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SCENARIUSZ DLA NAUCZYCIELA  

TEMAT: Korozja znaczy rdza?   

 

Drogi nauczycielu, 

scenariusz, z którym za chwilę będziesz miał okazję się zapoznad został 

stworzony w celu zaprezentowania Ci nowoczesnych metod nauczania. Mam 

nadzieję, że dla Ciebie będzie stanowid źródło cennych inspiracji metodycznych, 

a dla Twoich uczniów stanie się zwiastunem dobrej zabawy.  

 Powinieneś wiedzied, że prezentowany materiał został skonstruowany 

tak, abyś mógł go modyfikowad i dopasowywad do własnych potrzeb. Weź pod 

uwagę fakt, że przedstawione w nim tematy stanowią tylko propozycję, która 

posłużyła do zobrazowania wybranych metod nauczania. Oznacza to, że każda 

opisana w tym materiale metoda jest na tyle uniwersalna, że może posłużyd Ci 

do realizacji różnorodnych przedmiotowo zajęd.  

 Schemat scenariusza został stworzony w oparciu o metodę uczenia dzięki 

zdobywaniu doświadczenie (ang. Experiential Learning Model) proponowaną 

przez amerykaoskiego metodyka Davida Kolba.1 

 

CZĘŚ C  I: WIEDZA – TEORIA, ZAŚADY, REGUŁY 

 

1. WSPÓLNE BUDOWANIE TEORII  

Ta częśd zależy przede wszystkim od Ciebie. Zastanów się, z jakimi 

informacjami chciałbyś zapoznad uczniów i w związku z tym odpowiednio 

zmodyfikuj przedstawione w scenariuszu treści. Jeśli zdecydujesz się na 

realizację tematu zajęd, który został zaproponowany w tym materiale 

zacznij od przekazania najistotniejszych wiadomości teoretycznych.  

Pomóż uczniom samodzielnie odkryd różne zagadnienia związane z 

korozją, jej przebiegiem oraz przyczynami powstawania.  Pamiętaj jednak, 

aby ograniczyd się tylko do tego, co dzieci powinny wiedzied 

obligatoryjnie. Przekonasz się, że dodatkowe informacje przyswoją same, 

                                                           
1
 http://infed.org/mobi/david-a-kolb-on-experiential-learning/ 
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niejako przy okazji podczas realizacji późniejszych dwiczeo. Głównym 

zadaniem w tej części zajęd jest, więc wspólne zbudowanie teorii, a nie jej 

podyktowanie. Aby skutecznie, ale także kreatywnie tworzyd razem z 

uczestnikami zajęd kolejne treści teoretyczne możesz wykorzystad: 

 

a. Fabrykę skojarzeo  

W celu zapoznania dzieci z jakimś konkretnym zagadnieniem możesz 

zagrad z nimi w skojarzenia. Jest to proste i krótkie dwiczenie, które 

sprawi, że dzieci chętniej zaangażują się w jego definiowanie. Poproś więc 

uczniów, aby podawali wszystkie hasła kojarzące się im z korozją. 

Oczywiście nie muszą byd to tylko skojarzenia stricte chemiczne. 

Uczestnicy zajęd udzielają odpowiedzi na podstawie dotychczasowej 

wiedzy oraz posiadanych doświadczeo. Takie jest, bowiem złożenie 

dwiczenia. Zanim uczniowie poznają prawidłową definicję najpierw 

próbują ją stworzyd samodzielnie w sposób intuicyjny. Dzięki temu samo 

pojęcie staje im się dużo bliższe i będzie kojarzone wielowymiarowo. 

