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Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klas 0 – III. Czas realizacji innowacji obejmuje 4 miesiące,
tj. od 11.02. do 02.06.2020r. z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Przewidziano realizację 16 spotkań – każda klasa będzie dwa razy uczestniczyła w zajęciach, które
będą się odbywały raz w tygodniu w ramach zajęć dodatkowych. Dokumentacja zdjęciowa
oraz opis zajęć będzie zamieszczony na stronie internetowej ……………………………………..
Niniejsza innowacja ma na celu wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów, kształtowanie
postaw i kompetencji badawczych poprzez odkrywanie z wykorzystaniem metody IBSE. Ma ona
zachęcać i motywować uczniów do aktywnego uczestnictwa w eksperymentach o charakterze
badawczym (uczeń - obserwuje, porównuje, bada, eksperymentuje, zadaje pytania, poszukuje
odpowiedzi, analizuje, stawia hipotezę).

Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja „Odkrywanie przez eksperymentowanie – zabawy z chemią z wykorzystaniem
metody

IBSE”

jest

moją

odpowiedzią

na

zainteresowanie

najmłodszych

uczniów

eksperymentowaniem, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej
podstawie programowej dla przedszkola i I etapu edukacyjnego.
Na podstawie obserwacji i po ewaluacji programu własnego „Młody Odkrywca to Ja” zauważyłam,
że uczniom najbardziej brakuje samodzielnego wykonywania prostych doświadczeń chemicznych
i eksperymentów, badania, obserwacji, odkrywania właściwości rzeczy oraz zjawisk. Umożliwiając
dzieciom udział w takich zajęciach dostarcza się im różnorodnych przeżyć: zadowolenia,
satysfakcji, radości z tego, że coś poznało, odkryło, doszło do jakiegoś wniosku. Dlatego też
główną przyczyną opracowania przeze mnie tej innowacji była potrzeba zaspokojenia naturalnej
ciekawości

poznawczej

dzieci

poprzez

eksperymenty
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o

charakterze

badawczym.

„Słyszałem i zapomniałem.
Widziałem i zapamiętałem.
Zrobiłem i zrozumiałem.”
Konfucjusz
Opis innowacji:
I. Wstęp
IBSE – Inquiry Based Science Education to nauczanie przedmiotów przyrodniczych
przez dociekanie naukowe lub przez odkrywanie. Nauczanie tą metodą daje uczniom
możliwość rozwijania umiejętności, takich jak: samodzielne myślenie, rozumowanie,
wyszukiwanie informacji, zadawanie pytań, analiza i wyciąganie wniosków. W związku
z tym, że nie skupia się ona wyłącznie na wiedzy jest przez to idealną metodą zdobywania
umiejętności, które są potrzebne w życiu codziennym. W tej metodzie nauczyciel i uczeń stają
się partnerami w nauce. Przy zachowaniu takiej relacji nauka przez odkrywanie sprzyja
współpracy, ponieważ opiera się na zadawaniu pytań i dochodzeniu do odpowiedzi.
Nauczyciele uczą się na równi z uczniami. Nauczyciel bada zainteresowania uczniów, stawia
pytania uczniom, pomagające zrozumieć problem, prosi o pytania sondujące problem, daje
wsparcie, pomaga uczniom ocenić ich tempo rozwoju, postęp, tworzy środowisko sprzyjające
nauce. To uczeń zadaje pytania, stawia hipotezy, wykonuje uważnie obserwacje, zbiera
i gromadzi dane, po to, aby na koniec wyciągnąć wniosek z przeprowadzanego
doświadczenia.
Metoda IBSE uczy myślenia abstrakcyjnego i kształtuje myślenie krytyczne. Pobudza
ciekawość, zachęca do systematycznej nauki, zbierania informacji oraz motywuje do
zajmowania się danym pojęciem przez dłuższy czas. Tworzy płaszczyznę do nauki
we współpracy z rówieśnikami. Promuje użyteczność nauki, dając uczniom możliwość
wykorzystania nabytych umiejętności w życiu poza szkołą. Dzięki temu uczniowie mają
szansę stać się myślącymi, rozumiejącymi i wnikliwymi jednostkami, które potrafią badać
i dociekać.
Nie od dziś wiadomo, że dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza. Dzieci
zadają bardzo dużo pytań: „po co?”, „na co?”, dlaczego?”. I najlepszym sposobem
na

zaspokojenie

tej

ciekawości

są

eksperymenty

o

charakterze

badawczym.

