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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: Analiza substancji. 

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. -
Substance analysis; -The senses: 
eyesight, smell, taste, touch; -pump 
air ( bicycle pump), - insufflate air 
(through a straw); - observe 
reaction; - What will happen? 

 

1 godzina Karta pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja projektu „Analiza 
substancji”. 

1.Uczniowie przygotowują 
stanowisko pracy.  

2. Nauczyciel wprowadza uczniów 
w tematykę projektu za pomocą 
doświadczenia ukazującego 
rozpoznawanie substancji za 
pomocą zmysłów: wzroku, smaku, 
węchu, dotyku. 

3. Uczniowie wykonują 
doświadczenie, dzięki któremu 
zbadają obecność dwutlenku 
węgla.  

4. Uczniowie przygotowują 
naczynie z wodą wapienną.  
Zanurzają końcówkę pompki w 
wodzie i „wpompowują” do wody 
trochę powietrza. Obserwują 
reakcję. Następnie w tej samej 
wodzie zanurzają słomkę i 
„wdmuchują” powietrze. 

Uczniowie obserwują, że kiedy 
powietrze dostaje się do wody z 
pompki, tworzą się bąbelki, ale 
woda wapienna pozostaje 
przejrzysta. Kiedy dmuchają w 
rurkę woda mętnieje w zetknięciu z 
dwutlenkiem węgla, który obecny 
jest w wydychanym powietrzu. 
Natomiast w powietrzu 
wychodzącym z pompki jest 
bardzo mało. 

 

4 godziny Pomoce: 
ugotowana 
marchew, 
ziemniak,  
woda 
wapienna, 
szklane 
naczynie, 
pompka 
rowerowa, 
słomka od 
napoju 

 

6-9. 

 

Uczniowie stawiają hipotezę w jaki 
sposób mogą odnaleźć skrobię w 
różnych produktach. 

Uczniowie nalewają do szklanki 
wodę ( ok. 1/3) i dodają 6 kropli 

4 godziny  Pomoce: 
chleb, ryż, 
makaron, 
jabłko, 
ziemniak, 



 

 

jodyny. Z otrzymanego roztworu 
przenoszą pipetą kilka kropli na 
krochmal. Krochmal zabarwia się 
na niebiesko. 

Uczniowie rozdrabniają produkty 
spożywcze i kładą niewielką ilość 
każdego z nich na talerzyk. 
Nasączają je wodą a następnie 
przenoszą na każdy z nich  kilka 
kropel roztworu wodnego jodyny. 

Tam, gdzie padają krople roztworu, 
niektóre produkty zabarwiają się na 
niebiesko.   

Niebieska barwa jest sygnałem, że 
dany produkt zawiera skrobię – 
cukier złożony, powszechnie 
występujący w roślinach, które go 
wytwarzają i gromadzą w 
nasionach i korzeniach. Roztwór 
jodyny działa w doświadczeniu 
jako wykrywacz skrobi. 

jodyna, woda, 
szklanka, 
pipeta, 
krochmal w 
proszku, pięć 
podstawek 

10. Podsumowanie projektu. 

Podsumowanie całego cyklu zajęć 
polega przede wszystkim na 
poznaniu przez uczniów poprzez 
doświadczenia, że niektóre 
właściwości substancji, z którymi 
się stykamy w życiu codziennym, 
możemy bezpośrednio rozróżnić za 
pomocą zmysłów. Niektóre zaś 
substancje zmieniają kolor w 
zetknięciu z innymi substancjami, 
sygnalizując w ten sposób ich 
obecność. 

1 godzina Karta pracy 

Łączna liczba godzin 10 godzin 

 

 