Skojarzenia, więc mogą dotyczyd różnych dziedzin życia i nauki. Narysuj na 

tablicy podobny schemat jak ten poniżej i zapisuj wszystkie propozycje 

podawane przez dzieci. Pamiętaj żeby ich nie oceniad. Zachęcaj uczniów 

żeby podawali jak najwięcej propozycji. Kiedy zakooczycie już szukanie 

skojarzeo, a wasza tablica zapełni się hasłami podkreśl lub w inny sposób 

zaakcentuj odpowiedzi, które są najważniejsze z chemicznego punktu 

widzenia. Na samym koocu zapoznaj uczniów z faktyczną charakterystyką 

tego zagadnienia. 
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Pamiętaj, aby po zakooczeniu dwiczeo wprowadzających podsumowad 

informacje, z którymi chciałeś zapoznad uczniów na tym etapie. Przy 

pomocy kilku pytao kontrolnych sprawdź, czy uczestnicy zajęd przyswoili 

ten fragment wiedzy teoretycznej, a następnie ustal ewentualne braki. 

Jest to odpowiedni moment na uzupełnienie oraz wytłumaczenie 

niezrozumiałych treści, którymi sprawne posługiwanie się będzie 

niezbędne w dalszej części zajęd.  

b. Metodę okienka informacyjnego 

Metoda okienka informacyjnego, co do zasady przypomina formę 

twórczej notatki. Idealnie nadaje się więc do wspólnego porządkowania 

wiadomości oraz rozpracowywania kłopotliwych definicji. Poniżej 

przedstawiony został schemat opisywanej metody: 

 

 

 

 

Wspólnie z uczniami wpiszcie do pierwszego okienka definicję stricte 

szkolną, słownikową, taką, z którą dzieci najczęściej mogą się spotkad. W 

drugiej części zanotujcie definicję stworzoną przez uczestników zajęd. 

Może byd zapisana „własnymi słowami”, czyli językiem potoczny, mogą 

znajdowad się w niej błędy stylistyczne, ale powinna pokrywad z definicją 

merytoryczną. W trzecim okienku spróbujcie zapisad definicję jak 

najbardziej metaforyczną. Możecie nadad korozji imię lub przypisad jej 

jakieś nietypowe umiejętności (np. zdolnośd do niszczenia cennych 

przedmiotów). Ostatnia częśd znajdująca się na arkuszu powinna 

Definicja podręcznikowa Definicja uczniowska 

Definicja metaforyczna Definicja kreatywna 

KOROZJA  
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przedstawiad różnego typu dialogi lub scenki. W tym okienku można 

rysowad, wyklejad, malowad farbami itd. Dla przykładu, spróbujcie 

stworzyd dialog między korozją a starym samochodem. Pamiętaj, że 

wszystko jest kwestią waszej wyobraźni. Arkusz do realizacji dwiczenia 

został umieszony dwiczeniu pierwszym w Kartach Pracy uczniów.  

c. Technikę okularów2 

Jest to technika, która niezwykle 

angażuje i mobilizuje uczniów do 

działania. Kształci umiejętnośd 

selekcjonowania informacji oraz 

patrzenia na problem z różnych 

punktów widzenia. Daje uczniom 

możliwośd rozwijania myślenia problemowego, a także pozwala spojrzed 

na prezentowane treści holistycznie. Jej hasłem przewodnim jest 

twierdzenie, że „na niektóre sprawy można spojrzed z różnych punktów 

widzenia używając różnych okularów”. Należy jednak pamiętad, że 

„okularami” nie powinny byd podstawowe treści nauczania, a raczej 

określony sposób spojrzenia na treśd. Uczniowie otrzymują materiały i 

odpowiednie okulary, przez które maja patrzed na przedstawione 

zagadnienie. Dla przykładu, więc na zjawisko korozji można spojrzed z 

punktu widzenia przyczyn, skutków, przeciwdziałania oraz procesu 

powstawania.  Przed zajęciami przygotuj więc materiał tekstowy lub film, 

który będzie źródłem odpowiedzi na wymienione kategorie. Następnie 

podziel uczniów rozdając im odpowiednie okulary i poproś o skupienie 

uwagi tylko na swoim punkcie widzenia. Zadaniem dzieci będzie 

znalezienie i zanotowanie odpowiedzi w oparciu o przygotowany przez 

Ciebie materiał dydaktyczny. Pamiętaj, aby podkreślid, że każdy z 

uczestników zajęd powinien skoncentrowad się i wybierad wiadomości 

przydatne tylko z jego perspektywy. Ostatnim etapem zadania jest 

                                                           
2 Nowoczesne nauczanie – praktyczne wskazówki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, 
(2010); Petty, G., wyd. GWP, Sopot; str. 235 - 236 
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zebranie i wysłuchanie ustaleo przygotowanych przez dzieci, a także 

podjęcie próby ich wspólnego przedyskutowania oraz usystematyzowania.  
 

