Разред 8., Час 31.
Наставна јединица: Својства атома угљеника и органских једињења
Тип часа:утврђивање
Метода рада: Дијалошка и метода рада на тексту
Облик рада: Фронтални, групни и индивидуални
Циљ часа:
- оспособљавање ученика да примењују стечено знање и информације дате на различите
начине: текстуално, табеларно, графички
- развијање критичког мишљења
ТОК ЧАСА
У првом делу часа наставник црта табелу на табли у којој недостају нека својства датих
супстанци и саопштава ученицима да упишу у табелу та својства (на пример прозива
ученике из трећих клупа првог, другог и трећег реда). Ученици попуњавају табелу али
наставник их не исправља уколико греше.


Попуни табелу појмовима који недостају.

супстанца

тип хемијске везе у
једињењу

растворљивост у
води(+/-)

проводи струју(+/-)

кухињска со(NaCl)
шећер(C12H22O11)
уље(C57H107O6)
бутан гас(C4H10)
содабикарбона(NaHCO3)





Након попуњавања табеле наставник подстиче ученике да дискутују о својствима
супстанци у табели и тачности података које су ученици уписали.
Инсистира на тумачењу везе између природе везе у молекулима супстанце и
својстава те супстанце.
Потом наставник дели ученике у групе (метода случајног избора: разбројавање или
једноставно ученици из две суседне клупе чине групу).
Свака група добија радни задатак, који решава 15 минута и евидентира питања
уколико нешто није било јасно. Након 15 минута преставник једне групе саопштава
резултате и дискутује са осталим ученицима (питања о недоумицама са којима су
се сусрели током рада у групи).
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