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1. Etap edukacyjny i klasa
szkoła podstawowa - klasa VII

2. Przedmiot
chemia
3. Temat zajęć:
Składniki materii.
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 VII - 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 ziarnistej budowy materii.
8. Cele szczegółowe zajęć
1. uczeń potrafi wykonać proste doświadczenie potwierdzające ziarnista budowę materii
2. uczeń definiuje pojęcia : pierwiastek, dyfuzja, atom, cząsteczka,
3. uczeń potrafi powiązać zjawisko dyfuzji z wewnętrzną budową materii
4. uczeń wymienia zjawiska fizyczne, które są dowodami na istnienie drobin, z których zbudowana
jest materia
5. uczeń podaje przykłady z życia codziennego występowania zjawiska dyfuzji
6. uczeń potrafi wyjaśnić znaczenie i pochodzenie słowa "atom"
9. Metody i formy pracyb>
pogadanka
burza mózgów
aktiwizująca ( filmy do doświadczeń )
praca indywidualna
praca zbiorowa
10. Środki dydaktyczne
1

podręcznik "Chemia Nowej Ery" dla klasy VII - wydawnictwo NOWA ERA, autorstwa : J.Kulawik, T.
Kulawik, M.Litwin
laptop, projektor multimedialny
platforma Pi-stacja
docwiczenia.pl Nowa Era
platforma Youtube
platforma epodręczniki.pl
platforma Learning Appss
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 tematu
Czas trwania
7 minut
Opis aktywności
1.Przywitanie uczniów.
2.Sprawdzenie obecności.
3.Podanie tematu i celów lekcji.
4.Przypomnienie definicji pierwiastka chemicznego.
5.Wprowadzenie do tematu lekcji, obejrzenie filmiku "Stany skupienia materii" Wiedza
https://www.youtube.com/watch?v=_-mPM7Vj3Xc&t=235s
6.Wspólne omówienie treści zawartych w filmiku.

Aktywność nr 2
Temat
Składniki materii.
Czas trwania
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28 minut
Opis aktywności
1.Budowa materii. Platforma epodręczniki.pl: https://epodreczniki.pl/a/czasteczkowa-budowamaterii/DiVOw8zJr ( punkt 2 )
Wspólnie z uczniami charakteryzujemy budowę materii. Uczniowie zapisują notatkę w zeszycie.
2.Obejerzenie doświdczeń ilustrujących zjawisko dyfuzji :
-platforma docwiczenia.pl Nowa Era : https://docwiczenia.pl/kod/C7B45H
-platforma epodręczniki.pl : https://epodreczniki.pl/a/dyfuzja/D19UGJZUf
oraz filmu :
-platforma Pi-stacja : https://www.youtube.com/watch?v=xEv2F1L0Vk8
Wspólnie z uczniami charakteryzujemy zjawisko dyfuzji. Uczniowie zapisują notatkę w zeszycie.
3. Geneza odkrycia atomu i założenia Teorii atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii. Zdefiniowanie
pojęcia : cząsteczka.
Platforma epodręczniki.pl : https://epodreczniki.pl/a/czasteczkowa-budowa-materii/DiVOw8zJr ( punkt
1)
Uczniowie samodzielnie zapisują notatkę w zeszycie. Chętni uczniowie czytają sporządzoną przez siebie
notatkę.
Aktywność nr 3
Temat
Podsumowanie wiadomości.
Czas trwania
8 minut
Opis aktywności
1.Przypomnienie wiadomości z lekcji - uczniowie indywidualnie odpowiadją na zadane pytania:
jaką budowę ma otaczająca nas materia
jakie zjawisko potwierdza ziarnistą budowę materii
przykłady zawiska dyfuzji w życiu codziennym
kto i kiedy wprowadził pojęcie "atom"
jaka teoria potwierdza ziarnistą budowę materii i kto był jej twórcą
jakie są głowne założenia teorii atomistyczno-cząsteczkowej
2.Utrwalenie wiadomości - uczniowie rozwiązują quizz : https://learningapps.org/view17177905
Uczeń, który pierwszy poprawnie rozwiąże quizz i odczyta hasło końcowe, otrzymuję ocenę bardzo
dobrą z aktywności.

Aktywność nr 4
Temat
3

Zadanie pracy domowej
Czas trwania
2 minuty
Opis aktywności
1.Podręcznik "Chemia Nowej Ery" dla klasy VII str. 80 zad.1 i 2.
2.Karta pracy: https://dlanauczyciela.pl/zasob/158804,dziennik-laboratoryjny-11-atomy-i-czasteczkiskladniki-materii.docx

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 mozna przeprowadzać w formie tradycyjnej, a także podczas nauki zdalnej.
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy platformy epodreczniki.pl
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