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Scenariusz lekcji z chemii 
 
Klasa: I liceum, zakres podstawowy 
Autor: Aleksandra Kania 
 
Wstęp 

Lekcja powstała w opraciu o metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning), 

którą doskonaliłam w lipcu 2019 podczas odbywania kursu CLIL w ramach programu 

ERASMUS+. Metoda ta jest rekomendowana przez Komisję Europejską. Istotne jej cechy 

to: systematyczna praca w grupach, nauka poprzez różne kanały sensoryczne.  

 

Temat : Cykl przeróbki wapienia wapnia. Limestone Cycle 

Cele kształcenia i wychowania. 

1. Głównym celem jest zapoznanie uczniów z skałą wapienną – węglanem wapnia. 
2. Uczniowie potrafią opisać jej właściwości i zastosowanie.  
3. Uczniowie potrafią zaprojektować doświadczenie chemiczne umożliwiające 

wykrycie węglanu wapnia.  
4. Uczeń potrafi opisać sposób identyfikacji dwutlenku wapnia.  
5. Uczeń potrafi opisać skutki wydobycia węglanu wapnia dla środowiska 

naturalnego a następnie wyciągnąć samodzielne wnioski na ten temat.   

Nauczyciel korzysta z gotowych nagrań np. BBC, dzięki którym uczniowie mają kontakt z 

prawdziwym językiem, a nie ze scenkami nagrywanymi na potrzeby podręcznika. 

Podczas lekcji CLIL uczeń zdobywa wiedzę chemiczną przy okazji, ucząc się przydatnych 

słówek i zwrotów. Zdecydowaną korzyścią płynącą z tego typu lekcji jest fakt, że 

uczniowie nie są znudzeni regułami gramatycznymi zamieszczonymi w tradycyjnych 

podręcznikach, lecz uczą się gramatyki „przy okazji”. Jest to zgodne z zasadami nauki 

każdego języka obcego, według których nie powinno się zaczynać nauki od gramatyki. 

Dlatego kilkuletnie dzieci poddane całkowitej immersji w danym języku są w stanie 

mówić poprawnie gramatycznie, nie wykonując wcześniej żadnego ćwiczenia 

gramatycznego. Natomiast, gdy powiemy takiemu dziecku o „przydawce”, ono raczej się 

uśmiechnie, ponieważ będzie myślało, że chcemy się z nim pobawić.  

Formy i metody pracy 

• praca w parach 

• praca w grupach 

• debata klasowa 

• ćwiczenia poszerzające słownictwo 

• praca z tekstami 

• ćwiczenia z słuchu 
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• doświadczenie chemiczne 

• śpiewanie 

Środki nauczania 

• Materiały przygotowane przez nauczyciela 

• Słowniki 

• Sprzęt komputerowy z dostępem do sieci 

Ocena pracy uczniów  

Ocenianie pracy uczniów też będzie się odbywać w oparciu o metodę CLIL. 

Oceniana będzie ich aktywność na zajęciach, praca w grupie, zastosowanie 

języka, oryginalność i kreatywność 

 

 

I. Część wprowadzająca – w części tej przygotowane jest ćwiczenie dla uczniów. 

Celem tego ćwiczenia jest zapoznanie uczniów z podstawowym słownictwem 

potrzebnym do zrozumienia lekcji. W celu uatrakcyjnienia lekcji warto 

przygotować poniższe ćwiczenia wykorzystując do tego LearningApps 

Warm-up exercise. Match the English words with their Polish meaning 

1. limestone                                            a. marmur 

2. calcium carbonate                            b. cement 

3. marble                                                  c. piec 

4. chalk                                                     d. tlenek  wapnia 

5. kiln                                                        e. wapień 

6. calcium oxide                                     f. wodorotlenek wapnia 

7. quicklime                                            g. węglan wapnia 

8. calcium hydroxide                            h. wapno gaszone 

9. slaked lime                                         i. kreda 

10. cement                                                  j.  wapno palone 

11. clay                                                        k. glina 

Warm-up exercise. Match the English words with their Polish meaning 

1. statues                                             a. woda wapienna 

2. concrete                                          b. kruszywo (piasek do betonu) 

3. limewater                                       c. wydobywanie 
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4. powder                                           d. soda Na2CO3  

5. mortar                                             e. posąg 

6. aggregate                                        f. beton 

7. soda                                                 g. rozkład termiczny 

8. thermal decomposition              h. proszek 

9. quarrying                                        i. zaprawa murarska 

 

II. Część właściwa.  

W kolejnym ćwiczeniu uczniowie zapoznają się z filmem ukazującym cykl przemiany 

wapienia.   W zależności od poziomu znajomości języka uczniowie oglądają film 

samodzielnie lub przy mniejszej biegłości językowej oglądają film, mając przed sobą jego 

treść podaną na kartce.  Innym wariantem tego ćwiczenia może być uzupełnianie luk w 

tekście. 

