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Tematyka zajęć 

Cykl II roku zajęć składa się z 10 spotkań (tak samo jak I rok zajęć) 

1. Witamy po wakacjach… mydłem
Pierwsze spotkanie skupi się na całogodzinnym, własnoręcznym wyrobie mydła
ozdobnego. Podczas wizyty w Kamienicy Alchemika uczniowie dobiorą niezbędne
składniki do produkcji mydła glicerynowego, przetworzą masę bazową, zabarwią,
uformują oraz ozdobią prefabrykat mydlany. Efektem warsztatu będzie wykonanie
naturalnego produktu mydlarskiego (oraz zabranie go do domu).

2. Chemik w łazience
Celem zajęć będzie produkcja odświeżacza zapachowego, składającego się w całości
z naturalnych dodatków. Dodatkowo każdy uczestnik wykona serię eksperymentów
związanych z badaniem stanu wody wodociągowej (czy toruńska woda jest miękka
czy twarda i co to oznacza?). Pod koniec młodzi naukowcy zbadają, który
z powszechnie dostępnych w handlu chemikaliów jest najlepszy do udrożnienia
zapchanej rury kanalizacyjnej.

3. Laboratorium smaku
Zajęcia świąteczne „laboratorium smaku” zwrócą uwagę na problematykę wypieku
ciasta. Uczniowie dobiorą składniki niezbędne do produkcji spożywczego piernika.
Zostaną zapoznani z zasadami BHP pracy kulinarnej, metodyką ważenia i mieszania
składników ciasta. Spotkanie pozwoli wypracować przepis na najlepszy świąteczny,
domowy piernik.

4. Jak te gazy rozpuszczają się w wodzie?
Szkolni odkrywcy nauczą się bezpiecznego użytkowania złożonej aparatury
chemicznej. Otrzymają gazy stanowiące najciekawsze składniki powietrza (w tym tlen
i wodór). Zostanie zbadana ich rozpuszczalność w wodzie (w wanience
pneumatycznej). Uczestnicy zapoznają się z właściwościami chemicznymi mieszanin
wodoru z powietrzem i tlenem.

5. Chemia na budowie
Bardzo ważnym działem współczesnej chemii są materiały używane kiedyś i dziś.
Spotkanie skupi się nad gipsem – jego uwodnieniami oraz właściwościami różnych
postaci krystalicznych. Uczniowie wykonają własny odlew gipsowy oraz dowiedzą się,
którym metalem najlepiej pokryć dach – czy tanim i lekkim czy może drogim
i wytrzymałym na różne czynniki chemiczne?

6. Czy wszystko co jemy jest zdrowe?
Jednym z problemów XXI wieku jest otyłość, która coraz częściej dotyka nawet
najmłodszych. Podczas zajęć zbadamy jaki wpływ mają uzależnienia na białko
naszego organizmu (alkohol, sole metali ciężkich itp.). Postaramy się również
sprawdzić czy dodatek „light” jest naprawdę pozbawiony cukru. Pod koniec studenci
sprawdzą jakie pierwiastki chemiczne wchodzą w skład materiału pochodzenia
roślinnego i zwierzęcego.



 
7. Kolory w pracowni alchemika 

Praca w laboratorium angażuje wiele zmysłów. Wcześniejsze zajęcia angażowały 
słuch, smak, zapach – przyszedł więc czas na wzrok. Oko naukowca powinno być 
bardzo czułe na zmiany barw. Dzięki siódmym zajęciom uczniowie zostaną zapoznani 
z preparatyką naturalnego wywaru owocowego lub warzywnego oraz produkcją bibuł 
wskaźnikowych. Pod koniec wykonane roztwory zostaną sprawdzone w kontekście 
wskaźników laboratoryjnych. 
 

8. Wybuchy… kontrolowane! 
Wraz ze wzrostem cen paliwa, ludzie starają się szukać alternatywy. Coraz częstszym 
staje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, np. słońca, wiatru, wody. Przed 
zmianą przyzwyczajeń, trzeba dokonać bilansu korzyści. Podczas warsztatów 
wykonamy prototyp nowoczesnego ogniwa paliwowego, zbadamy jego skuteczność  
i zastanowimy się nad ewentualnym niebezpieczeństwem jakie bateria ze sobą niesie. 
Wykonamy również symulację działania soli metalu mało aktywnego na aluminium. 
Całość odbędzie się w małej, kontrolowanej skali. 
 

9. Metale i niemetale 
Podczas spotkania zostanie wprowadzony podział substancji na metale i niemetale. 
Określimy cechy charakterystyczne każdej z grup i zbadamy właściwości fizyko-
chemiczne siarki, węgla, magnezu czy sodu. Niektóre z tych własności to: palność, 
rozpuszczalność w wodzie, topnienie i przewodnictwo energii elektrycznej. 
 

10. Czy woda może być spięta? 
Ostanie, przedwakacyjne zajęcia wprowadzą bardzo efektowne pojęcie „napięcia 
powierzchniowego” różnych cieczy. Sprawdzimy jak przyprawy zachowują się na tafli 
wody czy jak barwniki rozchodzą się w mleku. Spotkanie zakończy się poza murami 
laboratorium, ponieważ na podsumowanie będziemy „puszczać gazy” a właściwie 
tworzyć swoje własne bańki mydlane.  

 

Do zajęć uczniowie nie potrzebują przynosić własnych sprzętów czy odczynników. 
Niezbędne przedmioty zostaną dostarczone przez prowadzącego. 

 

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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