaznaczonych lini. Na odwrocie
każdej z nich znajduje się podsumowanie najważniejszych cech każdej
planety. Na dole znajduje się pytanie, na które odpowiedź wskazuje inne
ciało niebieskie w Układzie Słonecznym. Do gry potrzeba 10 dzieci.

•

Potasuj karty i daj każdemu dziecku po jednej karcie.

•

Poproś dzieci o zapamiętanie dokładnych cech ‘ich‘ ciał niebieskich.

•

Dziecko posiadające kartę ze Słońcem czyta głośno pytanie, znajdujące się na
dole odwrotu karty. Odpowiedź powinna być udzielona tylko przez dziecko,
które posiada kartę z ciałem niebieskim, którego dotyczy pytanie. Następnie
czyta pytanie, znajdujące się na jej/jego karcie.

•

Gra się kończy w momencie, gdy kolejka wraca do dziecka z kartą Słońca.

Podpowiedź: W celu lepszego zapamiętania kolejności planet w Układzie
Słonecznym, użyj następującego mnemonika: (My Very Eager Mother Just
Served Us Nachos).
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4.2

Model Układu
Słonecznego

Krótki Opis
Pomaluj i ustaw kule w takiej kolejności, aby powstał model Układu Słonecznego.

Słowa Kluczowe
•
•
•

Słońce
Planety
Układ Słoneczny

Potrzebne Materiały
•
•
•
•
•
•

Plastikowe planety (w pudełku)
Drewniane Słońce (w pudełku)
Farby i pędzle (w pudełku)
Zdjęcia planet (płaskie) (w pudełku)
Modelina, bawełna, papier mâché
Taśma miernicza

Cel Kształcenia
Poznanie rozmiarów i kolejności położenia planet w Układzie Słonecznym.

Kontekst Naukowy
Sprawdź wstęp do ćwiczenia 4.1

Pełny Opis
•

Opiekun i mała grupa
dzieci powinna na początku pomalować plastikowe sfery zgodnie ze
zdjęciami planet i Słońca: Merkury (3.5 mm), Wenus (10 mm), Ziemia (10
mm), Mars (5 mm), Jowisz (100 mm), Saturn (85 mm), Uran (35 mm),
Neptun (35 mm), i Słońce (150 mm).
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Należy pamiętać, że nie wszystkie kule mają rozmiar zgodny ze skalą. Dzięki temu
uczniowie mogą łatwiej z nimi pracować.
•

Poczekaj, aż wszystkie kule wyschną.

•

Następnie narysuj koncetryczne pierścienie na zewnętrznej krawedzi plastikowego
pierścienia Saturna. Przeciągnij plastikowy pierścień przez Saturna i zablokuj na
jego równiku.

•

Używając plastikowych kul oraz zdjęć planet i Słońca, stwórz razem z dziećmi
model Słońca i planet tworząc kule z bawełny, modeliny i papieru mâché. Użyj
tabeli z ćwiczenia 4.6 jeśli chcesz stworzyć kule w odpowiedniej skali.

•

Umieść wszystkie planety na stole w odpowiedniej kolejności.

Źródło: Natalie Fischer

Powiązane ćwiczenia: 4.3, 4.6
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4.3

Kiedy widać
planety?

Krótki Opis
Umieść model Układu Słonecznego
na tkaninie, naprzeciw banderoli,
zawierającej gwiazdy. Przeanalizuj,
kiedy planety są widoczne.

Źródło: Natalie Fischer

Słowa Kluczowe
•
•
•

Słońce
Planety
Układ Słoneczny

Potrzebne Materiały
•
•
•
•

Plastikowe planety (w pudełku)
Plastikowe Słońce (w pudełku)
Niebieska tkanina (w pudełku)
Banderola z zodiakami (w pudełku)

Cel Kształcenia
Poznanie położenia planet w Układzie Słonecznym oraz możliwości ich
obserwacji z Ziemii.

Kontekst Naukowy
Sprawdź wstęp do ćwiczenia 4.1.
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Pełny Opis
•

Rozłóż niebieski materiał na podłodze.

