SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 10
Tổ Vật Lý – Tin - Kỹ Công Nghiệp
Tên chuyên đề: Nghiên cứu bài học: “Bài 10 Ghép các nguồn điện thành bộ” theo chủ đề
STEM
Người thực hiện: Đ/c Lê Thị Mai - Giáo viên Vật lý.
Thời gian: Sáng, tiết 4 ngày 26/10/2021; Tại lớp 11A6
Hình thức: Trực tuyến.
TÓM TẮT
Chuyên đề dựa trên phương pháp tổ chức cho HS nghiên cứu bài học bằng phương pháp
STEM. Sử dụng phương pháp thực hành khoa học, lấy học sinh làm trung tâm, vận dụng tư
duy sáng tạo, khả năng tìm tòi học hỏi, các tính toán về toán học để hướng học sinh đến kiến
thức cần xây dựng trong bài một cách chủ động, giúp học sinh khắc sâu kiến thức, vận dụng
linh hoạt vào các ứng dụng trong thực tiễn.
NỘI DUNG
a) Định hướng thảo luận theo 4 nhiệm vụ đã giao về nhà:
NHIỆM VỤ STEM GIAO VỀ NHÀ
YÊU CẦU: Em hãy sử dụng một số quả pin, hoặc nguồn tự chế kết hợp nghiên cứu sách
giáo khoa bài 10, thực hiện các nhiệm vụ sau:
(1) Tìm hiểu các cách ghép các nguồn (pin) thành bộ nguồn?
(2) Nêu phương pháp đo đạc, tính toán suất điện động (hoặc tác dụng tạo ra dòng điện) của bộ gồm
nhiều nguồn ghép với nhau? Phương pháp đo đạc, tính toán điện trở trong của bộ nguồn đó.
(3) Sử dụng phương pháp đã nêu ở trên tìm hiểu và đưa ra bảng so sánh khi mạch điện sử dụng bộ
nguồn so với 1 nguồn. Từ đó đưa ra mối liên hệ về suất điện động (hoặc tác dụng tạo ra dòng
điện) của bộ nguồn so với 1 nguồn riêng lẻ. Tìm ra công thức xác định điện trở trong của bộ
nguồn.
(4) Tìm hiểu và nêu các ứng dụng trong thực tế của việc ghép các nguồn thành bộ để sử dụng.
Nhiệm vụ 1: 2 nhóm trình bày kết quả của yêu cầu (1).
Các nhóm đưa ra báo cáo về thực nghiệm các cách ghép pin thành bộ nguồn. Sau đó thảo luận thống
nhất kiến thức.

Sau khi các nhóm thảo luận, GV hướng dẫn đưa ra kết luận chung.
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Nhiệm vụ 2: HS trình bày kết quả thu được đưa ra cách xác định điện trở trong của một bộ nguồn
ghép với nhau.( 1 nhóm trình bày).

Sau khi các nhóm thảo luận, GV hướng dẫn đưa ra kết luận chung.
CÁCH GHÉP

NỐI TIẾP

SONG SONG
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Nhiệm vụ 3: HS trình bày báo cáo về nhiệm vụ (3) trong cách ghép bộ nguồn nối tiếp: 3 nhóm trình
bày.
Nhóm 1: Chế tạo pin từ củ khoai tây, dựa trên phương pháp căn cứ vào độ sáng của đèn để phát hiện
ra suất điện động khi ghép nối tiếp nhiều nguồn lớn hơn 1 nguồn.

Nhóm 2: Sử dụng phương pháp ghép pin hết, pin mới vào bộ pin của xe oto đồ chơi. Căn cứ vào khả
năng hoạt động tốt, yếu của xe để biết được khả năng tạo suất điện động của bộ nguồn nối tiếp.

Nhóm 3: Sử dụng phương pháp dùng vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu bộ pin ghép nối tiếp. Căn cứ
vào lí luận suất điện động bằng hiệu điện thế hai đầu bộ nguồn khi mạch hở, đưa ra giá trị và mối
quan hệ của suất điện động của bộ nguồn nối tiếp với từng nguồn.

Sau khi các nhóm thảo luận, GV hướng dẫn đưa ra kết luận chung.
NỐI TIẾP
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Nhiệm vụ 4: HS trình bày báo cáo về nhiệm vụ (3) trong cách ghép bộ nguồn song song: 2 nhóm
trình bày.
Nhóm 1: Dựa trên định luật Ôm cho toàn mạch, khảo sát độ sáng của đèn khi được mắc với bộ nguồn
gồm các nguồn mắc song song. Từ đó đưa ra nhận xét về suất điện động của bộ nguồn mắc song
song.

Nhóm 2: Sử dụng phương pháp dùng vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu bộ pin ghép song song. Căn
cứ vào lí luận suất điện động bằng hiệu điện thế hai đầu bộ nguồn khi mạch hở, đưa ra giá trị và mối
quan hệ của suất điện động của bộ nguồn song song với từng nguồn.

Sau khi các nhóm thảo luận, GV hướng dẫn đưa ra kết luận chung.

Nhiệm vụ 5: HS trình bày nhiệm vụ (4): Ứng dụng thực tế: 1 nhóm.
Ứng dụng thực tế

Bảo vệ môi trường

b) Kết luận, nhận định: GV kết luận và chốt kiến thức.

Giao bài tập về nhà
-Ôn tập các kiến thức đã học, làm các BT trong SGK và trên trang OLM.VN.
KẾT LUẬN
Chuyên đề hướng tới phương pháp dạy và học STEM, các hoạt động học tập đều lấy học sinh làm
trung tâm. Thông qua quá trình tìm hiểu kiến thức bằng các phương pháp thực nghiệm, học sinh không
những tìm hiểu, khắc sâu kiến thức một cách chủ động, mà còn rèn luyện được các kỹ năng cần thiết
như sự cẩn thận, tỉ mỉ, khéo léo, phát huy khả năng sáng tạo và yêu thích môn học nhiều hơn.

