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Temat
Jak odróżnić cukry redukujące od nieredukujących?
Klasa/czas trwania lekcji: klasa III, szkoła ponadpodstawowa (liceum/technikum),
poziom rozszerzony, 45 min.
Cel ogólny lekcji: zapoznanie uczniów z właściwościami redukującymi cukrów.
Cele szczegółowe operacyjne – sformułowane w języku ucznia: dowiesz się
jakie cukry mają właściwości redukujące, a jakie tych właściwości nie posiadają.
Środki dydaktyczne: odczynnik Benedicta, probówki, statyw na probówki, pipety,
2% roztwór CuSO4, 10% roztwór NaOH, 5% roztwór AgNO3, 10% roztwór amoniaku,
łaźnia wodna, roztwory cukrów: glukozy, fruktozy, maltozy, sacharozy, laktozy,
rękawice jednorazowe, fartuchy ochronne, karty pracy, kolorowe kubeczki (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/58286, e-podręcznik: https://epodreczniki.pl/a/
cukry---glukoza-i-fruktoza/DIEPptxTJ.
Formy pracy: praca w grupie, praca indywidualna.
Metody i techniki nauczania: praktyczna (doświadczenia), problemowa, praca
w grupach, technika „Róża wiatrów”.
Przebieg lekcji
Faza wstępna
Nauczyciel rozdaje uczniom kubeczki (w trzech kolorach: zielonym, żółtym,
czerwonym). Następnie nauczyciel prezentuje cele lekcji, które są sformułowane
w języku ucznia na prezentacji multimedialnej oraz ustala z uczniami temat lekcji.
Ponadto nauczyciel podaje przepisy BHP obowiązujące na lekcji.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel wprowadza uczniów w zagadnienie o cukrach redukujących (https://
epodreczniki.pl/a/cukry---glukoza-i-fruktoza/DIEPptxTJ) – dyskusja.
2. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Następnie rozdaje każdej grupie odpowiednie
szkło, sprzęt, odczynniki, instrukcje do wszystkich doświadczeń i karty pracy.
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3. Uczniowie przeprowadzają doświadczenie, w którym próbę lustra srebrowego,
próbę Trommera, próbę Benedicta zgodnie z instrukcją, formułują pytania
badawcze i stawiają hipotezy, zapisują obserwacje w kartach pracy. Nauczyciel pyta
uczniów o wnioski, jakie wynikają z przeprowadzonego doświadczenia, po czym
uczniowie zapisują je w kartach pracy.
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.
Formy pracy: praca doświadczalna w grupach (wybór lidera grupy).
Metody pracy: metoda eksperymentu.
Treści wykraczające poza Podstawę Programową: doświadczalne sprawdzenie, które
disacharydy mają właściwości redukujące, a które tych właściwości nie mają.
Treści interdyscyplinarne: informatyka (https://epodreczniki.pl/a/cukry---glukoza-ifruktoza/DIEPptxTJ, aplikacja: Quizizz).
Dostosowanie scenariusza do uczniów ze SPE: Scenariusz jest uniwersalny i można
go dostosowywać do uczniów o SPE. Uczniowie słabo widzący powinni dostać kartę
pracy oraz instrukcje do doświadczeń napisane większa czcionką. Zastosowanie
kart pracy powoduje, że uczniowie mogą dostosować tempo pracy do swoich
możliwości. Praca w grupach sprzyja wspieraniu się nawzajem uczniów (również
o SPE). Nauczyciel w trakcie doświadczeń powinien obserwować uczniów i w razie
potrzeby im pomagać rozwiązywać trudności. W trakcie wykonywania doświadczeń
uczniowie angażują wiele zmysłów. Uczniowie, którzy mają trudności w wykonywaniu
doświadczeń powinni mieć asystenta (tutoring rówieśniczy). Nauczyciel lub też
lider grupy, którym może być uczeń zdolny, powinien wyznaczyć konkretne zadania
uczniom w grupie (również uczniom o SPE). Nauczyciel powinien mówić wolno
i w razie potrzeby powtarzać polecenia, których nie powinno być wiele na raz.
Nauczyciel powinien stworzyć odpowiednią przestrzeń uczniowi w klasie (np.
siedzenie blisko drzwi, aby uczeń mógł wyjść z sali, gdy będzie to konieczne).
Sposoby oceniania: Nauczyciel stosuje ocenianie kształtujące, wykorzystując
kolorowe kubeczki (zielony, żółty, czerwony). Nauczyciel stara się w miarę możliwości
zauważać i doceniać „plusem” lub pochwałą słowną każdorazowy przejaw aktywności
ucznia SPE. Uczniowie uzyskują informacje zwrotną.
Ewaluacja lekcji: Nauczyciel powinien wybrać taką formę ewaluacji, która pasuje mu
do lekcji i da mu najwięcej informacji zwrotnych. Nauczyciel może wybrać technikę
„Róży wiatrów”.

