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Tematyka zajęć 

W trakcie każdych zajęć, uczniowie przećwiczą jeden efektowny eksperyment, który będzie 
możliwy do wykonania podczas Szkolnego Festiwalu !!! 

1. Jak pracować bezpiecznie i efektownie w laboratorium.
Przedstawienie zasad BHP, omówienie charakterystyki zajęć, zapoznanie uczestników
z operacjami wykonywanymi w technice chemii w małej skali. Własnoręczne
wykonanie doświadczeń: wulkan chemiczny oraz sprawdzenie rozpuszczalności soli,
jako przykłady reakcji chemicznych i przemian fizycznych.

2. W świecie gazów – czy powietrze, którym oddychamy jest czyste?
Otrzymywanie i identyfikacja tlenu poprzez rozkład nadtlenku wodoru (wskazanie roli
tlenu w procesach przyrodniczych oraz w życiu codziennym), otrzymywanie
i identyfikacja wodoru (badanie „ciężkości” gazów znajdujących się w mieszaninach,
rola wodoru dawniej, dziś i jutro), jak wpływają zanieczyszczenia powietrza na
materię organiczną (działanie tlenkami azotu na rośliny).

3. W krainie zapachów – laboratorium w łazience
Laboratoryjna produkcja w pełni naturalnych specyfików służących do mycia
i pielęgnacji skóry. Podczas zajęć uczniowie otrzymają własne perfumy, barwioną sól
kąpielową oraz kulki kąpielowe. Efektem spotkania, prócz wyniesienia własnoręcznie
otrzymanych specyfików, ma być uświadomienie uczniom jak ważnym jest produkcja
w 100% naturalnych środków pielęgnacyjnych.

4. Dlaczego ciasto rośnie?
Badanie wzrostu masy ciasta wobec różnych składników spożywczych. Zajęcia
pozwolą na własnoręczny wypiek piernika. Ponadto uczestnicy określą wpływ
optymalnych czynników wzrostowych (temperatura, soda oczyszczona, środek
do wypieku piernika, drożdże itp.).

5. Jak działają leki?
Kolejne spotkanie w laboratorium to swoista wycieczka do „fabryki leków”. Dzieci
przygotują własną tabletkę musującą, porównają jej działanie z tradycyjnie dostępną
w handlu. Zainteresujemy się procesem produkcji pieluszek, a konkretnie chłonnych
wkładów – zostaną zbadane właściwości absorpcyjne poli(akrylanu sodu) oraz inne.

6. Epokowe odkrycia
Zajęcia skupią uwagę wokół odkryć historycznych nauki, których idea wykonywania
nie zmieniła się po dzień dzisiejszy. Przeprowadzona zostanie destylacja zwykła czy
ogrzewanie pod chłodnicą zwrotną. Zapoznamy się czym są elektrony i jaka jest ich
rola w przewodzeniu prądu. Pod koniec zbudujemy własną lampę „karbidową”,
wykorzystywaną dawniej w kopalniach niemetanowych.

7. Efekty specjalne w filmach
Zapoznanie uczestników z rolą naukowca w przygotowywaniu współczesnych filmów
i reklam. Uczniowie spróbują własnoręcznie przeprowadzić sceny barwienia
płomienia, zatapiania różnych przedmiotów w rozpuszczalnikach czy badania
jak szybko powstaje patyna lub rdza.

8. Dynamicznie, kolorowo i troszeczkę wybuchowo
Typowe zajęcia laboratoryjne podczas, których dzieci nauczą się oznaczać mleko,
zalewę ogórkową, soki owocowe – wprowadzone zostanie pojęcie kwasowości
produktów spożywczych = kolorowo. Kolejny eksperyment zbada sposoby spalania



gazu LPG w instalacjach samochodowych = wybuchowo. Ostatnia część laboratorium 
poświęcona zostanie szybkości reakcji chemicznych – spalanie magnezu w różnych 
warunkach środowiskowych. 

9. Fizyka dookoła nas
Prostymi eksperymentami wprowadzimy pojęcia: gęstości, lepkości, parowania,
skraplania, konwekcji i dyfuzji.

