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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VII

2. Przedmiot

chemia

3. Temat zajęć:

Budowa atomu - ćwiczenia.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat jest zgodny z podstawą programową szkoły podstawowej.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Temat cechuje się dużym poziomem abstrakcji. Technologia pomaga w wizualizacji pojęć nie 
występujących w makroskopowym otoczeniu człowieka.

7. Cel ogólny zajęć

Uczniowie potrafią narysować uproszczony model atomu oraz zapisać jego konfigurację elektronową.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczniowie potrafią odczytać z układu okresowego: liczbę atomową, liczbę masową, numer okresu 
i grupy, które dotyczą atomu pierwiastka.

2. Uczniowie potrafią zinterpretować dane odczytane z układu okresowego.
3. Uczniowie potrafią wykorzystać dane odczytane z układu okresowego do narysowania 

uproszczonego modelu atomu i zapisania jego konfiguracji elektronowej.

9. Metody i formy pracy

film
ćwiczenia interaktywne indywidualne
gra interaktywna
praca w parach

10. Środki dydaktyczne

komputer z dostępem do internetu wraz z projektorem dla nauczyciela
komputery lub tablety z dostępem do internetu dla uczniów
układy okresowe

11. Wymagania w zakresie technologii
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Lekcja może odbywać się w pracowni komputerowej lub w zwykłej sali lekcyjnej - jeśli dostępne są 
tablety dla uczniów

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

1. Powitanie.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Podanie tematu i celów lekcji.

Aktywność nr 1

Temat:

Przypomnienie wiadomości o budowie atomu.

Czas trwania

7 min.

Opis aktywności

Przypomnienie:

z jakich cząstek elementarnych zbudowany jest atom
jakie ładunki i masy posiadają składowe atomu
jakie informacje dają liczby: atmowa Z i masowa A
jak obliczyć ilość neutronów

https://pistacja.tv/film/chm00011-liczba-atomowa-i-liczba-masowa-budowa-atomu?playlist=1013

Aktywność nr 2

Temat

Budowanie / rysowanie modeli atomów.

Czas trwania

20 min.

Opis aktywności

Ćwiczenia w budowaniu modeli atomów w oparciu o symulację "Budujemy atom"
https://www.edukator.pl/resources/applet/budujemy-atom-html5

Aktywność nr 3

https://pistacja.tv/film/chm00011-liczba-atomowa-i-liczba-masowa-budowa-atomu?playlist=1013
https://www.edukator.pl/resources/applet/budujemy-atom-html5
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Temat

Podsumowanie wiadomości.

Czas trwania

10 min.

Opis aktywności

Gra multimedialna "Znajdź pierwiastek" sprawdzająca poziom opanowania zakładanych umiejętności.
https://www.edukator.pl/resources/applet/budujemy-atom-html5

Aktywność nr 4

Temat

Ćwiczenia w parach.

Czas trwania

8 min.

Opis aktywności

Uczniowie zadają sobie w parach zadania polegające na narysowaniu prostych modeli atomów.

Podsumowanie lekcji

Sprawdzenie, czy cele lekcji zostały osiągnięte i w jakim stopniu. Ocenienie zaangażowania uczniów.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie dostają do wykonania zadanie domowe:
Narysuj model atomu fosfor-31 ora zapisz jego konfigurację elektronową.

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Nie
18. Forma prowadzenia zajęć: dowolna

https://www.edukator.pl/resources/applet/budujemy-atom-html5
https://www.edukator.pl/resources/applet/budujemy-atom-html5
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