 KARTY PRACY UCZNIÓW 

Po zakooczeniu pierwszej części zajęd poproś uczniów o wykonanie 

pierwszych pięciu dwiczeo znajdujących się w Karach Pracy. Czas 

przeznaczony na ich realizację wynosi około dwudziestu minut. Podczas 

wykonywania zadao staraj się na bieżąco pomagad uczniom oraz brad 

aktywny udział w poszukiwaniu rozwiązao.  

 

CZĘŚ C  II: PRAKTYKA – ZAŚTOŚOWANIE, ODWOŁANIE DO Z YCIA 

 

2. STOSOWANIE NABYTEJ WIEDZY W PRKATYCE  

W tej części istotne jest uświadomienie dzieciom, w jakim celu uczą się 

konkretnego zagadnienia. Wiadome jest, że im bardziej prezentowane 

informacje dotyczą życia, tym większa szansa na to, że uczniowie 

intuicyjnie będą czuli potrzebę ich opanowania. Nie jest to jednak regułą. 

Postaraj się proponowad takie metody pracy, które dadzą dzieciom 

możliwośd wykorzystywania nabytych wiadomości w praktyce, będą 

wymagad planowania lub rozwiązywania złożonych problemów.  

Wykorzystuj na zajęciach proponowane metody aktywizujące, 

nieoczywiste środki dydaktyczne oraz potencjał twórczy swoich uczniów. 

Spraw, aby uczenie się przestało byd przykrym obowiązkiem a stało się 

atrakcyjną aktywnością. Nie zapominaj, że przy pomocy nowoczesnych 

metod nauczania jest w stanie przekazad dzieciom każdy rodzaj wiedzy 

oraz wykształcid konkretne umiejętności. Na tym etapie posłuży Ci: 

a. Dyskusja w kawiarni 

Prezentowana metoda pozwala poznad stosunek uczniów do omawianego 

problemu oraz uwzględnia możliwośd istnienia różnych punktów widzenia. 

Powinieneś wiedzied, że dyskusja stanie się wartościowym narzędziem 

metodycznym tylko wtedy, gdy omawiana kwestia będzie wystarczająco 

interesowad jej uczestników. W związku z tym pamiętaj, że warunkiem 
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dobrej dyskusji jest przede wszystkim 

trafne sformułowanie tematu. Każda 

dyskusja musi się także zakooczyd 

podsumowaniem, stanowiącym krótkie 

omówienie rezultatów i sposobu jej 

prowadzenia. Chcąc przejśd do realizacji dwiczenia podaj uczniom 

proponowany temat dyskusji. Może to byd zagadnienie związane z 

odpowiedzią na pytanie, czy korozję można zlikwidowad całkowicie? Teraz 

podziel uczestników na dwie grupy, np. na rodzinę Pawłowskich i rodzinę 

Adamskich, a następnie przydziel im stojaczek z wypisanym nazwiskiem. 

Poproś, aby uczniowie zajęli odpowiednie miejsca (każda rodzina siada 

przy swoim stoliku) oraz wybrali przedstawiciela rodziny, który będzie ich 

reprezentowad. Jeśli zadanie zostanie wykonane daj uczestnikom czas na 

przeanalizowanie stanowiska, które zostało im przydzielone. Chwilę po 

tym następuje moment, w którym rodziny pojedynczo argumentują i 

opisują swoje stanowisko.  Pamiętaj, że to Ty kierujesz całą dyskusją, 

dlatego jesteś odpowiedzialny za przyznawanie głosu reprezentantom 

oraz przerywanie wypowiedzi. Pamiętaj, aby nie wyrażad swojej opinii, a 

raczej zająd neutralne stanowisko wobec analizowanego problemu. Po 

zakooczeniu dyskusji, wspólnie spróbujcie ją podsumowad i ustalid 

obiektywne, a nie tak jak podczas dyskusji stronnicze stanowisko.  