•

Umieść drewniane Słońce pośrodku materiału, wraz z planetami wokół niego
(z zachowaniem poprawnej kolejności). Dwie spośród planet (Merkury i
Wenus) spowinny być położone pomiędzy Słońcem i Ziemią, a pozostałe za
Ziemią.

•

Na początku usuń wszystkie planety, za wyjątkiem Merkurego, Wenus i Ziemii.
Na której stronie Ziemi jest dzień, a na której noc?

Merkury
Wenus

Merkury
Wenus
Ziemia

Ziemia

Źródło: UNAWE / C.Provot

Kiedy jest możliwość obserwacji Wenus i/lub Merkurego? Wenus i Merkury
są widoczne tyle z ,,dziennej’’ części Ziemii. Mogą być obserwowane na
zachodzie późnym wieczorem (tuż po zachodzie Słońca) oraz wczesnym
rankiem (tuż przed wchodem Słońca). W języku potocznym przyjęło się
nazywać Wenus Jutrzenką, ze względu na jej jasność obserwowaną podczas
tej części dnia. Jednakże Wenus nie świeci własnym światłem, jak gwiazdy,
lecz odbija światło pochodzące ze Słońca. Dla kontrastu Merkury, ze
względu na swoją odległość od Słońca, jest trudniejszy do obserwowania.
Jest widoczny jedynie przez bardzo krótki czas.
•

112

Dla uproszczenia
pozostawmy tylko Ziemię,
Jowisza i Słońce. Kiedy
możemy obserwować
Jowisza (i inne zewnętrzne
planety)? Zależy to
od ich położenia na
orbicie. Czasem mogą
być widoczne w nocy,
co znacznie ułatwia ich
obserwacje. Dodatkowo,
Jowisz, podobnie jak inne

Źródło: Natalie Fischer

gazowe planety, jest większy od Merkurego, czy Wenus. Jedyną ich wadą
jest duża odległość od Ziemii.
Powiązane ćwiczenia: 4.2, 4.6
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4.4

Asteroidy

Krótki Opis
Stwórz model asteroid przy pomocy modeliny i farb.

Słowa Kluczowe
•
•

Asteroidy
Formowanie się planet

Potrzebne Materiały
•
•
•

Modelina
Pędzle
Farby

Cel Kształcenia
Poznanie charakterystyki i położenia asteroid oraz procesu formowania się
planet i asteroid.

Kontekst Naukowy
Asteroidy to okruchy skalne orbitujące wokół Słońca, których rozmiary wahają
się od kilkuset metrów do kilku kilometrów.
Asteroida jest nazywana meteorytem gdy uderzy w Ziemię. Jeżeli ulegnie
całkowitemu spaleniu w atmosferze, wtedy mówimy o meteorze. Ludzie
zazwyczaj nazywają meteory ,,spadającymi gwiazdami’’. Przeważająca część
meteorytów zbudowana jest w większości z krzemianów lub mieszaniny żelaza
i niklu. W przeszłości niektóre duże meteoryty uderzyły Ziemię. Sześćdziesiąt
milionów lat temu 90% gatunków zwierząt wyginęło (wśród nich dinozaury)
w wyniku uderzenia meteorytów w Jukatan (dzisiejszy Meksyk). Na szczęście
takie zderzenia są bardzo rzadkie! Zawdzięczamy to Jowiszowi, który poprzez
oddziaływanie grawitacyjne, przyciąga do siebie wiele asteroid.
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Źródło: NASA / JAXA / Arecibo / NSF / ESA

Asteoridy formują pierścienie, bądź pasy wokół Słońca. W Układzie Słonecznym
istnieją dwa pasy asteroid: główny pas, pomiędzy Marsem a Jowiszem,
zawierajacy tysiące asteroid (obrazek poniżej); i pas Kuipera, noszący nazwisko
odkrywcy, będący obszarem o strukturze dysku, który rozciąga się za orbitą
Neptuna i zawiera niezliczoną ilość asteroid i wiele planet karłowatych, spośród
których najsłynniejszy jest Pluton.
Jowisz

Mars

Ziemia
Asteroidy
Źródło: UNAWE / C.Provot

Pełny Opis
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•

Poproś dzieci, aby wzięły po kawałku modeliny wielkości pięści.

