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1. Etap edukacyjny i klasa
szkoła podstawowa - klasa VIII

2. Przedmiot
chemia
3. Temat zajęć:
Otrzymywanie soli w reakcjach kwasów z metalami.
4. Czas trwania zajęć
45 minut
5. Uzasadnienie wyboru tematu
Temat lekcji jest podstawą do realizacji podstawy programowej i jest zgodny z rozkładem materiału
podręcznika "Chemia Nowej Ery" dla klasy VIII - wydawnictwo NOWA ERA.
6. Uzasadnienie zastosowania technologii
Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie pracują na lekcjach, przy użyciu nowych technologii, dzięki czemu
łatwiej przyswajają omawiane treści.
7. Cel ogólny zajęć
Wykazanie, że nie wszystkie metale reagują z kwasami.
8. Cele szczegółowe zajęć
1. uczeń zapisuje równanie reakcji metalu aktywnego z kwasami i je odczytuje
2. uczeń korzysta z szeregu aktywności metali
3. uczeń przewiduje, czy zajdzie reakcja między kwasem a danym metalem
4. uczeń zapisuje wzory sumaryczne i nazywa wybrane sole
5. uczeń projektuje doświadczenie i wyjaśnia przebieg reakcji
9. Metody i formy pracyb>
pogadanka
burza mózgów
aktiwizująca ( filmy do doświadczeń )
praca indywidualna
praca zbiorowa
10. Środki dydaktyczne
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podręcznik "Chemia Nowej Ery" dla klasy VIII - wydawnictwo NOWA ERA, autorstwa : J.Kulawik, T.
Kulawik, M.Litwin
laptop, projektor multimedialny
docwiczenia.pl Nowa Era
platforma Youtube
platforma Epodręczniki.pl

11. Wymagania w zakresie technologii
Komputer ( laptop ) z dostępem do internetu, telefon komórkowy, projektor multimedialny ( jeżeli lekcja
odbywa się w szkole )
12. Przebieg zajęć
Aktywność nr 1
Temat:
Wprowadzenie do tematu.
Czas trwania
7 minut
Opis aktywności
1.Przywitanie uczniów.
2.Sprawdzenie obecności.
3.Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji:
uczniowie rozwiązują ćwiczenia z platformy Epodręczniki.pl : https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/579680
4.Podanie tematu i celów lekcji.
Aktywność nr 2
Temat
Aktywność i pasywność metali
Czas trwania
20 minut
Opis aktywności
1.Wyświetlenie filmu: Reakcja magnezu z kwasem chlorowodorowym i kwasem siarkowym ( VI ):
https://docwiczenia.pl/kod/C8KVPD
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i filmu : Reakcja magnezu, glinu i miedzi z kwasem chlorowodorowym :
https://www.youtube.com/watch?v=n3M5rsDGZW4&t=10s
2.Uczniowie wypowiadają spostrzeżenia z filmów i wyciągają wnioski.
3.Wyświetlenie filmu : Reakcja miedzi ze stężonym kwasem azotowym ( V ) :
https://www.youtube.com/watch?v=rXMpabgv4N0
4.Uczniowie wypowiadają spostrzeżenia z filmu i wyciągają wnioski.
5.Uczniowie na podstawie filmów z pomocą nauczyciela zapisują słownie schemat, według którego
zachodziły reakcje:
metal + kwas → sól + wodór↑
6.Uczniowie podają przykłady metali, które reagują z kwasami i przykłady metali, które z kwasami nie
reagują.
7.Nauczyciel udostepnia uczniom Whiteboard i wspólnie z uczniami zapisuje w formie cząsteczkowej
przykłady reakcji otrzymywania soli metodą : metal + kwas ........

Aktywność nr 3
Temat
Szereg aktywności metali
Czas trwania
15 minut
Opis aktywności
1.Uczniowie zapoznają się z materiałem umieszczonym w linku :
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/374241
Wspólnie z uczniami zapisujemy notatkę do zeszytu.
2.Uczniowie analizują Szereg aktywności metali :
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/495890
Uczniowie samodzielnie opisują w zeszycie "Szereg aktywności metali".
3.Uczniowie samodzielnie wykonują zadania :
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/242488

Aktywność nr 4
Temat
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Praca domowa
Czas trwania
3 minuty
Opis aktywności
1.Podręcznik "Chemia Nowej Ery" dla klasy VIII str. 76 zad. 1 i 3.
2.Karta pracy: https://docwiczenia.pl/kod/C8D5V7

13. Sposób ewaluacji zajęć
Formularz ewaluacyjny dla uczniów:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JWzVVwr_kSizGWF_PMZTI_By5iK4nZJp8ilv1RaVU5UQTFNWVpSREY2UE9QS0hRNkcyTFJHNjdRTS4u

14. Licencja
CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji
15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
Lekcję można przeprowadzać podczas nauczania stacjonarnego, jak również podczas nauki zdalnej.
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy platformy epodreczniki.pl
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