Eksperymentowanie to zagłębianie dziecka w świat naukowych odkryć. Małe dziecko lubi
eksperymentować, doświadczać samodzielnie poprzez naturalną ciekawość. Jego badawczy
umysł poznaje świat przez zabawę. A proste naukowe poszukiwanie wiedzy pomaga mu
zrozumieć zachodzące na co dzień zjawiska. Eksperymenty umożliwiają wielokierunkowy
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rozwój dziecka, przyczyniają się do rozwijania horyzontów myślowych dziecka poprzez
rozwijanie krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo – skutkowego, porównywanie
i uogólnianie. Wykonywanie nieskomplikowanych doświadczeń to niezwykle pouczająca
przygoda, która procentuje u dzieci zainteresowaniami z dziedzin nauk ścisłych.
Wprowadzenie IBSE do procesu nauczania ma szansę istotnie przyczynić się do poprawy
poziomu wykształcenia w społeczeństwie i do wzrostu kluczowych kompetencji.
II. Założenia ogólne
1. Innowacja skierowana jest do uczniów klas 0 – III.
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
- wykorzystanie metody IBSE w celu rozwijania samodzielności, spostrzegawczości,
koncentracji uwagi, myślenia praktycznego i kreatywnego;
- promowanie nauk przyrodniczych;
- poszerzanie współpracy z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.
Realizacja zajęć w ramach innowacji umożliwia każdemu dziecku poszerzanie i pogłębianie
wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami przy wykorzystaniu różnorodnych
środków, metod i form pracy.

III. Cele innowacji
Cel główny:
- wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów poprzez odkrywanie z wykorzystaniem
metody IBSE;
Cele szczegółowe:
- rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
i wnioskowania;
- wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
- wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności
korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
- poznanie prostych zjawisk przyrodniczych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń
i eksperymentów;
- swobodne posługiwanie się sprzętem i szkłem laboratoryjnym potrzebnym do wykonania
doświadczeń i eksperymentów;
- zachęcanie do samodzielnego odkrywania przez eksperymentowanie;
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- kształtowanie u uczniów postaw i kompetencji badawczych oraz wspieranie samodzielności
uczniów;
- przygotowanie uczniów do przyswajania wiedzy biologicznej, chemicznej, fizycznej.
IV. Metody i formy
a) Metody (wg Kupisiewicza):
- oparte na obserwacji (oglądowe) - pokaz i pomiar;
- oparte na słowie (werbalne) - pogadanka, opis, dyskusja;
- oparte na działalności praktycznej uczniów – metoda laboratoryjna i zajęcia praktyczne.
b) Formy:
- indywidualna – dziecko wykonuje samodzielnie doświadczenie;
- zbiorowa – dzieci pracują wspólnie;
- zespołowa – dzieci pracują w stałych zespołach.
V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)
Uczniowie:
- Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż samodzielnie dochodzą do wiedzy poprzez
wykonywanie eksperymentów i doświadczeń chemicznych;
- Wykorzystują możliwości, jakie daje metoda IBSE w nauczaniu przedmiotów
przyrodniczych;
- Mają możliwość kształtowania u siebie postaw i kompetencji badawczych;
- Uczą się krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
i wnioskowania.
Nauczyciel:
- Wykorzystuje nowe metody pracy, doskonaląc w ten sposób swój warsztat pracy;
- Jest mentorem, który zachęca i wspomaga uczniów w rozwoju.
Rodzice:
- współpracują ze szkołą, do której uczęszcza ich dziecko.
VI. Tematyka zajęć
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla
przedszkola i I etapu edukacyjnego. Innowacja ta jest kontynuacją programu własnego
„Młody Odkrywca to Ja”.
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Harmonogram działań
Lp.

Termin
realizacji

Klasa

Tematyka działań

1.

11.02.2020r.

„0”

Bateria owocowo – warzywna.

P. Waćkowska

2.

18.02.2020r.

Ia

Bateria owocowo – warzywna.

P.Waćkowska

3.

25.02.2020r.

Ib

Bateria owocowo – warzywna.

P.Waćkowska

4.