•

Następnie, niech podzielą kawałek na mniejsze części i położa je na stole.

•

Teraz poproś dzieci o ściśnięcie wszystkich kawałków tak, aby sformowały
jedną duża asteroidę, bez jej ugniatania.

•

Teraz każ im uderzyć kawałek modeliny kostami palców.

•

Po umyciu rąk, dzieci mogą narysować asteroidę.

Źródło: S.Deiries / ESO

•

Wytłumacz dzieciom, że właśnie w ten sposób formują się prawdziwe
asteroidy: małe części zlepiają sie tak, aby uformować jedną duża skałę.
Planety powstają w bardzo podobny sposób. Wokół każdej młodej gwiazdy
istnieje dysk pełny pyłu i okruchów skalnych, z których formują się planety i
asteroidy.

Podpowiedź: Możesz również opowiedzieć dzieciom o kometach.
Przypominają one brudne śnieżki. Składają się z mieszaniny lodu (pochodzącego
zarówno od wody jak i zamarniętych gazów) i pyłu. Podobnie jak asteroidy,
komety krążą wokół Słońce. Jednakże ich orbity w porównaniu do orbit planet
są silnie wydłużone. Oznacza to, że czasem są bardzo blisko Słońca, a czasem
bardzo daleko. Niekiedy, gdy orbita przecina orbitę jakieś planety, może dojść do
zderzenia. Coś takiego wydarzyło się w 1994 roku, gdy kometa Shoemaker-Levy 9
rozpadła się na wiele części, by następnie spaść na Jowisza. Gdy kometa zbliża się
do Słońca, jej rdzeń zaczyna się topić i parować. Efektem tego jest piękny ogon,
który może być z łatwością obserwowany na nocnym niebie, gdy kometa jest
wystarczająco blisko Ziemii.
W 2061 kometa Halley’a ponownie zbliży się do Ziemii. Obieg wokół Słońca
wynosi dla niej 76 lat. Pamiętaj, aby zaznaczyć jej przybycie w kalendarzu!
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4.5

Orbity
planet

Krótki Opis
Stwórz eliptyczną orbitę Ziemii wokół Słońca poprzez narysowanie jej przy użyciu
cyrkla.

Słowa Kluczowe
•
•
•
•

Słońce
Planety
Orbita
Elipsa

Potrzebne Materiały
•
•
•
•
•

Plastikowe planety (w pudełku)
Plastikowe Słońce (w pudełku)
Źółty sznurek (w pudełku)
Dwie pełne butelki wody
Kreda

Cel Kształcenia
Poznanie eliptycznych orbit planet.

Kontekst Naukowy
Planety nie poruszają się wokół Słońca po idealnych okręgach, lecz po elipsach.
Zgodnie z definicją okręgu, każdy punkt na okręgu jest w równej odległości od
środka. W przypadku elipsy definicja mówi, że każdy punkt na niej ma taką samą
sumę odległości do jej ognisk. W przypadku orbit planet, Słońce znajduje się w
jednym z ognisk. Drugie ognisko ( fikcyjne) znajduje się bardzo blisko Słońca,
sprawiając, że elipsa jest praktycznie okręgiem.
119

Źródło: Natalie Fisher

Dlaczego orbity planet są eliptyczne? Istnieją trzy możliwe kształty trajektorii
poruszających się obiektów (za wyjątkiem prostej, która jest niemożliwa do
uzyskania, gdyż zawsze istnieje jakieś przyciąganie grawitacyjne): parabola, okrąg
i elipsa. W przypadku paraboli, planeta przyleciałaby z przestrzenii, następnie
zakręciła przy Słońcu, by ostatecznie odlecieć w nieskończoność. Oczywiście w
takim przypadku Układ Słoneczny szybko straciłby wszystkie swoje planety. Okręgi
są zbyt proste i perfekcyjne, aby mogły występować w rzeczywistości. Z tego też
powodu orbity planet są eliptyczne.

Pełny Opis
•

W celu graficznego przedstawienia orbit kołowych, zwiąż razem dwa sznurki
i umieść je wokół wypełnionej wodą butelki i połącz z kawałkiem kredy.
Upewnij się, że odległość między kredą, a butelką jest wystarczająca, aby
napiąć sznurek.