You are likely familiar with the test for carbon dioxide. When we pass it through the 

limewater it turns limewater milky. This is due to the formation of calcium carbonate 

which is (1)_________ in water. Limewater is an aqueous solution of calcium hydroxide. 

This reaction is in fact a part of much bigger cycle called the (2)____________. Limestone is 

a part of sedimentary rock with a high percentage of (3)______________. 

 Millions of years ago the (4)________ and (5)___________ of many dead marine 

organisms have fallen to the (6)_________. Over the years the deposits have become 

thicker and have been compressed by many more layers of sediment to form limestone. 

 As mentioned in the introduction limestone is a type of sedimentary rock with a 

high percentage of calcium carbonate. Limestone has many uses and real-life 

applications. It has been used to carry many structures and even to construct buildings. 

Limestone can be (7)___________ __________ in a rotary kiln to give quicklime and carbon 

dioxide. 

 

                               Quicklime = calcium oxide 

 

A rotary kiln is a kiln that is able to rotate as the reaction proceeds. This helps to ensure 

complete thermal docomposition of the entire limestone sample. As this process 
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requires heat it is an (8)_________ reaction. The reaction of quiclime with water produces 

slaked lime. 

 

                                Slaked lime = calcium hydroxide 

 

 This is a highly (9)__________ reaction and the industrial process is called slaking. 

Slaked lime can be dissolved in water to form (10)_________. Since it is slightly soluble in 

water , a large amount of water is required.  Limestone is an aqueous solution of calcium 

hydroxide. 

 

 As you can see we have almost completed the limestone cycle. How do you think 

limestone can be formed from limewater? 

Hint: Think about the test carbon dioxide! 

 

 When (11)__________ is passed through limewater calcium carbonate is formed. If 

we continue to pass carbon dioxide through limewater it will turn clear again because of 

the formation of calcium hydrogen carbonate.  As calcium carbonate is insoluble in water 

this is why limewater appears (12)________ . 

 We have now complated the limestone cycle. 

 

 

Kolejne ćwiczenie służy rozwijaniu kompetencji rozumienia ze słuchu. Niżej 

przedstawiony link do nagrania zawiera wywiad dotyczący przeróbki wapienia, jak 

również jego zastosowania w życiu codziennym. Taki aspekt motywuje uczniów do 

nauki.  

Ćwiczenie polega na określeniu czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe: 

1. Limestone is used for changing soil pH to be less acid. 

2. Calcium oxide reacts with water with difficulty. 

3. Cement is made of limestone and clay. 

4. Quarrying limestone needs a lot of cars. 

5. Limestone is easily attacked by acid rains. 
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Audioscript: 

Limestone is mostly formed from the shells of ancient marine animals. It's made from 
the calcium carbonate and has a huge number of uses from making fields less acidic to 
making cement. It is a white solid with a formula of CaCO3 . So if heat any carbonate to 
higher temperature it's going to be decompossed to give us carbon dioxide and leaves 
you with the metal oxide. For example copper carbonate which is green will give 
carbonate when heated .... We can proove that this is copper dioxide when bubbling the 
released gas through limewater. Carbon dioxide will make it go cloudy. 
 
So what happens to the limestone when you heat it? 
 
So in the same way it gives us carbon dioxide , leaving calcium oxide which is called 
quiclime. This is sometimes used on farmlands to increase solid pH because it is alkaline. 
It is also used to burry diseased animals. 
 
Why would you do this? 
 
Quicklime reacts very well with water so it will hydrate flesh which means it is 
dangerous but it means it kills many diseases. The calcium oxide grabs water moleculum 
to create calcium hydroxide. That's Ca(OH)2  - slaked lime. It is far safer than quicklime 
so it is used on farmlands. It can also be mixed with sand and water to make old-
fashionlimewater to be used between bricks to create walls before people used cement. 
 
So what's the difference between this and  modern  day cement? 
 
If you heat the  limestone with the right form of clay you you can get cement . This is part 
of concret sticks with sand and gravel together. Limestone is also used to make new oil? 
When it decomposes the calcium oxide which is good at mocking the purity which is 
ruining the strngth of iron, It is also good at making glass. 
 
Glass is very pure sand. When melting down is formed to desired shape. Sodium 
carbonate is added to reduce its melting point. But this make it soluble in water. So 
limestone is added to reduce that problem.   
 
Are there any problems with using it? 
 
Limestone is very useful so it is used in  huge quantities. And this can make problems 
because it is extracted in very large, noisy quarries and transported out of the quarry 
which involves large number of vehicles. 
 
You said that limestone is used as a building material. So why is this? 
 
Good quality limestone is a good building material becouse like most stone it can cope 
with a lot of compressions. A process can be easilly curve so it is decrative but it is 
expensive becouse producing a shaped pieces of limestone is quite wasteful. It is  
attacked by acidic rain and light concrete bricks. 
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So is concrete better? 
 