03.03.2020r.

II a

Bateria owocowo – warzywna.

P.Waćkowska

Współpraca
z
Samorządem
Uczniowskim

5.

10.03.2020r.

II b

Bateria owocowo – warzywna.

P.Waćkowska

Współpraca
z Radą
Rodziców

6.

17.03.2020r.

III a

Bateria owocowo – warzywna.

P.Waćkowska

7.

24.03.2020r.

III b

Bateria owocowo – warzywna.

P.Waćkowska

8.

31.03.2020r.

III c

Bateria owocowo – warzywna.

P.Waćkowska

9.

07.04.2020r.

„0”

Chemiczny obraz.

P.Waćkowska

Współpraca
z
Samorządem
Uczniowskim

10. 14.04.2020r.

Ia

Chemiczny obraz.

P.Waćkowska

Współpraca
z Radą
Rodziców

11. 28.04.2020r.

Ib

Chemiczny obraz.

P.Waćkowska

12. 05.05.2020r.

II a

Chemiczny obraz.

P.Waćkowska

13. 12.05.2020r.

II b

Chemiczny obraz.

P.Waćkowska

14. 19.05.2020r.

III a

Chemiczny obraz.

P.Waćkowska

15. 26.05.2020r.

III b

Chemiczny obraz.

P.Waćkowska

16. 02.06.2020r.

III c

Chemiczny obraz.

P.Waćkowska

Odpowiedzialny

Karta pracy ucznia „Bateria owocowo - warzywna”– Załącznik nr 1
Karta pracy ucznia „Chemiczny obraz” - Załącznik nr 2
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Uwagi

Współpraca
z Radą
Rodziców

Współpraca
z Radą
Rodziców

Współpraca
z
Samorządem
Uczniowskim

VII. Ewaluacja
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:
- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami;
- obserwacje podczas zajęć,
- ankietę dotyczącą zajęć dla uczniów (Załącznik nr 3),
- ankieta dotycząca zajęć dla rodziców (Załącznik nr 4),
- rozmowy z rodzicami.
Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów i obserwacji podczas
zajęć pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć
wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także
decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione
dyrektorowi szkoły.

VIII. Spodziewane efekty
Wpływ na uczniów:
- wyposażenie uczniów w umiejętność planowania i przeprowadzania obserwacji oraz
prostych eksperymentów;
- kształtowanie rozwoju myślenia przyczynowo - skutkowego i kreatywności;
- wyposażenie uczniów w umiejętność współpracy w zespole;
- poznanie prostych zjawisk przyrodniczych;
- kształtowanie postaw i kompetencji badawczych;
- rozwijanie ciekawości poznawczej;
- zwiększenie zainteresowania chemią oraz innymi przedmiotami przyrodniczymi;
- wzrost samooceny i kreatywności ucznia.
Wpływ na nauczyciela:
- mobilizowanie do ciągłej pracy, doskonalenia warsztatu i poszukiwania nowych rozwiązań,
tak aby dzieci czerpały z wiedzy radość, rozwijały wyobraźnię, aktywność i kreatywność;
- realizacja innowacji daje ogromną satysfakcję z wykonywanej pracy, zadowolenie
z osiągnięć uczniów oraz zacieśnione zostają więzy z uczniami oraz rodzicami;
Wpływ na pracę szkoły:
- podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wprowadzenie nowych metod nauczania;
- urozmaicenie oferty edukacyjnej szkoły;
- promocja szkoły w środowisku lokalnym.
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IX. Podsumowanie
Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z wykorzystania metody
IBSE w nauczaniu chemii oraz innych przedmiotów przyrodniczych.