Źródło: Natalie Fisher
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•

Na początek przy pomocy kredy wykonaj ruch podobny do ruchu zegara,
napinając cały czas sznurek. W ten sposób powstanie na podłodze okrąg, z
butelką w środku.

•

Następnie, zastąp butelkę modelem Słońca. Model Ziemii umieść na
powstałej orbicie. Jest to kompletna orbita kołowa, która przedstawia
przybliżony model orbity Ziemii. Dokładny model powinien przedstawiać
orbitę eliptyczną!

•

Do skonstruowania elipsy potrzebujemy dwie wypełnione wodą butelki oraz
kawałek kredy.

Źródło: Natalie Fisher

•

Umieść sznurek wokół butelek i kawałka kredy, a następnie napnij. Tym
razem sznurek powinien przyjąć kształt trójkąta.

•

Gdy zaczniemy poruszać, umieszczoną na napiętym sznurku kredą, wokół
butelek, otrzymamy w efekcie elipsę. W tym przypadku, pozycja jednej z
butelek będzie reprezentować Słońce, a kredy - planetę.

•

Na końcu zastąp jedną butelkę modelem Słońca, kredę modelem Ziemii,
a drugą butelkę usuń. W efekcie otrzymasz realistyczny (chodź trochę
przesadzony) model eliptycznej orbity Ziemii.

Za pomocą tej metody możliwe jest skonstruowanie różnych elips.
Jak kształt elips będzie się zmieniał wraz ze zmniejszaniem się odległości między
butelkami?
•

Jak kształt elips zmieni się, jeśli zwiększymy dystans między butelkami?

W rzeczywistości, ogniska elipsy (butelki) znajdują się bardzo blisko siebie.
W efekcie orbita Ziemii zbliżona jest do okręgu. Z tego też powodu zmiana
dystansu nie zmienia bardzo temperatury.
Zwiększanie dystansu między ogniskami elipsy, powoduje jej coraz większe
rozciągnięcie. Gdyby planety poruszały się po bardzo eliptyczne, ich odległości od
Słońca wraz z obiegiem wahałyby się między bardzo małymi, a bardzo dużymi
odległościami do Słońca.

Źródło: Natalie Fisher

Wskazówka: Zauważ, że niewielkie wahania odległości między Słońcem,
a Ziemią nie są odpowiedzialne za zmiany pór roku (zobacz ćwiczenie 2.5).
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Dzieci mogą również zbudować własny model wykorzystując: styropian;
kawałek drewna, bądź korek; arkusz papieru; dwa gwoździe lub szpilki;
przewód i ołówek. Dzięki takiemu zestawowi każde dziecko może narysować i
zbadać różne elipsy.
Powiązane ćwiczenie: 4.6
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4.6

Ogległości i
orbity

Krótki Opis
Stwórz duży model Układu Słonecznego utrzymany w skali, poprzez
umieszczanie proporcjonalnych do siebie kul w proporcjonalnych odległościach
na otwartej przestrzeni.

Słowa Kluczowe
•
•
•
•

Słońce
Planety
Układ Słoneczny
Skala

Potrzebne Materiały
•
•
•

Plastikowe planety (w pudełku)
Piłka do ćwiczeń (w pudełku)
Taśma miernicza

Cel Kształcenia
Zobrazowanie ogromu odległości w Układzie Słonecznym, w porównaniu do
rozmiarów planet: Układ Słoneczny składa sie w wiekszości z pustej przestrzenii.
Poznanie sposobu na policzenie odległości korzystając z odpowiedniej skali.

