
Warunki  i sposób realizacji podstawy 

programowej kształcenia ogólnego  

w klasie IV i VII szkoły podstawowej                          

z matematyki, przyrody, biologii, 
geografii, fizyki  i chemii 

 warsztaty przedmiotowe  

dla nauczycieli CHEMII 

 

WI E LKOPOLS KI E GO 
KURATORA OŚ WI AT YGRANTY  EDUKACYJNE 



 

Wprowadzenie  

 

1. Eksperyment w małej skali na lekcjach chemii 

2. Lapbook jako innowacyjne portfolio wiedzy 
chemicznej  

3. Ewaluacja realizacji podstawy programowej  

 



 

Wprowadzenie  

 

 



 

Eksperyment w małej skali na lekcjach chemii 

 



 

Chemia w małej skali - ang. small-scale 
chemistry (SSC) lub microscale experimentation 

 

Praca z niedużymi ilościami substancji przy 
wykorzystaniu nietradycyjnej aparatury                             
i specyficznej metodyki 



tradycyjny sprzęt – odpowiednik w ssc 

drewniana łapa – klamerka z tworzywa sztucznego 

chłodnica – słomka do napojów 

palnik gazowy – podgrzewacz (tea light) 

płytka mikrotestowa – karta pracy w folii na dokumenty 

parownica – „łódeczka” z folii aluminiowej 

szklana rurka – wężyk do infuzji 

bagietka – patyczek do szaszłyków 

szklana pipeta – pipeta Pasteura z PE 
 

E.Dobrowolska, Toruńskim okiem… eksperymenty w technice w małej skali, Toruń 2015, s. 7 

 

 



zalety 

- zmniejszona ilość odpadów 

- zwiększone bezpieczeństwo 

- możliwość wykonania doświadczenia przez każdego ucznia 

- skrócenie czasu eksperymentu 

- niski koszt 

- brak konieczności  wykorzystania specjalistycznego sprzętu 

- szybkie przygotowanie 

 
E.Dobrowolska, Toruńskim okiem… eksperymenty w technice w małej skali, Toruń 

2015, s. 9 

 

 

 



Skąd taki pomysł? 



 



 











Skąd pomysł taki? 

 
Super sala lekcyjna                                
z zapleczami i dużym 
laboratorium obok ;)  



Skąd pomysł taki? 

 

zamieniona na smutną salę 
ze stołem demonstracyjnym                          
z innej epoki 



wtedy „mała skala” okazała się hitem 



a uczniowie przyzwyczajeni do pracy takim sposobem, byli w 
stanie zamienić się w nauczycieli podczas Otwartych Drzwi  



SSC 

Praca w 5-osobowych zespołach : 

 

Przygotowanie zestawów do eksperymentów 
wskazanych w karcie pracy 



 

Lapbook jako innowacyjne portfolio wiedzy 
chemicznej  

 



 



 



 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

                                                            

  Nauczona.pl 



 

  Ewaluacja realizacji podstawy programowej  

 



 



Co i jak ewaluować ? 









 

 

                            

                             Dziękuję za uwagę 



      Centrum Doskonalenia         

             Nauczycieli w Pile 
 -        nauczyciel konsultant 
      d.kitowska@cdn.pila.pl 

dr Danuta Kitowska 


