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Temat
Jakie właściwości chemiczne mają pierwiastki okresu 3 cz. 2?
Klasa/czas trwania lekcji: klasa III, szkoła ponadpodstawowa (liceum/technikum),
poziom rozszerzony, 2 x 45 min.
Cel ogólny lekcji: zapoznanie uczniów z właściwościami chemicznymi pierwiastków
3 okresu.
Cele szczegółowe operacyjne – sformułowane w języku ucznia: zrozumiesz
i wyjaśnisz jakie właściwości chemiczne mają pierwiastki należące do III okresu
w aspekcie ich właściwości redukcyjnych i utleniających, zrozumiesz i wyjaśnisz jaka
jest zależność pomiędzy wiązaniami chemicznymi, a miejscem pierwiastka w układzie
okresowym, zrozumiesz i wyjaśnisz jak otrzymać kwas fosforowy (V).
Środki dydaktyczne: probówki, korki, Mg (wiórki i opiłki), probówka termicznie
odporna, jod, zlewki, tkanina jeansowa, kolba stożkowa, Al (wiórki), szkiełka
zegarkowe, woda bromowa, pipety, woda chlorowa, szczypce drewniane
do probówek, lakmus (roztwór), papierki wskaźnikowe pH, H2SO4 (stężony), naczynka
wagowe, Na2SO3 (stały), termometr, Ca3(PO4)2, lejek do sączenia, sączki, 1% AgNO3,
butelka z korkiem, NH3(aq) (rozc.), parownice, FeCl3 (roztw.), kroplomierz, BaCl2
(roztw.) bagietki szklane, CH3COONa (roztwór), rękawice gumowe, jajko kurze (uczeń
przynosi sam na zajęcia), siatka termoodporna, fartuch ochronny, karty pracy,
kubeczki (kolor: czerwony, żółty, zielony).
Zastosowanie narzędzi ICT do realizacji lekcji: komputery z dostępem do Internetu,
rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, prezentacja multimedialna, Scholaris:
http://scholaris.pl/zasob/60591, http://scholaris.pl/zasob/56572, http://scholaris.
pl/zasob/58318, http://scholaris.pl/zasob/69126, https://chem24.pl/podrecznik,10,10,Azotowce, https://chem24.pl/podrecznik-,10,11,Tlen--siarka
Formy pracy: praca w grupie, praca indywidualna
Metody i techniki nauczania: praktyczna (doświadczenia), problemowa, praca
w grupach, technika zdań podsumowujących.
Przebieg lekcji
Faza wstępna
1. Nauczyciel sprawdza listę obecności i rozdaje kubeczki w trzech kolorach
(zielonym, żółtym, czerwonym) do zastosowania samooceny. Ponadto prezentuje
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cele lekcji, które są sformułowane w języku ucznia na prezentacji multimedialnej,
oraz ustala z uczniami temat lekcji.
2. BHP – nauczyciel zapoznaje uczniów z kartami charakterystyk substancji, które
będą używane na lekcjach.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel wprowadza uczniów w zagadnienie o pierwiastkach 3 okresu (https://
chem24.pl/podrecznik-,10,10,Azotowce, https://chem24.pl/podrecznik,10,11,Tlen--siarka) – dyskusja.
2. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i rozdaje uczniom odpowiednie szkło, sprzęt,
odczynniki, instrukcje do wszystkich doświadczeń i karty pracy.
3. Uczniowie przeprowadzają doświadczenie zgodnie z instrukcją polegające
na reakcji wody bromowej na magnez i glin oraz jodu z magnezem. Nauczyciel
prosi uczniów o sformułowanie pytania badawczego i hipotez, które uczniowie
zapisują w kartach pracy. Wszyscy wspólnie omawiają obserwacje. Nauczyciel prosi
chętnego ucznia o zapisanie reakcji na tablicy
4. Uczniowie przeprowadzają doświadczenie zgodnie z instrukcją polegające
na działaniu wody chlorowej na barwniki pochodzenia roślinnego oraz reakcji
soli kwasu siarkowego(IV) z kwasem siarkowym(VI). Nauczyciel prosi uczniów
o sformułowanie pytania badawczego i hipotez, które uczniowie zapisują
w kartach pracy. Wszyscy wspólnie omawiają obserwacje. Nauczyciel prosi
chętnego ucznia o zapisanie reakcji na tablicy.
5. Uczniowie przeprowadzają doświadczenie zgodnie z instrukcją
polegające na otrzymywaniu kwasu fosforowego (V). Nauczyciel prosi uczniów
o sformułowanie pytania badawczego i hipotez, które uczniowie zapisują
w kartach pracy. Wszyscy wspólnie omawiają obserwacje. Nauczyciel prosi
chętnego ucznia o zapisanie reakcji na tablicy.
Faza podsumowująca (rekapitulacja)
Na podsumowanie lekcji nauczyciel proponuje uczniom quiz z wykorzystaniem
aplikacji Quizizz i telefonów komórkowych.

Komentarz metodyczny
Środki dydaktyczne: instrukcje wykonania doświadczeń nauczyciel przygotowuje sam
lub prosi o pomoc zdolnego ucznia.
Formy pracy: praca doświadczalna w grupach (wybór lidera grupy).
Metody pracy: metoda eksperymentu.
Treści wykraczające poza Podstawę Programową: doświadczalne otrzymywanie
kwasu fosforowego (V).
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Treści interdyscyplinarne: informatyka (https://chem24.pl/podrecznik,10,10,Azotowce, https://chem24.pl/podrecznik-,10,11,Tlen--siarka, aplikacja:
Quizizz).
Dostosowanie scenariusza do uczniów ze SPE: niniejszy scenariusz jest uniwersalny
i może być dostosowany do uczniów o SPE. Jeśli w klasie są uczniowie, którzy słabo
widzą, powinni dostać karty pracy oraz instrukcje napisane większą czcionką. Karty
pracy ułatwiają uczniom dostosowanie tempa pracy do swoich możliwości. Nauczyciel
w trakcie pracy uczniów powinien ich obserwować i w razie zaistniałych trudności,
interweniować, np. poprzez nakierowanie na „właściwy tor” pracy. Uczniowie, którzy
mają trudności w realizacji poleceń powinni dostać pomoc w postaci rówieśnika
z klasy, np. zdolnego ucznia (tutoring rówieśniczy). Uczeń w trakcie wykonywania
doświadczeń angażuje więcej zmysłów, niż na lekcji teoretycznej. Nauczyciel powinien
stworzyć odpowiednią przestrzeń uczniowi w klasie (siedzenie blisko drzwi, aby uczeń
mógł wyjść z sali, gdy będzie to konieczne, stałe miejsce pracy).
Sposoby oceniania: Nauczyciel stosuje ocenianie kształtujące, może wybrać technikę
kolorowych kubeczków do zastosowania samooceny. W przypadku uczniów ze SPE
nauczyciel stara się w miarę możliwości zauważać i doceniać „plusem” lub pochwałą
słowną każdorazowy przejaw aktywności ucznia.
Ewaluacja lekcji: Nauczyciel powinien wybrać taką formę ewaluacji, która pasuje mu
do lekcji i da mu najwięcej informacji zwrotnych. Nauczyciel może wybrać technikę
zdań podsumowujących: Na lekcji najtrudniejsze było...; Najbardziej podobało mi
się…; Najchętniej ćwiczyłam/em...; Uważam, że lekcja była...

