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Temat
Jak rozpoznać rzędowość alkoholi?
Klasa/czas trwania lekcji: klasa III, szkoła ponadpodstawowa (liceum/technikum),
poziom rozszerzony, 45 min.
Cel ogólny lekcji: zapoznanie ucznia z pojęciem rzędowości alkoholi.
Cele szczegółowe operacyjne – sformułowane w języku ucznia: zrozumiesz
i wyjaśnisz jak doświadczalnie sprawdzić, który alkohol jest: pierwszo-, drugo- lub
trzeciorzędowy.
Środki dydaktyczne: odczynnik Bordwella i Wellmana (1g CrO3 rozpuścić w 1 cm3
stężonego kwasu siarkowego(VI) i 3 cm3 wody), aceton, 1-butanol, 2-butanol,
2-metylo- 2-propanol, probówki, statyw na probówki, pipety, rękawice jednorazowe,
fartuchy ochronne, karty pracy, patyczki z imionami i nazwiskami uczniów.
Zastosowanie narzędzi ICT do realizacji lekcji: komputery z dostępem do Internetu,
rzutnik multimedialny, prezentacja multimedialna, Scholaris: http://scholaris.
pl/zasob/58688 e-podręcznik: https://epodreczniki.pl/a/alkohole---budowa/
DHDcDTyOx, https://chem24.pl/podrecznik-,10,29,Alkohole-monohydroksylowe
Formy pracy: praca w grupie, praca indywidualna.
Metody i techniki nauczania: problemowe: dyskusja dydaktyczna, z użyciem
komputera z dostępem do Internetu, z użyciem e-podręcznika; praktyczne:
eksperyment; praca w grupach, technika „gadającej ściany”.
Przebieg lekcji
Faza wstępna
Nauczyciel sprawdza listę obecności. Ponadto prezentuje cele lekcji, które są
sformułowane w języku ucznia na prezentacji multimedialnej oraz ustala z uczniami
temat lekcji. Ponadto nauczyciel podaje przepisy BHP obowiązujące podczas
wykonywania doświadczeń.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel wprowadza uczniów w zagadnienie dotyczące budowy alkoholi,
rzędowości alkoholi (e-podręcznik: https://epodreczniki.pl/a/alkohole---budowa/
DHDcDTyOx, https://chem24.pl/podrecznik-,10,29,Alkohole-monohydroksylowe).
Następnie ma miejsce dyskusja dydaktyczna.
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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 rozpoznawaniu rzędowości alkoholi (metoda Bordwella i Wellmana). 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 na tablicy wzorów alkoholi użytych w doświadczeniu
oraz określenia ich rzędowości.
Faza podsumowująca (rekapitulacja)
Nauczyciel wraz z uczniami omawia wpływ alkoholu na organizm człowieka.

Komentarz metodyczny
Środki dydaktyczne: instrukcje wykonania doświadczeń nauczyciel przygotowuje
sam.
Formy pracy: praca doświadczalna w grupach (wybór lidera grupy).
Metody pracy: metoda eksperymentu.
Treści wykraczające poza Podstawę Programową: rzędowość alkoholi sprawdzona
doświadczalnie.
Treści interdyscyplinarne: biologia (wpływ alkoholu na organizm człowieka),
informatyka (https://epodreczniki.pl/a/alkohole---budowa/DHDcDTyOx, https://
chem24.pl/podrecznik-,10,29,Alkohole-monohydroksylowe0
Dostosowanie scenariusza do uczniów ze SPE: Scenariusz jest uniwersalny, dlatego
też można go dostosowywać do uczniów o SPE, np. dla ucznia słabo widzącego
instrukcja może być napisana na kartkach większą czcionką. Stosowanie kart pracy
pozwoli uczniom na dostosowanie tempa pracy do swoich możliwości. Praca
w grupach sprzyja wspieraniu się nawzajem uczniów, w tym ze SPE. Stosowanie
oceniania włączającego. W stosunku do uczniów z trudnościami w wykonywaniu
doświadczeń i przyswajaniu nowego materiału stosujemy tutoring rówieśniczy (np.
uczeń zdolny). Nauczyciel powinien stworzyć odpowiednią przestrzeń uczniowi
w klasie, np. stałe miejsce pracy.
Sposoby oceniania: Sprawdzanie osiągnięć uczniów, jak również ocena ich postępów,
muszą być indywidualne. Podczas lekcji uczniowie mają możliwość uzyskania oceny
bieżącej, z wykorzystaniem patyczków z imionami i nazwiskami uczniów.
Nauczyciel powinien obserwować uczniów i powinien doceniać wszelkie formy
zaangażowania w pracę ucznia ze SPE.
Ewaluacja lekcji: Nauczyciel powinien wybrać taką formę ewaluacji, która pasuje mu
do lekcji i da mu najwięcej informacji zwrotnych. Nauczyciel może wybrać technikę
„gadającej ściany.