10. Na zakończenie…
Pokaz efektownych doświadczeń chemicznych – chemia uczy i bawi.

Liczba spotkań w kursie, czas trwania 

Przewidujemy organizację zajęć cyklicznych – jedna grupa, raz w miesiącu. Rozpoczynając 

od września i kończąc w czerwcu sumarycznie uzyskujemy liczbę 10 spotkań. Czas trwania 

każdych zajęć to około 60 minut. 

Jak wygląda przykładowe spotkanie 

Warsztaty składają się z następujących etapów: 

1. Wprowadzenie do techniki chemii w małej skali (w tym podstawowe operacje
laboratoryjne i zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy),

2. Instrukcja wykonywania doświadczeń,
3. Indywidualna praca uczestników (własnoręczne eksperymentowanie w parach),
4. Ewaluacja eksperymentu (podsumowanie doświadczenia, wypełnienie kart pracy),
5. Efektowne doświadczenie (wykonywane przez ucznia),
6. Podsumowanie warsztatów.

Dwa słowa o zajęciach 



Jaki cel dydaktyczny zostanie osiągnięty po zajęciach 

Jest kilka płaszczyzn, które staramy się spełnić. Do najważniejszych należą: 

 nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym - dzięki
własnoręcznemu eksperymentowaniu,

 połączenie teorii z praktyką (doświadczeniem chemicznym),
 nauka rzetelnego opisu eksperymentu (szczególnie rozróżnianie obserwacji

i wniosków),
 zwiększenie zdolności manipulacyjnych,
 nauka przez zabawę.

Informacje o technice eksperymentowania 

Chemia w małej skali (small-scale chemistry - SSC, często określana jako mikrochemia) jest 

techniką wspomagającą doświadczalne nauczanie chemii w szkołach i na uczelniach 

wyższych. Polega na pracy z niewielkimi ilościami substancji chemicznych, co zwiększa 

bezpieczeństwo eksperymentu, zmniejsza czas jego przeprowadzenia i umożliwia 

jego dokładniejsze omówienie. Innowacyjna technika Small-Scale Chemistry pozwala 

na nowoczesne, całościowe, przejrzyste, przyjazne i aktywizujące podejście 

do eksperymentalnej strony nauczania chemii uczniów i studentów. 

Wymaga często zastosowania nietradycyjnej aparatury i metodyki opracowanej  w takich 

dziedzinach jak mikrobiologia, biologia molekularna i nanotechnologia. Eksperymenty 

niejednokrotnie wykonywane  są z wykorzystaniem przedmiotów używanych 

w gospodarstwie domowym. Technika SSC, stosowana do celów dydaktycznych  na różnych 



poziomach kształcenia, ma ułatwiać efektywne nauczanie poprzez samodzielne 

wykonywanie przez uczniów (studentów) doświadczeń ukazujących istotę przemian 

chemicznych. Innym celem tej techniki jest ukierunkowanie nauczających na bardziej 

empiryczne metody nauczania chemii.  

Klasyczny, szkolny sprzęt laboratoryjny, którego często brakuje w szkołach,  można zastąpić 

innymi łatwiej osiągalnymi elementami. Przy kłopotach finansowych szkół duże znaczenie 

odgrywa zastępowanie niektórych  tradycyjnych, drogich odczynników chemicznych 

tańszymi i bardziej dostępnymi substancjami osiągalnymi w tzw. domowej chemii 

(household chemicals). 

Do dzisiaj technika ta doczekała się różnych rozwiązań i  zastosowań. Stosuje się ją między 

innymi do nauczania chemii w dziesiątkach rozwijających się krajów na różnych poziomach 

kształcenia, w tym również uniwersyteckim, takich jak: Niemcy, Austria, Szwecja, Portugalia, 

Japonia, Chiny, USA, Meksyk, Izrael, Egipt, Południowa Afryka, Tajlandia. 

Koszt uczestnictwa w jednym spotkaniu 

Uczestnictwo w jednych zajęciach to koszt 10 zł. 
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