
 Scenariusz lekcji chemii 

 Temat → Układ okresowy 
 Uczniowie  →  7.  i  8.  klasa szkoły podstawowej 
 Czas trwania lekcji  →  2  x  45 minut 
 Metoda  →  Na  podstawie  kursu  metodycznego  CLIL  oraz  Warsztatów  Erasmus  w 
 International School of Poznań 

 Cele ogólne: 
 1.  Kształcenie umiejętności używania układu okresowego pierwiastków chemicznych. 
 2.  Rozwijanie orientacji w układzie okresowym pierwiastków chemicznych. 
 3.  Doskonalenie umiejętności wypowiedzi ustnej. 

 Cele szczegółowe: 
 1.  Utrwalanie symboli pierwiastków chemicznych. 
 2.  Doskonalenie nazywania i wskazywania lokalizacji pierwiastków w układzie 

 okresowym. 
 3.  Utrwalenie prawidłowego odszukiwania danych ukrytych w układzie okresowym. 
 4.  Rozwijanie kreatywności i wyobraźni. 
 5.  Umiejętne słuchanie wypowiedzi innych. 
 6.  Integracja grupy. 

 Metody i sposoby realizacji celów: 

 ●  Praca w grupach 
 ●  Praca analityczno-syntetyczna o charakterze wzrokowym 
 ●  Działania praktyczne 
 ●  Myślenie dywergencyjne 
 ●  Instrukcja i pokaz 

 Nauczyciel obserwuje klasę i dostosowuje ilość zadań do możliwości uczniów. 
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 Przebieg zajęć: 

 CZĘŚĆ I: 

 1.  Układ  okresowy  →  co  to  jest,  do  czego  służy,  jakie  dane  można  z  niego  odczytać 
 (symbol  i  nazwa  pierwiastka,  numer  grupy  i  okresu,  liczba  atomowa  i  masowa,  liczba 
 elektronów, protonów i neutronów) + przykłady 
 www.ptable.com 

 2.  Zadanie  “Imię  z  symboli  pierwiastków”  →  Każdy  uczeń  zapisuje  swoje  imię  (wersja 
 pełna  lub  nie)  na  kartce  papieru  i  szuka  ukrytych  w  nim  symboli  pierwiastków.  Następnie 
 uczniowie  zapisują  symbole  pierwiastków  z  zastosowaniem  kolorowych  pisaków/kredek. 
 Pod  taką  wersją  swojego  imienia  uczniowie  dopisują  nazwy  ukrytych  pierwiastków.  Imię 
 na kartce mogą ozdobić rysunkami związanymi z chemią i/lub przyrodą. 

 3.  Ćwiczenie  “Informacje  z  UO”  →  Dla  przypisanych  symboli  z  imienia  uczniowie  szukają 
 w  układzie  okresowym  informacji  na  temat  położenia  pierwiastka  w  UO,  liczby 
 atomowej i masowej oraz ilości elektronów, protonów i neutronów. 

 4.  Zadanie  domowe  :  Uczniowie  szukają  ciekawostek  oraz  interesujących  faktów  na  temat 
 pierwiastków, których symbole znajdują się w ich imionach. 

 Aleksandra Bocian 

http://www.ptable.com/


 CZĘŚĆ II: 

 5.  Sprawdzenie  zadania  domowego  →  Uczniowie  przekazują  ciekawostki  o  swoich 
 pierwiastkach pozostałym uczniom w klasie. 

 6.  Gra  zespołowa  “UO  w  częściach”  *  1  →  Klasę  dzielimy  na  dwie  grupy,  każda  z  nich 
 otrzymuje  puzzle  z  układem  okresowym.  Zadanie  polega  na  jak  najszybszym  ułożeniu 
 poprawnego  układu  okresowego  przez  daną  grupę.  Uczniowie  mogą  korzystać  z  UO 
 znajdujących  się  w  sali  lub  z  własnych  kopii.  Wygrywa  grupa,  która  jako  pierwsza 
 poprawnie ułoży cały układ okresowy z puzzli. 

 7.  Ćwiczenie  z  papierem  toaletowym  “Burza  mózgów”  *  2  →  Uczniowie  odrywają  po  kilka 
 kawałków  papieru  toaletowego  (2  lub  3).  Trzymając  je  po  kolei  w  ręce  zastanawiają  się 
 oraz  mówią  głośno,  gdzie  można  znaleźć  pierwiastki  chemiczne  w  naszym  najbliższym 
 otoczeniu (woda, powietrze, oddychanie, okna, ołówek itp.). 

 8.  Zadanie  w  parach  “Jakim  pierwiastkiem  jestem?”  →  Każda  osoba  z  pary  wybiera  jakim 
 chce  być  pierwiastkiem  i  opisuje  go  za  pomocą  ilości  elektronów/protonów/neutronów 
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 i/lub  położenia  w  układzie  okresowym  i/lub  masy  w  porównaniu  np.  do  pierwiastków 
 znajdujących  się  w  jego  pobliżu.  Każdy  uczeń  z  pary  przygotowuje  jeden  przykład  i 
 zadaje  pytanie  drugiej  osobie  z  pary.  Następny  etap  tego  zadania  to  wymiana  uczniów 
 między dwoma parami oraz zadanie zagadki kolejnej osobie. 

 *  1  Gra  zespołowa  z  UO  zamiennie  z  pracą  w  mniejszych  grupach  “Jaka  jest  masa  pierwiastka  i/lub  związku 
 chemicznego?”  →  Uczniowie  dostają  kilka  przykładów  pierwiastków  i/lub  związków  chemicznych,  których  masy 
 mają znaleźć i/lub policzyć. Wygrywa grupa, która jako pierwsza poprawnie obliczy wszystkie masy. 

 *  2  Zamiennie można użyć  chusteczek higienicznych lub kredek/pisaków. 
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