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Temat
Jakie właściwości mają poliester i poliamid?
Klasa/czas trwania lekcji: klasa III, szkoła ponadpodstawowa (liceum/technikum),
poziom rozszerzony, 45 min.
Cel ogólny lekcji: zapoznanie uczniów z właściwościami poliestru i poliamidu.
Cele szczegółowe operacyjne – sformułowane w języku ucznia: zrozumiesz
i wyjaśnisz jakie właściwości mają poliester i poliamid.
Środki dydaktyczne: próbki tkaniny poliestrowej „elana” i poliamidowej „nylon ”
i „stilon”, palnik, metalowe szczypce, benzyna, aceton, stężony roztwór wodorotlenku
sodu, rękawice jednorazowe, fartuchy jednorazowe, karty pracy, kolorowe kubeczki
(zielony, żółty, czerwony).
Zastosowanie narzędzi ICT do realizacji lekcji: komputery z dostępem
do Internetu, rzutnik multimedialny, prezentacja multimedialna, Scholaris:
http://scholaris.pl/zasob/62728, e-podręcznik: https://epodreczniki.pl/a/
wlokna-naturalne-sztuczne-i-syntetyczne/DGQKwcYV4.
Formy pracy: praca w grupie, praca indywidualna.
Metody i techniki nauczania: praktyczne: doświadczenia; problemowe: dyskusja
dydaktyczna; praca w grupach, technika „tarczy strzeleckiej”.
Przebieg lekcji
Faza wstępna
Nauczyciel rozdaje kubeczki w trzech kolorach: zielonym, żółtym, czerwonym
i prezentuje cele lekcji, które są sformułowane w języku ucznia na prezentacji
multimedialnej oraz ustala z uczniami temat lekcji. Przepisy BHP i karty
charakterystyki substancji używanych na zajęciach.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel wprowadza uczniów w zagadnienie dotyczące włókien (http://
scholaris.pl/zasob/62728, https://epodreczniki.pl/a/wlokna-naturalne-sztuczne-isyntetyczne/DGQKwcYV4) – dyskusja.
2. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i rozdaje uczniom odpowiednie szkło, sprzęt,
odczynniki, instrukcje do wszystkich doświadczeń i karty pracy.
3. Uczniowie przeprowadzają doświadczenia:

4

Doświadczenie 1. Badamy zachowanie się próbek poliamidu i poliestru podczas
ogrzewania oraz ich palność.
 Doświadczenie 2. Badamy rozpuszczalność próbek poliestru i poliamidu
w benzynie i acetonie.
 Doświadczenie 3. Ogrzewanie poliamidu i poliestru do wrzenia ze stężonym
roztworem wodorotlenku sodu.
4. Nauczyciel prosi uczniów o sformułowanie pytań badawczych i hipotez, które
uczniowie zapisują w kartach pracy. Wszyscy wspólnie omawiają obserwacje
i formułują wnioski.


Faza podsumowująca (rekapitulacja)
1. Nauczyciel prosi uczniów o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
a) Z czym kojarzy się zapach palonego poliamidu?
b) Jak zachowują się poliester i poliamid w stosunku do benzyny i acetonu?
c) Co dzieje się z poliamidem w roztworze stężonego wodorotlenku sodu?
d) Jak zachowuje się poliester wobec wodorotlenku sodu?
2. Nauczyciel prosi, aby każda z grup ułożyła krzyżówkę dla innej grupy
(przykładowe hasło: włókno).

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: badanie (doświadczalne)
właściwości poliestrów i poliamidów.
Treści interdyscyplinarne: informatyka (https://epodreczniki.pl/a/wlokna-naturalnesztuczne-i-syntetyczne/DGQKwcYV4, http://scholaris.pl/zasob/62728).
Dostosowanie scenariusza do uczniów ze SPE: Scenariusz jest uniwersalny
i możne być dostosowany do uczniów o SPE. Uczniowie słabo widzący powinni
dostać karty pracy oraz instrukcje napisane większą czcionką. Nauczyciel powinien
mówić na lekcji wolno i powtarzać polecenia, jeśli jest taka konieczność. W trakcie
wykonywania przez uczniów doświadczeń nauczyciel powinien obserwować ich
pracę i interweniować, kiedy wystąpi jakaś trudność. Karty pracy pozwalają uczniom
dostosować tempo pracy do ich możliwości. Uczniowie, którzy mają trudności
z wykonaniem doświadczeń, powinni mieć „klasowych asystentów” (tutoring
rówieśniczy). Nauczyciel powinien stworzyć odpowiednią przestrzeń uczniowi
w klasie (siedzenie blisko drzwi, aby uczeń mógł wyjść z sali, gdy będzie to konieczne,
własne stanowisko pracy wraz z potrzebnym rzeczami).
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Sposoby oceniania: Nauczyciel stosuje ocenianie kształtujące. Podczas lekcji
uczeń ma możliwość uzyskania oceny bieżącej, wykorzystując 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
„tarczy strzeleckiej”.