Kontekst Naukowy
Odległości między planetami i między każdą z nich a Słońcem są ogromne w
porównaniu do ich wielkości. Dlatego niemożliwe jest stworzenie sensownej
grafiki przedstawiającej cały Układ Słoneczny. Z tego też powodu zdjęcia w
podręcznikach mogą wytworzyć złudne wrażenie, że pomiędzy wszystkimi
planetami jest taka sama odległość.
Aby to naprawić, możesz skonstruować własny, poprawny model Układu
Słonecznego!
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W tym celu niezbędne jest zapoznanie się z prawdziwymi odległościami i
rozmiarami w Układzie Słonecznym. Łatwo sobie zdać wtedy sprawę z potrzeby
użycia dwóch osobych skal dla pierwszej i drugiej wielkości. W innym wypadku w
powstałym modelu planety bedą oddalone od siebie o kilka kilometrów, badź będą
mikroskopowych rozmiarów.
Poniższa tabela przedstawia rozmiary i odległości w jakiej są położone planety
(źródło dla kolumn 1 i 2: dtv-Atlas Astronomie, 2005).
W celu zbudowania mniejszego modelu Układu Słonecznego możesz uznać
odległości od Słońca jako wartości podane w cm: najważniejsze są proporcje
między nimi. Neptun w takiej skali byłby w odległości 2,2 m od Słońca

Ciało
niebieskie

Promień
rzeczywisty
[km]

Promień w
skali 1:1.39
milionów [cm]

Odległość od
Słońca [milliony
km]

Słońce
Merkury
Wenus
Ziemia
Mars
Jowisz
Saturn
Uran
Neptun

1 392 000
4 878
12 104
12 756
6 794
142 984
120 536
51 118
49 528

100
0,35
0,87
0,92
0,49
10,27
8,66
3,67
3,56

57,9
108,2
149,6
227,9
778,3
1427,0
2869,6
4496,6

Odległość od
Słońca w skali 1:20
miliardów [m]

2,9
5,4
7,5
11,4
38,9
71,5
143,8
225,4

Pełny Opis
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•

Zabierz dzieci na zewnątrz, najlepiej na otwartą przestrzeń (np. trawnik,
boisko szkolne)

•

Podziel dzieci na dziesięć grup i przydziel każdej z nich jedną kulę. Dla Słońca
użyj piłki do ćwiczeń.

•

Zaczynająć od krawędzi trawnika, poproś dzieci o odsunięcie się na odległości
podane w prawej, skrajnej kolumnie. W ten sposób stworzą one (prawie)
realistyczny model Układu Słonecznego.

•

Zwróć uwagę na ogrom odległości: Układ Słoneczny składa się głównie z
pustej przestrzenii! W rzeczywistości odległości powinne być 14 razy większe!
W tej skali planety miałyby zbyt małą wielkość, więc nie byłoby to zbyt
praktyczne. Z kolei w skali 1:39 planety mają akceptowalną wielkość, lecz
Neptun byłby położony 3,2 km od początku modelu. Dlatego też użycie
dwóch skal jest praktyczne, ponieważ pozwala w przystepny sposób pokazać

ogrom Układu Słonecznego pozwalając jednocześnie na zoobrazowanie
wielkości planet.
Podpowiedź: Jeśli na zewnątrz pada, bądź nie ma miejsca na stworzenie całego
modelu, można ograniczyć model do Słońca i Ziemii. Dzięki temu wciąż możliwe
jest pokazanie ogromu Układu Słonecznego, zwłaszcza gdy podkreśli się 14
krotnie większą odległość jaka jest w rzeczywistości.
Powiązane ćwiczenia: 4.2, 4.3, 4.5
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4.7

Podróż do
planet

Krótki Opis
Wykorzystaj metodę origami do stworzenia rakiety, która posłuży do pokonania
dużych odległości w naszym Układzie Słonecznym.

Słowa Kluczowe
•
•

Rakieta
Origami

Potrzebne Materiały
•
•

Szablon do budowy rakiety metodą origami (Dodatek)
Kolorowe, kwadratowe kartki

Cel Kształcenia
Poznanie czasu trwania podróży przy kosmicznych odległościach.