 

b. Metaplan  

Metodą, która pomoże Ci sprawdzid, w jaki sposób uczniowie rozumieją 

przedstawiony na zajęciach problem jest metaplan. Jest to graficzny 

sposób wypowiedzi, który przeprowadza się samodzielnie lub w małych 

grupkach. Dyskusja toczy się wokół problemu, który zapisany jest w 

środkowej części planszy. Uczestnicy, zgodnie z pytaniami, które 

zamieszczone zostały przy poszczególnych częściach planu kolejno 

odpowiadają na nie, co sprawia, że ich myślenie rozłożone zostaje na 

czynniki pierwsze. Ta metoda ułatwia holistyczne spojrzenie na 

przedstawioną sytuację problemową. Należy jednak pamiętad, że aby 

analiza została przeprowadzona dokładnie w pierwszej kolejności trzeba 
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trafnie zdefiniowad problem, który chcemy omówid. Musi on byd czytelny 

i zrozumiały dla wszystkich uczestników zajęd. Warto wiedzied, że jeden 

problem może zostad sformułowany na kilka sposobów, co niestety nie 

oznacza, że każdy z nich będzie dla uczniów korzystny. Ostatnim 

elementem pracy jest podsumowanie i sprecyzowanie powstałych na 

bazie wcześniejszych rozważao wniosków. Warto jest je dokładnie 

omówid a także przeanalizowad ich konsekwencje. Poniżej przedstawione 

zostało przykładowy schemat metaplanu. Poproś dzieci o uzupełnienie w 

trzyosobowych grupach zamieszczonego w dwiczeniach metaplanu. Po 

zakooczeniu pracy wspólnie porównajcie wnioski, które powstały w 

poszczególnych zespołach. Problemem, który możesz wykorzystad do tego 

dwiczenia to: globalnie duże starty stali, jako skutek korozji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚ C  III: DOŚ WIADCZENIE – AKTYWNOŚ C , C WICZENIA, GRY 

3. ZDOBYWANIE DOŚWIADCZENIA  

W tej części istotne jest umożliwienie dzieciom zdobywania nowych 

doświadczeo. Uczenie się w ten sposób stanowi podstawę kształcenia 

postawy badawczej, rozbudzania ciekawości poznawczej oraz nabywania 

kompetencji społecznych.  Opisane cele osiągniesz dzięki stosowaniu 
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dwiczeo aktywizujących, wdrażaniu pracy grupowej oraz wprowadzaniu 

zadao wymagających podejmowania decyzji. Uczniowie przy pomocy 

zgromadzonej wcześniej wiedzy, ale także w oparciu o intuicję powinni 

próbowad rozwiązywad zadania wymagające myślenia dywergencyjnego. 

Poniżej opisane zostały przykładowe metody, które w tej części zajęd 

możesz wykorzystad: 

 

a. Doświadczenie  

W pierwszej części zajęd wspólnie z uczniami zbudowałeś wiedzę 

teoretyczną. Chwilę po tym stworzyłeś im okazję do sprawdzenia nabytej 

wiedzy w praktyce. Następnym krokiem powinno byd więc podarowanie 

im możliwości jej rzeczywistego doświadczenia. Przy pomocy tego 

prostego doświadczenia3, zwizualizujesz uczniom proces powstawania 

korozji.  

Jak to zrobid? Nic trudnego! 

Wspólnie z uczniami wypłucz próbówkę wodą, a następnie wsypcie do 

niej łyżeczkę opiłków żelaza. Kilka razy obródcie próbówkę, aby jak 

najwięcej opiłków przylgnęło do mokrych ścianek próbówki. Pozostałe 

resztki wysypcie. Pamiętajcie o tym, że zamiast opiłków żelaza możecie 

także wetknąd do próbówki kłębek wełny stalowej. Teraz ostrożnie 

wstawcie próbówkę do góry nogami do talerza wypełnionego wodą do 

wysokości mniej więcej centymetra. Zaznaczcie mazakiem poziom wody w 

próbówce i zostawcie talerz z próbówką na noc.  Następnego dnia 

zobaczycie, że żelazo nie jest już szare, lecz rdzawo-czerwone oraz, że 

poziom wody w próbówce się podniósł. Jeśli opiłków żelaza jest 

wystarczająco dużo, poziom wody w próbówce wzrośnie około jednej 

piątej wysokości.  

