
Scenariusz lekcji chemii  
Klasa: druga gimnazjum z rozszerzonym programem języka angielskiego 
Autor: mgr inż. Małgorzata Konieczka 
Temat: Woda w przyrodzie 
Motto:   

Woda jest wszechobecna. 
Jest w nas i wokół nas. 

Woda, to podstawowy element przyrody. 
Kolebka życia. 

Cele ogólne:  
− Uczeń potrafi wymienić właściwości fizyczne wody. 
− Uczeń wie, na czym polega jej rola w przyrodzie. 
Cele lekcji: 
Uczeń: 
− wymienia właściwości fizyczne wody, 
− opisuje, w jakich stanach skupienia występuje woda w przyrodzie, 
− wymienia rodzaje i występowanie wód naturalnych, 
− omawia procesy składające się na obieg wody w przyrodzie, 
− wyjaśnia, jakie znaczenie ma obieg wody w przyrodzie, 
− wyjaśnia, dlaczego lód pływa po wodzie, 
− wyjaśnia wpływ właściwości fizycznych wody na środowisko naturalne, np. zwiększanie 

objętości wody podczas zamarzania, 
− zna zużycie wody w gospodarstwie domowym, 
− rozumie konieczność oszczędzania wody, 
− zna w języku angielskim podstawowe pojęcia związane z wodą.  
Metody i formy pracy 
� ćwiczenia uczniowskie 
� eksperyment  
� pogadanka 

Materiały i środki dydaktyczne 
� foliogramy przygotowane przez nauczyciela 
� grafoskop 
� szkło laboratoryjne: zlewka 
� odczynniki: woda, lód 

Przebieg zaj ęć 
I. Czynności organizacyjne 
II. Część nawiązująca: 
Rozwiązanie krzyżówki i podanie na podstawie hasła tematu oraz określenie celów lekcji. 
 
 
 
1. Liczba dotycząca pierwiastka i oznaczona literą Z to liczba ............. 
2. Kolumna w układzie okresowym pierwiastków chemicznych 
3. Środek atomu skupiający jego masę 
4. Najmniejsza część pierwiastka zachowująca jego właściwości 
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III. Cześć właściwa:  
1. Nauczyciel stawia na stole nauczycielskim zlewkę z wodą i podaje treść zadania 1. 
Zadanie 1 
Podaj właściwości fizyczne wody: 
stan skupienia –      barwa – 
zapach –       temperatura wrzenia – 
temperatura topnienia –     gęstość – 
 
 
2. Nauczyciel wrzuca do zlewki z wodą kilka kostek lodu.  
Nauczyciel z uczniami wyjaśnienia zjawisko pływania lodu po wodzie.  
Nauczyciel omawia wpływ właściwości fizycznych wody na środowisko naturalne. 
 
3. Nauczyciel rozdaje karty z treścią zadania 2. 
Zadanie 2  
Woda występuje w warunkach normalnych w trzech stanach skupienia. Nazwij stany  
skupienia wody oraz przejścia z jednego stanu skupienia w drugi. 

 
1 –       2 – 
3 –       4 – 
5 –       6 – 
Uczniowie sprawdzają zadanie według rozwiązania na foliogramie. 
 
4. Nauczyciel na foliogramie omawia poprzedni schemat w języku angielskim. 
 

 
1 – evaporation     2 – condensesation 
3 – solidification     4 – melting 
5 – sublimation     6 – resublimation 
 
5. Nauczyciel wymienia rodzaje i występowanie wód naturalnych ilustrując to zdjęciami. 
− zbiorniki wodne ( ocean, morze, jezioro, staw); 
− lodowce; 
− woda atmosferyczna; 
− wody podziemne; 
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− woda w organizmach żywych; 
− woda krystalizacyjna. 
 
6. Nauczyciel rozdaje karty z treścią zadania 3. 
Zadanie 3 
Właściwości fizyczne wody powodują, że w wyniku zmian stanu skupienia woda nieustannie 
krąży w przyrodzie, tworząc obieg zamknięty. 
Wstaw w wykropkowane pola na schemacie odpowiednie pojęcia: skraplanie, parowanie, 
opady atmosferyczne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczniowie sprawdzają zadanie według rozwiązania na foliogramie. 
Nauczyciel z uczniami omawia znaczenie obiegu wody w przyrodzie. 
Nauczyciel przeprowadza pogadankę na temat wpływu dużych zbiorników wodnych na 
klimat. 
 
7. Nauczyciel na foliogramie omawia w języku angielskim schemat obiegu wody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATMOSFERA 

ZBIORNIKI WODNE 
oceany, morza, jeziora, stawy  

oraz  
rośliny i zwierzęta 

.........................
.........................

.........................

ATMOSPHERE 

 
WATER RESERVOIRS 
oceans, seas, lakes, ponds 

and 
plants and animals 

evaporation 

precipitation 

condensation 



 
8. Nauczyciel rozdaje karty z treścią zadania 4. 
Zadanie 4 
Woda jest niezbędna do życia. Duże jej ilości zużywamy w przemyśle, rolnictwie i życiu 
codziennym. Przeanalizuj poniższy diagram i podaj kilka sposobów zaoszczędzenia jej 
zużycia w swoim domu. 
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IV. Cześć podsumowująca: 

Uczniowie prezentują własne pomysły Jak w domu oszczędnie gospodarować wodą? 
 

V. Zadanie domowe: 
Woda w organizmie człowieka stanowi ok. 65 %. Każdego dnia organizm traci ok. 4 % wody. 
Oblicz, ile wody powinieneś wypijać codziennie, aby tę stratę wody wyrównać. 
masa Twojego ciała = ............................... 
masa wody w twoim organizmie = ................................ 
4 % masy wody = ................................. 
Odp: 
 