Kontekst Naukowy
W celu dokładnego zbadania planet niezbędne jest zbliżenie się do nich.
Wcześniejsze ćwiczenia dostarczyły już mnóstwo ważnych informacji na ich
temat. Mimo to, chcielibyśmy zbudować odpowiednią rakietę i przemyśleć ile
czasu potrzebujemy, aby odwiedzić inne planety.
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Ciało
niebieskie
Merkury
Wenus
Ziemia
Mars
Jowisz
Saturn
Uran
Neptun
Pluton

Prędkość uczeczki
(na równiku) [km/h]
15 480
36 720
40 320
18 000
214 560
127 800
76 680
83 880
3 960

Źródło: NASA

Podróż na inne planety wymaga mnóstwo czasu. Niewiele mniej niż rok zajmuje
dotarcie do najbliższego sąsiada - Marsa. Lot na Plutona zająłby mniej więcej 45
lat. Spora część życia człowieka!
Aby wystartować z powierzchni Ziemii, musimy najpierw przezwyciężyć jej
przyciąganie grawitacyjne. Nasza rakieta, aby tego dokonać, musi osiągnąć tzw.
prędkość ucieczki. Podróż w dwie strony na inne planety wymaga pokonania
również ich grawitacji. Silniejsze pole grawitacyjne przekłada się na większą
prędkość ucieczki.
Dla Ziemii prędkość ucieczki wynosi 40 320 km/h, lub inaczej 40 krotność
prędkości samolotu! W tabeli powyżej możesz znaleźć wartości dla innych
planet. Na przykład, aby opuścić Jowisza, potrzeba bardzo, bardzo dużo paliwa.
Należy jednak pamietać, że jest on planetą gazową, dlatego niemożliwe jest
wylądowanie na jego powierzchni. Dlatego też ten problem nigdy nie zostanie
napotkany. Skaliste planety mają z kolei relatywnie małe prędkości ucieczki.
Dokładny czas lotu na każdą planetę jest podany w następnej tabeli.
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Cel

Odległość
od Słońca
[milliony km]

Odległość
od Ziemi
[milliony km]

Czas lotu dla
1000 km/h
[lat]

Czas lotu dla
40 300 km/h
[lat]

Słońce
Merkury
Wenus
Ziemia
Mars
Jowisz
Saturn
Uran
Neptun
Pluto

0
57,9
108,2
149,6
227,9
778,3
1 427
2 869,6
4 496,6
5 900

149,6
91,7
41,4
0
78,3
628,7
1 277,4
2 720
4 347
5 750,4

17,08
10,47
4,73
0,00
8,94
71,77
145,82
310,50
496,23
656,44

0,42
0,26
0,12
0,00
0,22
1,78
3,62
7,70
12,31
16,29

W praktyce nie jest to takie proste. Trajektorie lotu na planety są znacznie
bardziej złożone. Planety, Ziemia i Słońce przyciągają statek przez cały czas
trwania podróży. Poniższe długości lotów są najbardziej realistyczne:

n 6.05 lat
Satur
Wenus

(o k
.

3

z 2 .7 3 l a t
Jowis

ę c y)

9 rok
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Uran 16.1 la

t

30.6
Neptun

la t

.5
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Merkury
0.4 roku
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1r
3.5 oku
miesięcy)

Mars

45
ton
u
l
P

Źródło: UNAWE / C.Provot
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Pełny Opis
•

Zrób metodą origami rakiety z papieru, korzystając z instrukcj, jaką możesz
znaleźć w Dodatku.

•

Następnie przedyskutuj z dziećmi wymagania, jakie musi spełnić rakieta aby
odwiedzić z każdą z planet i ile czasu zajęłaby taka podróż. Rozważ nie tylko
dystans, ale również warunki panujące na powierzchni. Na których planetach
możemy wylądować (patrz ćwiczenie 4.1)? W jaki sposób można pokonać
pas asteroid znajdujący się między Marsem, a Jowiszem? Co się stanie jeśli
zmienimy prędkość rakiety?

Podpowiedź: To ćwiczenie może być połączone z ćwiczeniem 4.6.

Źródło: Natalie Fisher
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4.8

Lżejsze czy
cięższe

Krótki Opis
Oblicz ile ważyłyby obiekty na innych planetach.

Słowa Kluczowe
•
•
•
•

Grawitacja
Masa
Ciężar
Planety

Potrzebne Materiały
•
•

Papier
Długopis, ołówek

Cel Kształcenia
Poznaj wpływ grawitacji różnych planet na ciężar obiektów.