Jak to się dzieje? Przecież wiesz, że … 

Częśd powietrza połączyła się z żelazem, w wyniku, czego powstała rdza. 

W tym związku chemicznym w postaci stałej powietrze zajmuje znacznie 

mniej przestrzeni niż w postaci gazowej, dlatego poziom wody w 

próbówce rośnie. Substancją w powietrzu, która w procesie korozji łączy 
                                                           
3
 Eksperymenty – Księga młodych odkrywców; Kothe, R., (2010), wyd. Debit, Katowice; str. 93 
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się z żelazem jest ten sam pierwiastek, który odpowiedzialny jest za 

spalanie świecy – tlen. A więc rdza jest związkiem żelaza i tlenu.  

 

b. Aktywnośd twórczą 

Podczas realizacji zajęd mających na uwadze aktywizację uczniów 

powinieneś pamiętad o wprowadzaniu zadao rozwijających myślenie 

twórcze. Dzięki nim będziesz stwarzad uczniom okazje do rozwiązywania 

różnorodnych sytuacji problemowych, a także wprowadzisz dzieci w świat 

związany z rozumowaniem innowacyjnym. Ponadto możliwy stanie się 

rozwój zmysłów, wyobraźni oraz kreatywności uczestników zajęd. Staraj 

się przygotowad ciekawe pomoce dydaktyczne, które dodatkowo zachęcą 

uczniów do działania. W związku z tym opowiedz uczniom, że za chwilę 

będą mieli okazję stworzyd urządzenie do całkowitego likwidowania rdzy. 

Podziel uczestników zajęd na trzy zespoły. Dla każdego przygotuj 

swobodne stanowisko pracy i rozdaj: plastikowe butelki różnych 

rozmiarów (po sokach, po szamponach, po wodzie); makaron, korki, 

kapsle, uchwyty od mebli, metalowe puszki, sznurówki, opakowania po 

kremach, szklane fiolki od tabletek czy perfum, gazety, klej błyskawiczny, 

sznurek, nożyczki, wykałaczki, waciki i patyczki kosmetyczne, zużyte 

baterie, guziki, rolki od papieru toaletowego, kasztany, piłeczki do tenisa 

stołowego, kolorowe guziki, bibułę, skrawki materiałów, słomki itd. 

Zasada jest prosta – im więcej z pozoru nieprzydatnych materiałów, tym 

lepiej. Wyjaśnij uczniom, że ich zadaniem jest stworzenie z materiałów, 

które znajdują się na stolikach ekologicznej maszyny, która kompleksowo i 

skutecznie pozbywałaby się rdzy. Daj dzieciom około dwudziestu minut na 

wykonanie zadania. Chwilę przed zakooczeniem pracy poproś uczniów, 

aby wymyślili również nazwę dla urządzenia, które udało im się powoład 

do życia. Po upływie czasu następuje moment, gdzie wszystkie drużyny 

kolejno prezentują swoją wynalazki. Opisują zasady ich działania, 

podstawowe funkcje oraz wskazują nazwy. Po zakooczeniu prezentacji 

wspólnie wybierzcie najtrafniejsze rozwiązanie.  
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 KARTY PRACY UCZNIÓW 

Po zakooczeniu tej części zajęd poproś uczniów o wykonanie siódmego, 

ósmego i dziewiątego dwiczenia znajdującego się w Karach Pracy. Czas 

przeznaczony na ich realizację wynosi około piętnastu minut. Pamiętaj, 

aby starad się pracowad razem z uczestnikami zajęd oraz na bieżąco 

rozwiewad ich wątpliwości.  

