
                                  KONSPEKT LEKCJI CHEMII W KL I GIMNAZJUM.

                                                                      Oprac.  mgr Mirosław Rusinek
                                                                                 Gimnazjum w Szczawie

         Temat:       ROZDZIELANIE SKŁADNIKÓW MIESZANIN.

                                              ( lekcja ćwiczeniowa 2 godz )

         Cele operacyjne:
Uczeń ma wiedzieć:

- co to jest mieszanina i czym różni się od substancji,
- jakie są rodzaje mieszanin,
- jak skład mieszaniny wpływa na jej właściwości.

Uczeń ma umieć:
- sporządzać mieszaniny wskazane przez nauczyciela,
- rozdzielać mieszaniny na składniki metodami podanymi na lekcji,
- wskazywać te różnice między właściwościami substancji, które wykorzystuje się do

rozdzielania mieszanin
- omawiać poznane metody rozdzielania mieszanin,
- rozróżniać mieszaninę jednorodną od niejednorodnej.

Materiał do ćwiczeń:

piasek, kreda, wióry żelaza i magnezu, siarka, siarczan miedzi, chlorek sodu, mąka, woda.

Zestaw laboratoryjny dla każdej grupy ćwiczeniowej (3-4 uczniów):
       stojak do probówek
       probówki (5)
       zlewka 250 ml (1)
       łapka do probówek
       palnik
       zapałki
       bibuła filtracyjna
       magnes
       lejek
       szczotki do probówek

Plansza z kryteriami oceny pracy:

                                                    OCENIA  SIĘ:
1. Sposób wykonania ćwiczenia (zgodnie z zasadami bhp, odpowiedni przydział

pracy członkom grupy).
2. Porządek na stanowisku pracy.
3. Zachowanie wszystkich członków grupy w czasie ćwiczeń.
4. Prawidłowe wypełnienie karty pracy.
5. Umiejętność interpretowania wyników.



CZĘŚĆ I.          PRACA W GRUPACH

– SPORZĄDZANIE MIESZANIN SUBSTANCJI WEDŁUG PODANEJ
INSTRUKCJI

– WYKONANIE NAST ĘPUJĄCYCH  ZADA Ń:

1. Określić charakter otrzymanej mieszaniny (jednorodna, niejednorodna).
2. Rozdzielić poszczególne składniki mieszaniny.
3. Uzupełnić kart ę pracy.

      Karta pracy:

      I wersja

   Nr Składniki mieszaniny Rodzaj mieszaniny Opis rozdzielenia składników

    1. kreda, woda

     2. opiłki żelaza, siarka

     3. sól kuchenna, woda

     4. piasek, woda

II wersja

     Nr Składniki mieszaniny Rodzaj mieszaniny Opis rozdzielenia składników

     1.  mąka, woda

      2.  opiłki żelaza, wióry
magnezowe

     3.  siarczan miedzi, woda

     4.  piasek, woda



CZĘŚĆ II.     OMÓWIENIE WYKONMANYCH ĆWICZE Ń, WPROWADZENIE
                        NOWYCH TERMINÓW, UZUPEŁNIENIE  TABELI (ZAPIS DO
                        ZESZYTU).

Tabela:

I wersja:

  Nr Składniki mieszaniny Rodzaj mieszaniny Metoda rozdziału składników

   1. kreda, woda niejednorodna -zawiesina                   filtracja

    2. opiłki żelaza, siarka niejednorodna wykorzystanie właściwości
magnetycznych żelaza

    3. sól kuchenna, woda Jednorodna -roztwór odparowanie cieczy –
destylacja

     4. piasek, woda niejednorodna zlewanie cieczy – dekantacja

II wersja:

Nr Składniki mieszaniny Rodzaj mieszaniny Metoda rozdziału składników

     1. mąka, woda niejednorodna- zawiesina       Filtracja

     2. opiłki żelaza, wióry
magnezowe

niejednorodna wykorzystanie właściwości
magnetycznych żelaza

      3. siarczan miedzi, woda jednorodna – roztwór odparowanie cieczy- destylacja

      4. piasek, woda niejednorodna zlewanie cieczy- dekantacja

   Uzupełnienie tabeli ma charakter integracyjny dla podejmowanych na zajęciach działań
praktycznych i nowej terminologii chemicznej.

CZĘŚĆ III:   OCENA PRACY GRUPOWEJ UCZNIÓW z uwzgl ędnieniem podanych
                         na początku zajęć kryteriów oceny.