Bibliografia:
- Rysunki: Anna Żertka
- Dorota Szewczyk – Bąkowska, Aleksandra Kwiek, Iwona Markowska, Przemysław Ziaja,
Agnieszka Kołodziejska, Kamila Koczorowska, Monika Kokosza, Beata Siwiec, Renata
Sidoruk – Sołoducha, Paulina Waćkowska, Elżbieta Milewska, Barbara Rzeźniczak –
Tkaczyńska, Aneta Kapusta, Agata Chałupa, Elżbieta Zalewska, Elżbieta Strzelec „Paleta
natury” - materiały szkoleniowe metoda IBSE, Centrum Chemii w Małej Skali, Warszawskie
Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie. 2019
- Zdzisław Kępiński, Impresjonizm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982.
Strony internetowe:
http://www.centrumchemii.torun.pl/
http://alesny.pl/czym-jest-metoda-ibse/
https://edupolis.pl/nauka-przez-eksperymentowanie/
https://www.wcies.edu.pl/media/system/doc/ibse/1czym_jest.pdf
https://swiatoze.pl/owocowe-baterie/
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki/files/elmag/cytryna.html
https://www.agrofakt.pl/prad-ziemniakow-gotowane/
https://krokdozdrowia.com/ziemniak-zrobic-niego-lampke/
www.ik-pan.krakow.pl
https://mlodytechnik.pl/eksperymenty-i-zadania-szkolne/chemia/28482-tajemnice-pe-ha-ph-4wskazniki-z-lasu-i-ogrodu
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Załącznik nr 1
Karta pracy ucznia

Wstęp
„Różne owoce i warzywa są w stanie przewodzić prąd elektryczny. Sok, który się w nich
znajduje jest elektrolitem. Oznacza to, że znajdują się w nim jony, które są nośnikami prądu.”
https://swiatoze.pl/owocowe-baterie/
„Cytryna, kartofel a nawet ludzkie dłonie z dwoma różnymi metalami tworzą tzw. ogniwo
galwaniczne. Miliony takich ogniw jest codziennie zużywanych w telefonach, komputerach,
walkmanach i zegarkach. Wszystkie wywodzą się z wynalazku Aleksandra Volty, który był
ciekawy, co kwaśnego mają w sobie dwie różne monety położone na języku.
Cytrynowa bateria jest przykładem ogniwa galwanicznego: prąd elektryczny powstaje
w wyniku reakcji elektrochemicznych. Każde ogniwo można uważać jako dwa półogniwa.
Półogniwo zaś to elektroda metaliczna zanurzona do odpowiedniego roztworu.
Na elektrodach tych przebiegają reakcje utleniania (na anodzie, czyli elektrodzie ujemnej)
oraz redukcji (na katodzie, czyli elektrodzie dodatniej). Półogniwa połączone są ze sobą za
pomocą przewodnika prądu elektrycznego, co umożliwia przepływ elektronów z elektrody
ujemnej na elektrodę dodatnią. W naszym przypadku elektrolitem jest wodny roztwór różnych
kwasów znajdujących się w każdym warzywie lub owocu. Na płytce cynkowej zachodzi
utlenianie, a więc cynk jest anodą (elektrodą ujemną):
Zn(s) → Zn2+ + 2e
Jony cynkowe wędrują od powierzchni anody w głąb roztworu, a elektrony poruszają się
w przewodniku od płytki cynkowej do miedzianej. Na płytce miedzianej zachodzi redukcja,
a więc jest ona katodą. Elektrony, które docierają przez przewodnik gromadzą się
na powierzchni katody, skąd są pobierane i zużywane w reakcji:
Cu2+ + 2e → Cu(s)
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W ten sposób jony miedziowe są usuwane z roztworu, a na ich miejsce dyfundują jony
cynkowe. W ogniwie te samorzutnie przebiegające reakcje wytwarzają prąd elektryczny.
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki/files/elmag/cytryna.html
„Kwas cytrynowy rozpuszczony w soku owocowym występuje w postaci jonów dodatnich
(kationów wodorowych) i ujemnych (anionów reszt kwasowych). Atomy cynku z gwoździa
przechodzą do soku owocowego oddając 2 elektrony i stają się jonami Zn2+. Jony Zn2+ łączą
się z anionami reszt kwasowych kwasu cytrynowego dając rozpuszczalną w soku owocowym
sól. Połączenie gwoździa ocynkowanego z gwoździem miedzianym przy pomocy druta
umożliwia wędrówkę elektronów od elektrody ujemnej (Zn) do elektrody dodatniej (Cu).”
www.ik-pan.krakow.pl
„Gotowane przez 8 minut ziemniaki mają właściwości elektrolitu i mogą dać 10 razy więcej
prądu niż ziemniaki surowe. (…) Prof. Haim Rabinowith z Uniwersytetu w Jerozolimie
zbudował ziemniaczaną baterię. Włożył plastry podgotowanych ziemniaków między 2
elektrody: miedzianą katodę i cynkową anodę. Jak podaje Reuteres, dzięki takim ogniwom
udało mu się oświetlać pomieszczenie diodą LED przez 40 dni.
– Gotowanie ziemniaków zmniejsza ich opór wewnętrzny – mówi prof. Rabinowith.”
https://www.agrofakt.pl/prad-ziemniakow-gotowane/
„Ziemniak sam w sobie nie produkuje prądu elektrycznego. Zawiera jednak kwas
askorbinowy. Składnik ten, w połączeniu z miedzianą elektrodą i cynkiem wywołuje ruch
elektronów, które zaczynają poruszać się w tę i z powrotem wykorzystując ten naturalnym
produkt jako moc napędową.”
https://krokdozdrowia.com/ziemniak-zrobic-niego-lampke/
Uwaga: należy pracować w ubraniu ochronnym z zastosowaniem regulaminu BHP
pracowni chemicznej.
Część 1
1. Problem badawczy doświadczenia
Czy owoce i warzywa przewodzą prąd elektryczny?
2. Możliwe hipotezy
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3. Przebieg doświadczenia
a) przygotujcie sprzęt i materiał do doświadczenia
Materiał badawczy: jabłko, cytryna, pomarańcza, kiwi, pomidor, ogórek kiszony, cebula,
ziemniak surowy, ziemniak ugotowany.
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Rys. Anna Żertka
Sprzęt, pomoce dydaktyczne: szalka Petriego, przewód z krokodylkami, uniwersalny miernik
do badania przepływu prądu, ocynkowane i miedziane gwoździe (po kilka sztuk), dioda LED
zapalająca się przy możliwie niskim napięciu, gumki recepturki do połączenia gwoździ.