 

CZĘŚ C  IV: REFLEKŚJA – WNIOŚKI, WYRAZ ANIE OPINII I UCZUC   

 
4. WYSUWANIE WNIOSKÓW  

Ostatnia częśd zajęd powinna dotyczyd podsumowania, refleksji nad 

wykonanymi zadaniami oraz oceny efektywności pracy na zajęciach. 

Wspólnie z uczniami przeanalizuj nabyte informacje i umiejętności oraz 

daj możliwośd wypowiedzenia się na temat metod w oparciu, o które mieli 

okazję pracowad. Posłużyd Ci może do tego metoda nazywana: 
 

a. Drzewko  

Z kartonu wytnij dosyd spore drzewko, z którego pnia wyrastad będą, co 

najmniej dwa duże konary. Od konarów natomiast powinny dodatkowo 

odrastad mniejsze gałęzie. Rodzaj uczniom przygotowane w trzech 

kolorach listki (z tyłu powinna znajdowad się taśma dwustronna 

umożliwiająca ich naklejenie). Wytłumacz dzieciom, że kolor czerwony 

oznacza „nie wiem”, kolor zielony „wiem”, a pomaraoczowy „nie wszystko 

wiem”. Teraz poproś uczniów, aby w odpowiedzi na pytanie: „Czy wiedzą, 

czym jest rdza?” zastanowili się i przykleili do gałązki odpowiedni kolor 

listka symbolizujący ocenę ich wiadomości.4
 

 

 

 

                                                           
4 Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziedmi, (2016), Jąder - Taboł, M., wyd. Impuls, Kraków; str. 87 
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KARTY PRACY UCZNIA 

TEMAT: Korozja znaczy rdza?  

 

Drogi uczniu, 

na dzisiejszych zajęciach po raz kolejny przekonasz się, że nauka chemii to 

czysta przyjemnośd. Zadania, które za chwilę będziesz miał okazję rozwiązywad 

sprawią, że Twoje myślenie o niej zupełnie się zmieni. Uwaga! Istnieje duże 

ryzyko polubienia chemii, miej się na baczności  Powodzenia! 
 

Dwiczenie 1.  

Poniżej znajduje się okienko informacyjne, które posłuży Ci do zrozumienia 

istoty sytemu rzymskiego. Wspólnie z nauczycielem uzupełnij poszczególne 

pola wpisując w nie odpowiednie definicje. Pamiętaj o tym, że ostatnia częśd 

znajdująca się na arkuszu powinna przedstawiad różnego typu zabawne 

dialogi lub scenki. Dla przykładu, możesz spróbowad tam zapisad dialog 

między korozją a starym samochodem.  

 

Definicja podręcznikowa Twoja definicja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definicja metaforyczna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definicja kreatywna 
 

KOROZJA  
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Dwiczenie 2.  

Zastanów się przez chwilę i odpowiedz na pytanie: dlaczego posypywanie ulic 

solą sprzyja korozji pojazdów?  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dwiczenie 3.  

Zapoznaj się z przedstawioną poniżej fotografią5 i odpowiedz na pytania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Od czego zależy mechanizm korozji? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Co może byd główną przyczyną rdzewienia statków lub innych maszyn 

poruszających się po wodzie? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Który metal może pełnid ochronną funkcję dla stalowych przedmiotów? 

Odpowiedź uzasadnij.  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
5
 Ilustracja: www. Metalelekkie.pl   
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Dwiczenie 4.  

Pewien znany naukowiec będąc w podeszłym wieku zaczął mied niecodzienne 

hobby. Od rana do wieczora spisywał przepisy chemiczne. Chod brzmi to 

naprawdę zabawnie naukowiec traktował to nietypowe zajęcie bardzo 

poważnie. W swojej kolekcji miał naprawdę pokaźną liczbę różnorodnych 

receptur.  Czy potrafiłby odtworzyd przepis na dowolny rodzaj korozji? Zmierzyd 

się z tym zadaniem możesz dzięki grafice przedstawionej poniżej. Powodzenia! 

 

Dwiczenie 5.  

