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Temat
Jaką budowę oraz właściwości chemiczne mają aminokwasy?
Klasa/czas trwania lekcji: klasa III, szkoła ponadpodstawowa (liceum/technikum),
poziom rozszerzony, 2 x 45 min.
Cel ogólny lekcji: zapoznanie ucznia z budową i właściwościami chemicznymi
aminokwasów.
Cele szczegółowe operacyjne – sformułowane w języku ucznia: zrozumiesz
i wyjaśnisz budowę i właściwości chemiczne aminokwasów na przykładzie glicyny.
Środki dydaktyczne: kwas aminooctowy (glicyna), woda destylowana, probówki,
statyw na probówki, papierki wskaźnikowe, roztwór wodorotlenku sodu (1 mol/dm3),
fenoloftaleina, łyżeczki, oranż metylowy, kwas solny (1 mol/dm3), fartuchy ochronne,
rękawice jednorazowe, karty pracy, kubeczki (kolory: czerwony, żółty, zielony), modele
kulkowe.
Zastosowanie narzędzi ICT do realizacji lekcji: komputery z dostępem do Internetu,
rzutnik multimedialny, prezentacja multimedialna, zasoby Scholarisa: http://
scholaris.pl/zasob/60122; zasoby multimedialne zawarte w e-podręczniku: https://
epodreczniki.pl/a/aminy-i-aminokwasy/DEvxqjNri, https://quizizz.com/admin/
quiz/5cecdaf2525fc2001b39e369/aminokwasy-i-biaka
Formy pracy: praca zbiorowa, 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 „Oś oceny”.
Przebieg lekcji
Faza wstępna
Nauczyciel rozdaje uczniom kubeczki w trzech kolorach: zielonym, żółtym,
czerwonym, sprawdza listę obecności i prezentuje cele lekcji sformułowane w języku
ucznia na prezentacji, ustala z uczniami temat lekcji. Przepisy BHP.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel wprowadza uczniów w zagadnienie o aminokwasach odwołując się
do budowy i właściwości (http://scholaris.pl/zasob/60122, e-podręcznik: https://
epodreczniki.pl/a/aminy-i-aminokwasy/DEvxqjNri), dyskusja.
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2. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, rozdaje modele kulkowe i prosi, aby uczniowie
zbudowali model kwasu aminooctowego (glicyny).
3. Nauczyciel rozdaje każdej grupie odpowiednie szkło, sprzęt, odczynniki, instrukcje
do wszystkich doświadczeń i karty pracy. Uczniowie przeprowadzają doświadczenia
zgodnie instrukcją i dokonują obserwacji, które zapisują w kartach pracy.
4. Uczniowie przeprowadzają doświadczenie: reakcja glicyny z wodorotlenkiem
metali oraz wykrywanie azotu w glicynie według instrukcji, formułują pytania
badawcze i stawiają hipotezy, zapisują obserwacje w kartach pracy.
Faza podsumowująca (rekapitulacja)
Na podsumowanie lekcji nauczyciel proponuje uczniom quiz z wykorzystaniem
aplikacji Quizizz (https://quizizz.com/admin/quiz/5cecdaf2525fc2001b39e369/
aminokwasy-i-biaka) i telefonów komórkowych. Nauczyciel ustala z uczniami
i omawia kryteria sukcesu.

Komentarz metodyczny
Środki dydaktyczne: instrukcje wykonania doświadczeń nauczyciel przygotowuje sam
lub też prosi ucznia zdolnego do pomocy w przygotowaniu instrukcji doświadczeń.
Formy pracy: praca doświadczalna w grupach (wybór liderów grup).
Metody pracy: metoda eksperymentu.
Treści wykraczające poza Podstawę Programową: doświadczalne właściwości
aminokwasów.
Treści interdyscyplinarne: informatyka (aplikacja: Quizizz https://quizizz.com/
admin/quiz/5cecdaf2525fc2001b39e369/aminokwasy-i-biaka; http://scholaris.pl/
zasob/60122, https://epodreczniki.pl/a/aminy-i-aminokwasy/DEvxqjNri).
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. Praca w grupach
sprzyja wspieraniu się nawzajem uczniów, w tym o SPE. Nauczyciel powinien
obserwować uczniów, umieć wykryć, co sprawia im szczególne trudności i wybrać
odpowiedni sposób przezwyciężania tych trudności. Uczniom, którzy mają trudności
w wykonywaniu doświadczeń/eksperymentów, nauczyciel powinien przydzielić
do pomocy rówieśnika, np. ucznia zdolnego (tutoring rówieśniczy). Stosowanie
kart pracy pozwoli uczniom na dostosowanie tempa pracy do swoich możliwości.
Nauczyciel powinien stworzyć odpowiednią przestrzeń uczniowi w klasie tzn. uczeń
powinien mieć stałe, własne miejsce pracy, powinien siedzieć blisko drzwi, aby uczeń
mógł wyjść z sali, gdy będzie to konieczne.
Sposoby oceniania: Sprawdzanie osiągnięć uczniów, jak również ocena ich postępów,
muszą być indywidualne. Nauczyciel stosuje ocenianie kształtujące, technikę świateł.
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W przypadku uczniów ze SPE ocena powinna być pozytywna, doceniająca najmniejsze
nawet wysiłki czy umiejętności ucznia; rozstrzygana zawsze na korzyść ucznia.
Ewaluacja lekcji: Nauczyciel powinien wybrać taką formę ewaluacji, która pasuje mu
do lekcji i da mu najwięcej informacji zwrotnych. Nauczyciel może wybrać technikę
„Oś oceny”.