Rys. Anna Żertka
b) wykonanie doświadczenia
Instrukcja wykonania doświadczenia:
W owoce i warzywa wbijamy po dwa gwoździe (jeden ocynkowany i jeden miedziany) tak,
żeby nie stykały się nie dotykały. Podłącz woltomierz i sprawdź, czy występuje jakaś zmiana.
Możesz tak porównać różne owoce i warzywa, aby sprawdzić, czy są jakieś różnice
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we wskazaniach woltomierza. Jeśli tak, to które z owoców lub warzyw są najbardziej
elektryczne?
Tworzenie obiegu zamkniętego: gwoździe miedziane i ocynkowane (jeden ocynkowany
i jeden miedziany) łączymy ze sobą za pomocą gumki recepturki. Następnie wbijamy je
w owoce i warzywa, tak, żeby nie stykały się ze sobą we wnętrzu owocu czy warzywa.
W każdym owocu lub warzywie musi być jeden gwóźdź ocynkowany i jeden miedziany.
Za pomocą krokodylków podłączamy przewód i łączymy z diodą LED.

4. Dokumentacja doświadczenia (Obserwacja).
Zaznacz znak „+” w odpowiedniej kratce
Materiał
badawczy

Przewodzi prąd

Nie przewodzi
prądu
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Rys. Anna Żertka
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Rys. Anna Żertka
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10. Kryteria oceny na zajęciach.
Ocena własna Ocena grupy

Ocena
nauczyciela

Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4

Grupa 5
Skala ocen: od 1 do 5, gdzie 1 to najsłabsza ocena, a 5 najwyższa
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Załącznik nr 2
Karta pracy ucznia

