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Temat
Na czym polegają procesy egzo- i endotermiczne?
Klasa/czas trwania lekcji: klasa III, szkoła ponadpodstawowa (liceum/technikum),
poziom rozszerzony, 45 min.
Cel ogólny lekcji: zapoznanie uczniów z reakcją egzotermiczną i endotermiczną.
Cele szczegółowe operacyjne – sformułowane w języku ucznia: zrozumiesz
i wyjaśnisz jakie są zmiany energii wewnętrznej podczas przebiegu różnych reakcji,
zrozumiesz i wyjaśnisz na czym polega reakcja egzoenergetyczna, zrozumiesz
i wyjaśnisz na czym polega reakcja endoenergetyczna, zrozumiesz i wyjaśnisz jakie są
przykłady reakcji endo- i egzoenergetycznych.
Środki dydaktyczne: zlewki, mieszadło magnetyczne, mały lejek, wodorotlenek sodu,
kwasek cytrynowy, woda destylowana, czujnik temperatury, rękawice jednorazowe,
fartuchy ochronne, karty pracy, kolorowe kubeczki.
Zastosowanie narzędzi ICT do realizacji lekcji: komputery z dostępem do Internetu,
rzutnik multimedialny, prezentacja multimedialna, Scholaris: http://scholaris.pl/
zasob/107087, http://scholaris.pl/zasob/107086, e-podręcznik: https://chem24.pl/
podrecznik-,10,46,Efekty-energetyczne-reakcji--entalpia
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 „gadająca ściana”.
Przebieg lekcji
Faza wstępna
1. Nauczyciel rozdaje uczniom kolorowe kubeczki (zielony, żółty, czerwony)
i prezentuje 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.
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Faza realizacyjna
1. Nauczyciel wprowadza uczniów w zagadnienie dotyczące procesów egzoi endotermicznych (https://chem24.pl/podrecznik-,10,46,Efekty-energetycznereakcji--entalpia) – 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 badaniu: wyznaczanie ciepła rozpuszczania soli bezwodnej oraz wyznaczanie
ciepła rozpuszczania wodorotlenku metalu l grupy. Nauczyciel prosi uczniów
o sformułowanie pytania badawczego i hipotez, które uczniowie zapisują
w kartach pracy. Wszyscy wspólnie omawiają obserwacje i formułują wnioski.
Faza podsumowująca (rekapitulacja)
Nauczyciel wraz z uczniami omawia efekty energetyczne procesów chemicznych
znanych z życia codziennego.

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: doświadczalne przedstawienie
procesów egzo- i endotermicznych.
Treści interdyscyplinarne: informatyka (https://chem24.pl/
podrecznik-,10,46,Efekty-energetyczne-reakcji--entalpia)
Dostosowanie scenariusza do uczniów ze SPE: Niniejszy scenariusz może być
dostosowany do uczniów o SPE. W przypadku uczniów niedowidzących, można
zastosować w karatach pracy oraz instrukcjach większą czcionkę. Praca w grupach
powoduje, że uczniowie wzajemnie się wspierają, również dotyczy to uczniów
o SPE. Karty pracy, powodują, że uczniowie mogą dostosować tempo pracy
do swoich możliwości. W trakcie przeprowadzenia doświadczeń/eksperymentów
uczniowie angażują się emocjonalnie i również angażują większa ilość zmysłów.
Nauczyciel powinien w trakcie lekcji mówić wolno, w razie potrzeby powtarzać
polecenia i nie zadawać kilku poleceń na raz. Nauczyciel powinien obserwować
uczniów w trakcie wykonywania ćwiczeń praktycznych, wspierać uczniów i w razie
zaistnienia jakichkolwiek trudności, powinien pomagać. Nauczyciel powinien stworzyć
odpowiednią przestrzeń uczniowi w klasie (własne, stałe miejsce w klasie oraz
siedzenie blisko drzwi, aby uczeń mógł wyjść z sali, gdy będzie to konieczne).
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Sposoby oceniania: Nauczyciel stosuje ocenianie kształtujące, wykorzystując
technikę świateł (kolorowe kubeczki). W przypadku oceniania uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych (SPE) ocena powinna być pozytywna, doceniająca
najmniejsze nawet wysiłki czy umiejętności ucznia.
Ewaluacja lekcji: Nauczyciel powinien wybrać taką formę ewaluacji, która pasuje
mu do lekcji i da mu najwięcej informacji zwrotnych. Nauczyciel może wybrać
technikę ściany opinii (gadająca ściana). Polega ona na tym, że na kartkach formatu
plakatu przymocowanych do ściany uczniowie mogą wpisywać (lub naklejać
napisane na postitach) swoje wypowiedzi. Plakaty mają swoje tytuły, które wskazują
na zagadnienie, w odniesieniu do którego uczniowie mogą sformułować swoje opinie.
Przykładowe nagłówki plakatów (sprawdzone w niejednym szkoleniu) to: Na lekcji
dowiedziałem/dowiedziałam się, że….., Najciekawsze było dla mnie…, Najbardziej
przydatne było dla mnie…, Najmniej interesujące było dla mnie…, Najmniej przydatne
było dla mnie…