Czy zjawisko korozji ma jakiekolwiek pozytywne strony? Zapisz swoje 

spostrzeżenia i krótko je uzasadnij.  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dwiczenie 6.  

Poniżej przedstawiony został schemat, który pomoże Ci w skonstruowaniu 

planu naprawczego, dla problemu związanego z dużymi ilościami strat stali 

spowodowanych procesem korozji. Grafika ułatwi Ci rozdzielenie toku 

rozumowania na czynniki pierwsze. Dzięki temu będziesz miał szansę spojrzed 

na sytuację problemową w sposób całościowy. Twoim zadaniem jest 

wypełnienie schematu w oparciu o własne przemyślenia.  
 

                                                              PROBLEM 

    

 

           JAK JEST?                                                  JAK POWINNO BYD? 

 

 

                                                               

 

 

DLACZEGO TAK NIE JEST? 

 

 

WNIOSKI ZALEŻNE OD NAS                      WNIOSKI NIEZALEŻNE OD NAS 
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Dwiczenie 7. 

Jaki rodzaj korozji został przedstawiony na ilustracjach poniżej?  

 

 

 

Dwiczeni 8.  

Opisz, jakie negatywne skutki dla zdrowia człowieka może mied zjawisko 

korozji.  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dwiczenie 9.  

Zaprojektuj symbol, który trafnie mógłby ilustrowad zjawisko korozji. Pamiętaj, 

że twój piktogram powinien byd czytelny i jasny w odbiorze. Unikaj więc 

rysowania małych elementów i pisania zbyt długich treści. Porównaj swoją 

pracę z symbolami kolegów i koleżanek z grupy.  
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SKRYPT DLA NAUCZYCIELA  

TEMAT: Korozja znaczy rdza?  

 

1. CELE DYDAKTYCZNE ZAJĘD: 

Uczeo wie: 

 Uczeo wie, czym charakteryzuje się proces korozji.   

 Uczeo wie, jakie są przyczyny i skutki powstawania korozji.   

 Uczeo wie, jak powstaje i przebiega proces korozji.  

 Uczeo wie, w jaki sposób umysł ludzki skutecznie zapamiętuje różne 

partie materiału szkolnego. 

 Uczeo wie, jak powinna wyglądad praca w grupie. 

 Uczeo wie, że gry dydaktyczne mogą rozwijad kompetencje 

chemiczne. 

 Uczeo wie, na czym polegają aktywne metody nauczania.  

 Uczeo wie, że istnieją metody nauczania, które pozwalają w sposób 

efektywny i twórczy przyswajad wiadomości szkolne z chemii.  

 Uczeo wie, że geografia powiązana jest z innymi dziedzinami nauki. 

 Uczeo wie, że ma wpływ na efekty swojej pracy. 

Uczeo potrafi: 

 Uczeo potrafi powiedzied, czym jest zjawisko korozji.  

 Uczeo potrafi opisad przyczyny i skutki zjawiska korozji. 

 Uczeo potrafi wykonad doświadczenie, które obrazuje proces 

powstawania korozji.   

 Uczeo w sposób twórczy potrafi zapamiętywad różnego typu 

informacje dotyczące chemii.  

 Uczeo potrafi grad w gry dydaktyczne, które rozwijają jego 

kompetencje chemiczne.  

 Uczeo potrafi efektywnie pracowad w zespole oraz przekazywad 

wiedzę kolegom z grupy. 

 Uczeo potrafi pracowad przy pomocy nowoczesnych metod 

edukacyjnych.  

 Uczeo potrafi stawiad trafne pytania oraz wypowiadad własną opinię.  
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 Uczeo potrafi myśled w sposób twórczy i odtwórczy.  

Postawy ucznia: 

 Uczeo rozwija postawę otwartości dla zdobywania i pogłębiania 

wiedzy chemicznej.  

 Uczeo rozwija postawę tolerancji dla nieszablonowych i twórczych 

rozwiązao proponowanych przez innych uczestników zajęd. 

 Uczeo rozwija przekonanie, że istnieje wiele sposobów dochodzenia 

do prawidłowych rozwiązao. 