Wstęp
„Każdy inaczej widzi kolor. Jednemu będzie się wydawał ten sam śnieg biały, przy tymże
oświeceniu, w miejscach jasnych niebieskawy, a w odcieniach żółtawy, czyli mówiąc
technicznie, w świetle zimny, a w cieniach ciepły, drugiemu odwrotnie; gdy zaś obaj artyści,
widząc kolor inaczej, stosunek wzajemny zabarwienia świateł i cieni jednakowo otrzymują, to
ich obrazy będą pod względem kolorystycznym jednakowo dobre, chociaż widzieli kolor
odwrotnie.”
Tadeusz Dowgird
Źródło:Zdzisław Kępiński, Impresjonizm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa
1982.
„Czerwone buraczki...Roztwór w środowisku o odczynie kwasowym ma intensywnie
czerwone zabarwienie, a w roztworze obojętnym i zasadowym barwa blednie, przechodząc w
żółty odcień (w silnie zasadowym sok staje się brunatny)...Substancja odpowiedzialna za
wynik eksperymentu to betanina. Jest ona stosowana jako barwnik spożywczy, oznaczony
symbolem E 162.
Coś z lasu i łąki...czarne jagody. W środowisku kwaśnym roztwór jest czerwonofioletowy, ale
po dodaniu zasady zmienia barwę na zieloną.
Za zmianę kolorów odpowiadają związki zwane antocyjanami. Substancje te są bardzo
szeroko rozpowszechnione w świecie roślin i nadają kwiatom oraz owocom zabarwienie od
czerwonego do fioletowego. Barwa antocyjanów zależy od wielu czynników, nie tylko pH
gleby, na której wegetuje dana roślina. Ważna jest również obecność w środowisku jonów
metali tworzących połączenia kompleksowe z barwnikami. Na przykład chabry bławatki,
rosnące na kwaśnym podłożu, mają nadal niebieskie płatki - antocyjany tworzą kompleks
z jonami glinu i żelaza. Róże zawierające ten sam barwnik - ale niepołączony w kompleks –
są czerwone. Antocyjany są barwnikami spożywczymi oznaczonymi symbolem E 163.
Najczęściej otrzymuje się je w postaci ekstraktu ze skórek winogron i czarnej porzeczki.
Używane są do barwienia produktów spożywczych i farmaceutyków(...) "Królowa"
naturalnych wskaźników...czerwona kapusta... Kolory zmieniają się od jasnoczerwonego
w środowisku silnie kwaśnym, poprzez ciemnoczerwony i niebieski (odczyn słabo kwaśny,
obojętny i słabo zasadowy) do zielonego w środowisku alkalicznym. W stężonych zasadach
kolor staje się żółty, ale barwnik w tych warunkach ulega zniszczeniu.”
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Tajemnice pe-ha (pH). 4. Wskaźniki z lasu i ogrodu
https://mlodytechnik.pl/eksperymenty-i-zadania-szkolne/chemia/28482-tajemnice-pe-ha-ph-4-wskazniki-z-lasu-i-ogrodu

Uwaga: należy pracować w ubraniu ochronnym z zastosowaniem regulaminu BHP
pracowni chemicznej.
Część 1
1. Problem badawczy doświadczenia
Czy odczyn roztworu ma wpływ na zmianę barwy wskaźników?
2. Możliwe hipotezy
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3. Przebieg doświadczenia
a) przygotujcie sprzęt i materiał do doświadczenia:
Materiał badawczy: materiał (np. pielucha tetrowa, koszulka bawełniana) wcześniej
namoczony (i wysuszony) w wywarze z czerwonej kapusty, soku z czarny jagód, soku
z czerwonych buraczków, wyciąg z płatków róż.

Rys. Anna Żertka
Sprzęt, pomoce dydaktyczne: probówki, pędzelki/patyczki higieniczne, łyżeczka, koszulki do
dokumentów, pasek materiału (pieluchy tetrowej lub bawełnianej koszulki), miska.
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Rys. Anna Żertka
Odczynniki: błękit tymolowy, kwasek cytrynowy, soda oczyszczona, ocet, proszek do prania
(lub płyn do prania), woda.

Rys. Anna Żertka
b) wykonanie doświadczenia
Instrukcja wykonania doświadczenia:
I. Przygotowanie materiału ze wskaźnikiem kwasowo – zasadowym: przygotuj w misce
wodny roztwór wskaźnika – błękitu tymolowego, a następnie zanurz w nim na kilka sekund
pasek materiału. Wysusz poza miską.
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II. Przygotowanie roztworów do malowania obrazów:
- do probówki pierwszej wsyp pół łyżeczki sody oczyszczonej, a następnie dolej ok. 2 cm3
wody. Całość wymieszaj;
- do probówki drugiej wsyp pół łyżeczki kwasku cytrynowego, a następnie dolej ok. 2 cm 3
wody. Całość wymieszaj;
- do probówki trzeciej wsyp pół łyżeczki proszku do prania (lub wlej 1 cm3 płynu do prania),
a następnie dolej ok. 2 cm3 wody. Całość wymieszaj;
- do probówki czwartej wlej 1 cm3 octu, a następnie dolej 2 cm3 wody. Całość wymieszaj.
III. Pędzelkiem lub patyczkiem higienicznym nanoś roztwory z punktu II na nasączone paski
materiału.
4. Dokumentacja doświadczenia (Obserwacja).
Uzupełnij obserwacje:
Pasek
materiału
nasączony
wywarem
z czerwonej
kapusty

