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SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

1. Autor(a):  Elżbieta Byczkowska 

2. Etap edukacyjny II  

3. Przedmiot : chemia klasa 7 

4. Temat: Woda jako rozpuszczalnik 

5. Cele zajęć: 

Uczeń:  

✔ poznaje pojęcia: rozpuszczalnik, dipol, emulsja 

✔ wyjaśnia proces rozpuszczania 

✔ opisuje budowę cząsteczki wody 

✔ analizuje wpływ czynników na szybkość rozpuszczania substancji w wodzie 

6. Szczegółowe cele zajęć wraz z odwołaniem do podstawy programowej:  

Uczeń: 

✔ Bada zdolność do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie 

✔ Tłumaczy, na czym polega rozpuszczanie 

✔ Opisuje budowę cząsteczki wody 

✔ Wyjaśnia, dlaczego woda dla niektórych substancji jest rozpuszczalnikiem, a 

dla innych nie 

✔ Wyjaśnia pojęcia:  emulsja, dipol 

✔ Bada wpływ czynników na szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie 

7. Kompetencje kluczowe:  

⮚ kompetencje informatyczne 

⮚ umiejętność uczenia się 

8. Metody i formy pracy:  

⮚ Pokaz, metoda problemowa, ćwiczenia, burza mózgów 

9. Wykorzystane środki dydaktyczne:  

o Multibook Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej 



 

 

o Tablet graficzny 

o Padlet 

o Eduelo.pl 

o LearningApps.org 

o Docwiczenia.pl 

10. Przebieg zajęć:  

o Sprawdzenie zadania z ostatniej lekcji: uczeń chętny rozwiązuje quiz 

o https://www.eduelo.pl/quiz/1699/czesc/1/ 

o Nauczyciel podaje temat i cele lekcji. 

o Nauczyciel wkleja link do padletu 

https://padlet.com/byczkowskaelzbieta17/nxpqxnlpvsiwdsth 

o Nauczyciel wyświetla film ( Multibook): Rozpuszczanie substancji w wodzie 

o Na podstawie obejrzanego filmu uczniowie zapisują wniosek : Punkt 1 i 2 notatki 

(załącznik 1) 

o Nauczyciel, wykorzystując tablet graficzny, przedstawia budowę cząsteczki wody, 

wyjaśnia dlaczego woda jest dipolem. ( notatka) 

o Nauczyciel zadaje pytanie: Czy budowa cząsteczki wody ma wpływ na rozpuszczanie 

się w niej substancji? Uczniowie podają odpowiedzi ( jeśli tak to jaki lub nie). 

Nauczyciel wyświetla animację dotyczącą budowy polarnej cząsteczki wody i 

rozpuszczania się w niej substancji o budowie polarnej. Uczniowie zapisują wnioski. 

o Nauczyciel zadaje pytanie: Czy i jakie czynniki mogą mieć wpływ na szybkość 

rozpuszczania się substancji w wodzie? Uczniowie podają swoje pomysły, następnie 

nauczyciel wyświetla film (docwiczenia.pl) https://docwiczenia.pl/kod/C7E9TW 

o Uczniowie  uzupełniają opis doświadczenia  (załącznik 2)  

o Na podsumowanie lekcji uczniowie rozwiązują quiz: 

https://learningapps.org/watch?v=pkfufnyfk21 

11. Informacje dodatkowe:  

12. Lista załączników:  

• Załącznik 1 ( notatka dla ucznia) 

• Załącznik 2 ( opis doświadczenia) 

•  https://www.eduelo.pl/quiz/1699/czesc/1/ 

• https://docwiczenia.pl/kod/C7E9TW   
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