
SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ DLA NAUCZYCIELI 

W RAMACH REALIZOWANEGO   PROJEKTU „AKTYWNA TABLICA” 

Scenariusz lekcji chemii z wykorzystaniem tablicy interaktywnej 

Temat: Reakcja zobojętniania 

 

Prowadzący: Aleksandra Tobolska 

Klasa: 2 LO 

Czas trwania lekcji: 45 minut 

Dział programowy: Reakcje w wodnych roztworach elektrolitów. 

Cel ogólny:  

- Uczeń pisze równania reakcji zobojętniania w formie jonowej pełnej i skróconej. 

Cele operacyjne: 

Uczeń: 

- Wyjaśnia, na czym polega reakcja zobojętniania, 

- Wyjaśnia, na czym polega zapis cząsteczkowy, jonowy i skrócony zapis jonowy 

reakcji zobojętniania, 

- Zapisuje równania reakcji zobojętniania (zapis cząsteczkowy, zapis jonowy i 

skrócony zapis jonowy). 

- Bada przebieg reakcji zobojętniania z użyciem wskaźników kwasowo –zasadowych. 

 

Metody pracy: elementy wykładu,  praca z elementem obrazkowym, filmowym i 

zdjęciowym, 

Formy pracy: praca zbiorowa, praca jednostkowa  

Środki dydaktyczne: podręcznik, komputer, tablica interaktywna, tablet graficzny,  

tabela rozpuszczalności wodorotlenków i soli (Tabela rozpuszczalności - interaktywna tablica 

(naukowiec.org), dostęp do Internetu. 

Przebieg lekcji 

1.Czynności przygotowawcze: 

 a) wstępna organizacja i przygotowanie lekcji,  

b) sprawdzenie zadania domowego,  

c) powtórzenie materiału, wyjaśnienie celu lekcji i nawiązanie do nowego tematu  

d) przypomnienie jak korzystamy z tabeli rozpuszczalności 

Na tablicy interaktywnej zostaje wyświetlona interaktywna tabela rozpuszczalności. 

(http://www.naukowiec.org/rozpuszczalnosc.html). 

 

https://www.naukowiec.org/tablice/chemia/interaktywna-tablica-rozpuszczalnosci_2868.html
https://www.naukowiec.org/tablice/chemia/interaktywna-tablica-rozpuszczalnosci_2868.html
http://www.naukowiec.org/rozpuszczalnosc.html


2. Czynności podstawowe:  

a) podanie tematu lekcji,  

b) wyjaśnienie na czym polega reakcja zobojętniania z wykorzystaniem tablicy interaktywnej 

i tabletu graficznego. 

Doświadczenie 1 

Reakcja zobojętniania film: Reakcja zobojętniania #1 [ Sole ] YouTube 

Uczniowie wspólnie z nauczycielem zapisują: 

- wnioski z przeprowadzonego doświadczenia, 

- analizują zmianę barwy wskaźników,  

- zapisują ogólny schemat reakcji zobojętnienia,  

- zapisują zapis równań reakcji w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej. 

c) Uczniowie rozwiązują zadania z podręcznika 1,2 str. 356 (korzystanie z interaktywnej 

tabeli rozpuszczalności) w zeszycie przedmiotowym.  

3.Czynności końcowe: 

a) podsumowania lekcji z uwzględnieniem celów:  

Wyznaczeni uczniowie wykonują zadana 1,2 str. 356 na tablicy.  

Nauczyciel podsumowuje lekcję, zwracając uwagę na prawidłowy zapis równań reakcji 

zobojętniania. 

b) praca domowa: zbiór zadań zadanie 920 str. 242 
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https://www.youtube.com/watch?v=mQPgyUp5S7c
https://www.naukowiec.org/tablice/chemia/interaktywna-tablica-rozpuszczalnosci_2868.html
https://www.youtube.com/watch?v=mQPgyUp5S7c


 

 

 

 