Pasek
materiału
nasączony
sokiem z
czarnych
jagód

Pasek
Pasek
materiału
materiału
nasączony
nasączony
sokiem
wyciągiem
z czerwonych z płatków róż
buraczków

roztwór sody
oczyszczonej
roztwór
kwasku
cytrynowego
roztwór
proszku do
prania
roztwór octu
spirytusowego
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Pasek
materiału
nasączony
roztworem
błękitu
tymolowego

Rys. Anna Żertka
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Rys. Anna Żertka

Autorstwo – Paulina Waćkowska, SP nr 19 Włocławek

10. Kryteria oceny na zajęciach.

Ocena własna Ocena grupy

Ocena
nauczyciela

Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4

Skala ocen: od 1 do 5, gdzie 1 to najsłabsza ocena, a 5 najwyższa
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Załącznik nr 3
Ankieta ewaluacyjna dla uczniów klas 0- I
1. Jak oceniasz swoje zachowanie i aktywność podczas zajęć (zaznacz odpowiednią buźkę)?

2. Jak oceniasz nauczyciela, który prowadził zajęcia (zaznacz odpowiednią buźkę)?

3. Niedokończone zdanie…
a) Najbardziej podobało mi się…
b) Najtrudniejsze było dla mnie dzisiaj…
c) Podczas zajęć nauczyłem się…
d) Nie podobało mi się….
e) Zdziwiło mnie…
f) Zapamiętam...
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Ankieta ewaluacyjna dla uczniów klas II - III
1. Jak oceniasz swoje zachowanie i aktywność podczas zajęć (zakreśl odpowiednią ocenę)?

2. Jak oceniasz
nauczyciela, który
prowadził zajęcia
(zakreśl
odpowiednią ocenę)?

3. Niedokończone zdanie…
a) Najbardziej podobało mi się…
b) Najtrudniejsze było dla mnie dzisiaj…
c) Podczas zajęć nauczyłem się…
d) Nie podobało mi się….
e) Zdziwiło mnie…
f) Zapamiętam...
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Załącznik nr 4
Ankieta ewaluacyjna dla rodziców
Chciałabym poznać opinię Państwa o prowadzonej przeze mnie innowacji pedagogicznej
„Odkrywanie przez eksperymentowanie – zabawy z chemią z wykorzystaniem
metody IBSE”. Zebrane dane posłużą udoskonaleniu mojej pracy. Zależy mi
bowiem, aby zajęcia przynosiły jak największą korzyść Państwu i dzieciom.
Ankieta jest anonimowa. Liczę na szczere odpowiedzi i z góry dziękuję za trud związany z jej
wypełnieniem.
W każdym pytaniu proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź.
1. Czy odpowiada Państwu forma prowadzenia zajęć ?
Tak
Raczej tak
Nie mam zdania

Raczej nie

Nie

2. Czy zajęcia były dla Państwa interesujące?
Tak
Raczej tak
Nie mam zdania

Raczej nie

Nie

3. Czy Państwa zdaniem zajęcia były interesujące dla dzieci?
Tak
Raczej tak
Nie mam zdania

Raczej nie

Nie

4. Czy Państwa dziecko przez zajęcia miało możliwość wzbogacenia wiedzy, umiejętności i
sprawności?
Tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Nie
6. Czy zajęcia pozwalały na aktywność Państwa dziecka?
Tak
Raczej tak
Nie mam zdania

Raczej nie

Nie

7. Jak oceniają Państwo wzajemne kontakty nauczycielki z dziećmi w trakcie zajęć?
Pozytywne
Raczej pozytywne
Obojętne
Raczej negatywne
Negatywne
8. Jak państwo oceniają poziom prowadzonych przez nauczycielkę zajęć?
bardzo dobry
zadowalający
niezadowalający
9. Co się Państwu nie podobało podczas zajęć?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
10. Czego brakowało w zajęciach?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
11. Co byście Państwo zmienili?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
12. Podobało mi się……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
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