
KONSPEKT LEKCJI CHEMII DO DZIAŁU
„TEORIA ATOMISTYCZNO-CZ ĄSTECZKOWA”

W PIERWSZEJ KLASIE GIMNAZJUM

MARIA ECHE ŃSKA GIMNAZJUM NR 17 w GMINIE WARSZAWA CENTRUM

Czas trwania lekcji: 2x 45 min.

Cel ogólny: Podsumowanie i utrwalenie wiedzy i umiejętności zdobytych
podczas przerabiani działu „ Teoria atomistyczno-cząsteczkowa”

Cele szczegółowe:Uczeń powinien:

- uświadomić sobie,że materia ma budowę ziarnistą
- dostrzegać powiązania pomiędzy właściwościami, a budową substancji
- rozumieć pojęcia: promieniotwórczość, izotopy
- umieć obliczać masy cząsteczkowe wybranych substancji
- umieć wyjaśnić budowę atomu
- znać budowę układu okresowego
- dostrzegać zależności między budową pierwiastka, a jego miejscem w

układzie okresowym
- umieć wyjaśnić mechanizm tworzenia się wiązań w cząsteczkach

pierwiastków i związków chemicznych
- umieć wykorzystać wartościowość do określania budowy cząsteczek i

nazewnictwa związków chemicznych

Procedury osiągania celów:

- ćwiczenia na modelach,

- praca z podręcznikiem, literaturą popularnonaukową, komputerem,
magnetowidem,

- projektowanie i wykonywanie doświadczeń.

Środki dydaktyczne: - szkło i sprzęt laboratoryjny, odczynniki, foliogramy,

filmy, interaktywny podręcznik eduROM na płytce CD

Metody i formy pracy: - praca w grupach z elementami pracy indywidualnej, lekcja odbywa się

w formie konkursu.

PRZEBIEG LEKCJI (pierwsza godzina lekcyjna)
I Część wprowadzająca.

1. Czynności organizacyjne.
2. Podanie tematu lekcji.

II Cz ęść właściwa.
1. Zapoznanie uczniów ześrodkami dydaktycznymi do ich dyspozycji.
2. Podział klasy na 10 grup.
3. Zapoznanie uczniów z metodą pracy:

- każda grupa otrzymuje kartę z 10 tematami, które będą omawiane na lekcji ( załącznik nr.1)
- wszystkie grupy układają 10 pytań(po jednym}do każdego tematu
- każdy uczestnik grupy musi znać odpowiedź na te pytania
- pytania i odpowiedzi uczniowie zapisują na papierze ( karta pracy – załącznik nr2)
- wszystkie pytania uczniów po zakończonej pracy znajdą się w banku pytań.



III Praca domowa. Przygotuj się w domu do konkursu z 10 tematów zawartych w załączniku nr 1.

(Druga godzina lekcyjna)

I Część wprowadzająca.
1. Czynności organizacyjne.
2. Przypomnienie uczniom,że pracują w tych samych zespołach w których pracowali na

poprzedniej godzinie lekcyjnej.
II Cz ęść właściwa.

1. Zapoznanie uczniów z zasadami konkursu:
- każdy zespół otrzymuje ponownie załącznik nr. 1 z podkreślonym jednym tematem
- zespoły mają 5 minut na przygotowanie podkreślonego tematu do konkursu
- po 5 minutach przed klasą staje pierwszy zespół, potem następny i tak po kolei
- każdy zespół ma 3,5 minuty na odpowiedź

- pytaniom z banku pytań zostały przydzielone odpowiednie punkty zgodne z kryteriami
wymagań na poszczególne oceny

- ocena dopuszczająca 2 punkty
- ocena dostateczna 3 punkty itd.
- odpowiedzi udziela jeden członek grupypo uprzedniej naradzie z pozostałymi
- jeżeli grupa nie zna odpowiedzi pytanie przechodzi do klasy( w ten sposób uczniowie mogą

zdobyć indywidualne punkty)
- punktacja jest rejestrowana na tablicy.

2. Przeprowadzenie konkursu.
III Podsumowanie lekcji.

1. Podliczenie punktów i zamiana na oceny.
2. Wystawienie ocen.
3. Przeprowadzenie ankiety.

IV Praca domowa.Przygotuj się do pracy klasowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na te tematy,
które są słabiej opanowane.



ZAŁ ĄCZNIK NR 1

1. Ziarnista budowa materii.

2. Budowa atomu.

3. Izotopy.

4. Promieniotwórczość( korzyści czy zagrożenia dla ludzkości)

5. Masa atomowa i masa cząsteczkowa.

6. Budowa układu okresowego.

7. Budowa atomu, a układ okresowy.

8. Rodzaje wiązań chemicznych.

9. Wartościowość pierwiastków w związkach chemicznych.

10.Wzory substancji i nazewnictwo.



ZAŁ ĄCZNIK NR 2

Pytania Odpowiedzi
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