Well, concrete is quickly and easily shaped and efficient in how it uses material so it 
makes it relatively cheep to use. It is week and tension when it is streched but reinforced 
it with steel it can be used in bridges. 
A reinforced concrete is not the strongest steel but it is much cheaper and more resistant 
to corossion. Glass is much more brittle and more expensive than the building materials. 
But it has one advantage. It is transparent and you can use it in windows  and 
decoratively to whole building. 
Plastic which is not brittle can also be used in the same places but glass is much more 
resistant to scratches and it is not broken down by ultraviolet sunlight. 
 
 
Powyższe dwa ćwiczenia można również troche zmodyfikować używając do tego bardzo 

przydatnej aplikacji podczas nauki chemii metodą CLIL – Wordlink. Pozwoli ona uczniom 

słabszym na samodzielne poruszanie się w tekście zaprezentowanym podczas oglądania 

filmu z YouTuba jak również posługując się audiosciptem z BBC. Uczniowie będą mogli 

samodzielnie tłumaczyć sobie słówka, których nie rozumieją. Strona Wordlink wygląda 

następująco: 

 

Jeżeli uczeń chce samodzielnie wpisać swój tekst z pliku Word należy zmienić ustawienie 

na: 
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Następnie należy wkleić swój tekst w puste pole które się pojawiło: 

 

Następnie należy nacisnąć przycisk Compose. Wówczas aplikacja Wordlink zmieni nasz 

tekst na stronę internetową. Po zaznaczeniu dowolnego słowa w tekście po prawej 

stronie pojawi się możliwość tłumaczenia na dowolny język z wielu dostępnych 

słowników. Narzędzie to fantastycznie sprawdza się podczas pracy nad tekstem.  
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Następne ćwiczenie ma na celu utrwalenie słownictwa z bieżącej lekcji. Poniżej jest 
przedstawiona lista słówek, którymi należy uzupełnić luki w poniższych zdaniach. 
Poniższe ćwiczenie można przeprowadzić wykorzystując do tego aplikację Quizzizz. 
 
acidic  building  calcium  carbon  carbonate  cement  concrete copper  decomposition  
dioxide  glass  hydrochloric  lime  limewater  milky  neutralise  oxide  quicklime  rain  
sand  slaked  soda  thermal  weathered   
 
 

1. The rocks made of limestone are chemically mainly _________   __________ 

2. It can be quarried and used as a_________material though it is badly _________by acid 

___________.  

3. Powdered limestone can be used to _________acidity in lakes and soils. 

4. When limestone is strongly heated in a kiln it forms_________. 

5. Word equation for the reaction is ... 

calcium carbonate ==> calcium _________+ carbon __________ 

6. This reaction is an example of ___________ ______________where a compound is broken 

down by heat. 

7. Other carbonates behave in the same way, for example this green powder on heating 

changes to a black powder and a colourless gas, the word equation is ... 

copper carbonate ==> ______oxide + carbon dioxide 

8. Quicklime reacts with water to form________(calcium hydroxide). 

9. Like limestone, it can be used to treat soil that is too _____________for healthy plant 

growth. 

10. Limestone is heated with clay to make__________, and when this is mixed with water, 

sand and gravel it makes ____________ 

11. The materia ___________is made by heating limestone with__________and '______________' 

(whose chemical name is sodium carbonate). 

12. To test a mineral rock to see if is a carbonate, you addacid. 

13. If the rock 'fizzes', the gas is collected and bubbled into__________________ to test to see 
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what gas was evolved. 

14. If the limewater turns________, it means the gas was_____________dioxide which is always 

formed when a carbonate reacts with an acid. 
 

III. Część podsumowująca: 

Dobrą metodą na utrwalenie zdobytych wiadomości jest zastosowanie piosenki.  

Poniższy link przedstawia piosenkę, dzięki której można powtórzyć cały cykl przemiany 

wapienia, jak również jego wydobycie i zastosowanie. Piosenkę bardzo łatwo 

zapamiętać  i gwarantuję, że młodzież będzie ją często nucić. 

 

W trakcie trwania tej lekcji uczeń zdobywa wiedzę chemiczną, natomiast wiedzę 

językową przyswaja przy okazji. Korzyści płynące z nauczania dwujęzycznego są 

wielowymiarowe.  

W ramach kompetencji językowych promuje się autentyczną komunikację oraz nadaje 

się jej realny wymiar. Co więcej, dzięki nauczaniu chemii w języku angielskim, 

zwiększamy motywację uczniów poprzez urozmaicenie technik i metod dydaktycznych, 

dzięki czemu stymulujemy wewnętrzną motywację uczniów do komunikowania się. 

 
Źródła 

Źródło filmu: https://www.youtube.com/watch?v=9LDG9cnGlDo 

Źródło nagrania do ćwiczenia z słuchu 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/aqa/limestone/ 

Wordlink  http://multidict.net/wordlink/ 

Piosenka na podsumowanie lekcji  

https://www.youtube.com/watch?v=NcCH0OL6A_I 

 

http://www.docbrown.info/page01/ExIndChem/LimestoneWF.htm 
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