Kontekst Naukowy
Podczas lądowania na Księżycu 40 lat temu, astronauta przeprowadził ciekawe
doświadczenie. W jednej ręce trzymał piórko, a w drugiej młotek. Oba ciała
wypuścił w tym samym czasie. Które uderzyło powierzchnię Ksieżyca jako
pierwsze? Oba w tym samym momencie! W przypadku braku atmosfery (a tym
samym powietrza) na piórko nie działa tarcie powietrza. W efekcie opadnie w ten
sam sposób, jak młotek. W próżni wszystkie obiekty spadają z tą samą prędkością
bez względu na masę.
Po lądowaniu na Ksieżycu, astronauci mieli mnóstwo zabawy skacząc po
powierzchni naszego satelity. Ze względu na niskie przyciąganie grawitacyjne,
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mogli oni bez znacznego wysiłku skakać bardzo wysoko. Czuli się bardzo lekcy.
Waga obiektów na innych planetach, zależy od tzw. przyspieszenia
grawitacyjnego. Im większa jest to przyspieszenie, tym silniej ciało niebieskie
przyciaga inne obiekty (lub inaczej, tym więcej ważą). Pamiętaj, że
,,masa’’ obiektu jest zawsze taka sama, bez względu na umiejsowienie we
Wszechświecie. Jeden kilogram cukru pozostaje jednym kilogramem. Może
jedynie sprawiać wrażenie lżejszego na Ksieżycu, ponieważ ma na nim mniejszy
ciężar. Księżyc przyciąga kilogram cukru słabiej, niż Ziemia.
Poniższa tabela pokazuje, ile na poszczególnych ciałach niebieskich ważyłby 1kg
cukru, a ile dziecko o wadze 30 kg (przyjmując Ziemię za punkt odniesienia).

Ciało
niebieskie

Przyspieszenie
grawitacyjne
na równiku
[m/s²]

Mnożnik

Słońce
Merkury
Wenus
Ziemia
Księżyc
Mars
Jowisz
Saturn
Uran
Neptun
Pluton

273,7
3,7
8,87
9,81
1,62
3,71
24,79
10,44
8,69
11,15
0,7

27,9
0,38
0,9
1
0,17
0,38
2,53
1,06
0,89
1,14
0,07

Przykład:
1 kg cukru
[pozorny kg]

Przykład:
30 kg dziecko
[pozorny kg]

27,9
0,38
0,9
1
0,17
0,38
2,53
1,06
0,89
1,14
0,07

837
11,4
27
30
5,1
11,4
75,9
31,8
26,7
34,2
2,1

Na Księżycu dziecko o masie 30 kg ważyłoby zaledwie 0,17 x 30 kg = 5,1 kg,
podczas gdy na Jowiszu waga byłaby zbliżona do cieżaru dorosłego człoweika na
Ziemii: 2,36 x 30 kg = 70,8 kg.
Inne źródła: Astronauta przeprowadzający słynny eksperyment na
Księżycu z piórkiem i młotkiem: http://goo.gl/TIvEI

Pełny Opis
•

Rozdaj dzieciom tabelę zawierającą kolumny z przyspieszeniem i
mnożnikiem dla każdej z planet.

•

Poproś dzieci o policzenie wagi dziecka na innych planetach, gdyby na
Ziemii ważyłoby 30 kg.

Podpowiedź: Zauważ, że grwitacja na powierzchni zależy nie tylko od masy,
ale również od wielkości planety. Im wieksza jest planeta, tym większa odległość
dzieli powierzchnię i centrum planety. Zmniejszanie odległości powoduje
zmniejszanie przyciągania.
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Pomysły na inne ćwiczenia

Sztuka
Poszukiwanie życia pozaziemsiego może być ekscytujące. Jak mogłoby ono wyglądać? Poproś
dzieci o narysowanie ich wyobrażenia o życiu pozaziemskim. Możesz również wykorzystać
modelinę.

Źródło: Natalie Fisher

Źródło: Natalie Fisher

Źródło: Natalie Fisher

Pieczenie
Historie o planetach i innych ciałach niebieskich można połączyć z astronomicznoartystycznymi wypiekami.

Źródło: Natalie Fisher

Źródło: Natalie Fisher
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