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Nazwa projektu: Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku 
pracy (2016-2018) 

 
 
 
 
 
Zadanie 1: zajęcia podnoszące kompetencje uczniów w zakresie 
innowacyjności (analityczne, abstrakcyjne, przestrzenne, logiczne myślenie) 
 
 
Rodzaj zajęć: Laboratorium przyrodnicze po angielsku  
 
 

Tytuł scenariusza: Właściwości substancji kwaśnych i zasadowych na 
przykładzie eksperymentów – ożywiamy wulkan. 

Etap edukacyjny: II (klasa IV szkoły podstawowej) 

Liczba spotkań: 10 

Opracowanie: Agnieszka Maciejuk  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planowany przebieg cyklu 

Spotkanie Tematyka/ opis realizacji 

 

Czas trwania Uwagi   
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Zajęcia organizacyjne. Założenia 
eksperymentu. Omówienie cyklu 
zajęć.  

- Zapoznanie uczniów z istotnymi 
zasadami  bezpieczeństwa  podczas 
pracy z materiałami dostępnymi na 
zajęciach.  

- Etapy przeprowadzania 
doświadczenia: 

1.Sformułowanie problemu 
badawczego          
2.Sformułowanie hipotezy 
3.Zaplanowanie doświadczenia 
4.Przeprowadzenie doświadczenia 
5.Zanotowanie dostrzeżonych 
spostrzeżeń 
6.Opracowanie wyników 
7.Sformułowanie wniosku 
8.Weryfikacja hipotezy 

Uświadomienie uczniom istoty 
precyzji w wykonywaniu 
doświadczeń oraz jaki może mieć 
wpływ jej brak na wyniki.  

Omówienie karty pracy. 
Wprowadzenie słownictwa i 
zwrotów anglojęzycznych 
związanych z tematyką zajęć, np. a 
volcano,  law’s, a cone, a clay,  a 
styrofoam, a dye, vinegar etc,;  

-Let’s mix substances;- Put a few 
drops of lemon juice on the soda;-
Put the  balloon on the bottle; etc 

1 godzina Prezentacja 
multimedialna, 

Karta pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja projektu „Ożywiamy 
wulkan”. 

1.Uczniowie dzielą się na 4 grupy. 
Każda z grup przygotowuje swoje 
stanowisko pracy.  

2. Nauczyciel wprowadza uczniów 
w tematykę projektu „Ożywiamy 
wulkan” za pomocą prezentacji 
multimedialnej oraz z planami na 
najbliższych kilka spotkań.  

3. Nauczyciel prezentuje rodzaje 
wulkanów oraz kształty stożków, 
jak i rodzaje wyrzucanych 
utworów. 

4. Projektowanie i planowanie 
przez uczniów na kartach pracy 
budowy wulkanu oraz rodzaje  
materiałów jakich będą 
potrzebować do budowy makiety 
np. styropian, glina, masa 
papierowa, plastikowa butelka, 
zebrany materiał przyrodniczy itp. 

4 godziny  

Pomoce:  
gazety, taśma 
papierowa, 
klej, butelka 
plastikowa, 
farby 

6-7. 

 

Budowanie przez uczniów makiety 
wulkanu z wykorzystaniem 
zebranego materiału. 

2 godziny  Zebrany przez 
uczniów 
materiał 

8. Na tym etapie realizacji projektu 
uczniowie zostają zapoznani z 
substancjami: kwasem (ocet, sok z 
cytryny) i zasadą (soda). 
Uczniowie badają właściwości obu 
substancji poprzez łączenie ich.  

Na niewielką ilość sody uczniowie 
dają kilka kropel soku z cytryny. 
Na podstawie tego doświadczenia 
uczniowie obserwują, że kwas 
cytrynowy reaguje z zasadowym 
proszkiem, czego efektem jest 
pojawienie się piany.  

1 godzina Ocet, soda, 
talerzyk, 
pipety, 
próbówki, 
butelka, balon 



 

 

Następne doświadczenie ma 
uzmysłowić, że oprócz widocznej 
piany pojawia się gaz (dwutlenek 
węgla, CO2), by go pokazać to 
samo doświadczenie uczniowie 
przeprowadzają w zamkniętej 
przestrzeni – butelce, nakładając 
balon na naczynie. Napęczniały 
balon świadczy o powstałym 
podczas reakcji gazie.  

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W końcowym etapie uczniowie 
wykonują w odpowiedniej 
kolejności mieszaninę z wody, 
sody, płynu do naczyń i barwnika. 
Następnie przelewają miksturę do 
butelki wewnątrz wulkanu. Za 
pomocą lejka dolewają do 
powstałej mikstury ocet. 
Obserwują powstałą reakcję 
chemiczną, w wyniku której 
gwałtownie wydobywa się z 
wulkanu „lawa” (zabarwiona 
piana). Uczniowie sprawdzają w 
jaki sposób zmiana proporcji 
użytych składników wpłynie na 
wynik doświadczenia. 

1 godzina Pomoce: 
woda, soda, 
ocet, barwnik, 
miarka, łyżka, 
płyn do 
naczyń, lejek, 

karta pracy  

10. Podsumowanie projektu. 

Podsumowanie całego cyklu zajęć 
polega przede wszystkim na 
poznaniu przez uczniów poprzez 
doświadczenia  właściwości kwasu 
(ocet, kwasek cytrynowy) oraz 
zasady (soda) jak i zastosowaniu 
ich także w życiu codziennym. 

1 godzina Karta pracy 

Łączna liczba godzin 10 godzin 

 

 