 Uczeo rozwija postawę pewności siebie, która przejawia się w 

radzeniu sobie z zagadnieniami problemowymi. 

 Uczeo rozwija postawę otwartości związaną z nowoczesnymi 

metodami pracy na zajęciach.  

 

2. METODY NAUCZANIA WYKORZYSTANE W SCENARIUSZU: 

Zaprezentowany scenariusz oparty został na nowoczesnych metodach 

wynikających z nauczania czynnościowego, problemowego i sytuacyjnego. Jest 

to odpowiedź na współczesny nurt dotyczący uczenia się przez działanie i 

komunikację oraz budowania wiedzy wspólnie przez ucznia i nauczyciela. 

Podmiotowośd dziecka oraz kształtowanie w nim poczucia sprawczości jest 

jednym z nadrzędnych celów obecnej edukacji. W związku z tym dzięki 

stosowaniu opisanych metod uczeo ma szansę zdobywad wiedzę i 

doświadczenie w sposób twórczy oraz kształtowad przekonanie, że jest 

podmiotem działao pedagogicznych. 

 Metoda zadaniowa – kontrola i sprawdzenie wiedzy teoretycznej dziecka 

z zakresu procesu korozji.  

 Metoda prób i błędów – rozwiązywanie zadao w sposób intuicyjny, 

możliwośd wykonywania zadao dowolną techniką, po czym analizowanie 

plusów i minusów obranej przez dziecko strategii.  

 Metoda pracy zespołowej – rozwiązywanie zagadnieo problemowych w 

mniejszych grupach, wykorzystanie potencjału jej członków a co się z tym 

wiąże podniesienie efektywności i wydajności pracy. 

 Fabryka skojarzeo – tworzenie teorii na podstawie skojarzeo. 

 Okienko informacyjne – kreatywna notatka ułatwiająca zrozumienie i 

zapamiętanie zjawiska korozji.  
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 Technika okularów – patrzenie na problem z kilku punktów widzenia. 

 Dyskusja w kawiarni – spojrzenie na problem w ujęciu holistycznym, 

umiejętnośd dyskutowania i argumentowania swoich poglądów, 

dochodzenie do konsensusu, dostrzeganie, co najmniej dwóch punktów 

widzenia przedstawionego problemu.  

 Metoda METAPLANU – tworzenie planu naprawczego dla 

przedstawionej sytuacji problemowej.  

 Doświadczenie – wizualizowanie procesu powstawania korozji.  

 Aktywnośd twórcza – rozwój wyobraźni, pobudzanie myślenia 

dywergencyjnego, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązao.  

 Drzewko – ewaluacyjna metoda oceniająca różne aspekty zajęd  

 

3. UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE UŁATWIĄ PRZEPROWADZENIE ZAJĘD: 

 

 Umiejętności i kompetencje z zakresu chemii.  

 Umiejętnośd posługiwania się nowoczesnymi metodami nauczania 

przedmiotów przyrodniczych. 

 Umiejętnośd posługiwania się wiedzą z zakresu efektywnych metod 

nauczania. 

 Umiejętnośd angażowania się w działania podejmowane przez uczniów. 

 Umiejętnośd odkrywania i budowania teorii wspólnie z dziedmi. 

 Umiejętnośd monitorowania postępów dziecka. 

 Umiejętnośd przeprowadzenia opisanych w scenariuszu dwiczeo.  

  

8 WYKAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH: 

materiały potrzebne do przeprowadzenia doświadczenia (próbówka, woda, 

opiłki żelaza) * materiały potrzebne do aktywności twórczej (plastikowe 

butelki różnych rozmiarów, makaron, korki, kapsle, uchwyty od mebli, 

metalowe puszki, sznurówki, opakowania po kremach, szklane fiolki od 

tabletek czy perfum, gazety, klej błyskawiczny, sznurek, nożyczki, 

wykałaczki, waciki i patyczki kosmetyczne, zużyte baterie, guziki, rolki 

od papieru toaletowego) * materiały do techniki okularów * 


