
ΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΡΩΝ 

ΔΕΙΓΜΑΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  ( 1 ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ ) 

ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Καθηγήτρια: Αθαναςιάδου Βαρβάρα 

χζδιο μαθήματοσ 

Διδακτική προςζγγιςη  

ςτθν ενότθτα:         «3.5 χημικζσ αντιδράςεισ» 

ςτο μάκθμα:           « αντιδράςεισ απλήσ αντικατάςταςησ» 

ςτο γνωςτικό αντικείμενο:        «μζταλλα και διαλφματα οξζων και αλάτων». 

κοπόσ:       Να μελετιςουν οι μακθτζσ/τριεσ  τισ αντιδράςεισ απλισ 

αντικατάςταςθσ. 

τόχοι:       Μετά τθ διδαςκαλία να είναι ςε κζςθ οι μακθτζσ/τριεσ: 

α)  να αναγνωρίηουν μια αντίδραςθ απλισ αντικατάςταςθσ για να μποροφν 

αργότερα να τθ διακρίνουν από άλλεσ κατθγορίεσ αντιδράςεων. 

β)  να κατανοοφν αν πραγματοποιείται μια αντίδραςθ Α.Α.  

γ)  να κατανοοφν πωσ πραγματοποιείται και να προβλζπουν τα προϊόντα που 

προκφπτουν. 

δ) να καταγράφουν ςωςτά τθ χθμικι εξίςωςθ που περιγράφει το χθμικό φαινόμενο 

Μζθοδοσ :     Mακθτοκεντρικι  διδαςκαλία  

                         Ομαδοςυνεργατικι   προςζγγιςθ – Κακοδθγοφμενθ ανακάλυψθ. 

.Διδακτικζσ ενζργειεσ 

1η ενζργεια     (7  min) 

Κακοδιγθςθ των μακθτϊν να πραγματοποιιςουν τθν εργαςτθριακι άςκθςθ και να 

εκπονιςουν τθν εργαςία Α ςτο φφλλο εργαςίασ τουσ.    

Οργάνωςη και υλικά εργαςτηριακήσ δραςτηριότητασ:       

Πζντε ομάδεσ των 4 μακθτϊν. Κάκε ομάδα διακζτει : 



Υάλινουσ δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ ςε μεταλλικό  ςτιριγμα, μπαλονάκια, διάλυμα 

HCl, διάλυμα  CuSO4,  ρινίςματα  Zn, μπαλάκια αλουμινόχαρτου ( Al) , κομμάτι  Cu 

και ςφρμα για κατςαρόλεσ  ( Fe). 

2η ενζργεια        ( 7 min)  

Ταυτοποίθςθ του αερίου Η2 από τθν κακθγιτρια. 

Παρότρυνςθ προσ τουσ μακθτζσ να ςυμπλθρϊςουν τθν εργαςία Β ςτο φφλλο 

εργαςίασ τουσ 

  3η ενζργεια         (10 min) 

Θεωρθτικι υποςτιριξθ. 

Διάγραμμα ροισ  

Φάςη 1 
Δίνονται τα γενικά ςχιματα Α.Α. 
α)   Μ + οξφ  
β)    Μ + άλασ   

 

 

 

Φάςη 2 
Αναγραφι των χθμικϊν εξιςϊςεων 
των αντιδράςεων που 
πραγματοποιικθκαν ςτουσ δοκ. 
ςωλ. 2 και 4. 
 Εξιγθςθ του τρόπου 
πραγματοποίθςθσ. 

 

                         

 

 

 

Ανατροφοδότηςη. 
Π.χ. Σε ποιουσ δοκ. ςωλ. 
πραγματοποιείται το ςχιμα α 
και ςε ποιουσ το β 
κ. α. 

Ερωτήςεισ ανάκληςησ και 
ελζγχου προχπάρχουςασ 
γνώςησ. 
Γραφι  χθμικϊν τφπων. 
Ονοματολογία 
 Εφρεςθ ςυντελεςτϊν 
 

Φάςη 3 
Προβληματιςμόσ – κίνητρο. 
Τι ςυνζβθ ςτο δοκ. ςωλ. 3. 
Αναφορά ςτθ ςειρά δραςτικότθτασ 
των μετάλλων. 

Προβολι τθσ ςειράσ  
δραςτικότθτασ των 
μετάλλων. 



4η ενζργεια        ( 7 min) 

Παρότρυνςθ  προσ τουσ μακθτζσ να επανελζγξουν τθν εργαςία Β ςτο φφλλο 

εργαςίασ τουσ, να διαγράψουν  όποια επιλογι κεωροφν τϊρα λάκοσ και να 

κυκλϊςουν όποια κεωροφν τϊρα ςωςτι. 

Επίςθσ να εκπονιςουν τθν εργαςία Γ. 

5η ενζργεια        (  7 min) 

Ανατροφοδότθςθ- Εμπζδωςθ :  βιωματικό παιχνίδι ρόλων για τθν αντίδραςθ ςτο 

δοκ. ςωλ. 1 (εργαςία Γ ) 

Ανάκλθςθ:  ομοιοπολικζσ – ιοντικζσ ενϊςεισ. 

 

 

 

 


