
Гра – подорож « Пригоди в царстві Хімії»

Захід для учнів 7 класів

Мета: познайомити  учнів  з  новим  предметом  –  хімія,   розвивати
пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмету, за допомогою емоційного
потенціалу продемонструвати хімічні можливості предмету, показати зв'язок
літератури  та  хімії  на  прикладі  літературних  персонажей,  формувати  та
розвити  мовленнєву  компетентність,  описувати  події  в  їхній  логічній
послідовності  та  висловлювати  власну  думку  про  почуте  та
прочитане,виховувати  прагнення  вести  здоровий  спосіб  життя,  екологічну
компетентність. 

Обладнання:  презентація « Вовка у хімічному царстві», проектор,  добірка
літератури, що застосовується на заході, реактиви для проведення хімічних
дослідів, кольорова квітка.

Форма проведення: гра- подорож 

Форми та методи роботи: використання ІКТ, вікторина, асоціативний кущ,
музична  пауза,  створення  сенкану,  презентація  літературних  творів,
фізкультхвилинка.

Структура заходу

Звучить музика( машина часу) 

Б. Шановні гості, діти! Я рада
вітати Вас на борту нашої
машини часу. Сьогодні я
пропоную здійснити  цікаву
подорож. 

Але чомусь Вовка затримується.



( звучить сигнал дзвоника, на екрані з’являється Вовка)

Б. Ось і повідомлення від нього! 
( зачитує) Біда! Біда! Що ж я накоїв, 
оце так нахімічив! ( слайд 3  відео) 

Б. Якщо Вовка щось нахімічив, то кого
ж треба звати на допомогу? ( відповіді 
дітей). Так, дійсно, без вчителя хімії 
нам Вовці не допомогти. ( виходить 
вчитель хімії)

В. Я вітаю Вас! Чула, що потрібна моя
допомога.   Вовка  нахімічів!  Який

корінь в цьому слові? Отже Вовку треба шукати у країні Хімії. Необхідно  зібрати
інформацію Які асоціації викликає у вас слово «хімія»?

 ( створення асоціативного кущу).   



Б. Де ж опинився наш Вовка? ( слайд  4  )

Так, це  Стародавній Єгипет.

В. І це не випадково, адже назва Хімія( в перекладі  Кеме (египетск.) - «чорна»
земля. Древня назва Єгипту, де зародилася наука  «хімія».

Б. Що  ви  знаєте  про  Єгипет? Давайте  з’ясуємо.  (  загадки)

1. Найвідоміші будівельні споруди Єгипту ( піраміди)

2. Найвідомішою пірамідою є….( Єхіопса)

3. Найвродливіша жінка Єгипту, на яку і донині хочуть бути схожою ( Клеопатра)

4. Хто правив Єгиптом ( фараони)

5. Наймолодший із фараонів, в гробниці якого будо знайдено саркофаг з чистого
золота (Тутанхамон)



6. Кого єгиптяни боялися більше всього ( жерців)

В. Правильно,  адже  наукою  займалися  саме  жерці.  Завдяки  цьому  вони  мали
величезну владу, навіть над фараонами.

Б. Із книг до нас дійшла легенда про те, як одного могутнього фараона покарали
боги. У його опочивальні з усіх кутів, звиваючись, виповзали змії.

В. Але  насправді,  це  пояснюється  не  «  карою  небес»,  а  знаннями  з  хімії.
Спробуємо уявите  себе  жерцями і  створити  таких фараонових змій (  дослід  «
Фараонові змії ( нагрівання кальцій глюконату)» )

Б. Я ще жерці відомі тим, що вміли проводити муміфікацію. 

В. Спробуємо і ми повторити цей дослід ( ферум( ІІІ) хлорид та калій роданід).
Сподіваємося,  що  наш  Вовка  вже  встиг  втекти  з  Єгипту.  (  слайд  6)

Б. У яку казку потрапив наш герой? ( Золота рибка) 

Давайте пригадаємо, що ж просила старенька у золотої рибки ( відповіді дітей)



В. Діти,  а  щоб  ви  попросили  у  золотої  рибки? (  відповіді  дітей)  А  алхіміки
намагалися знайти філософський камінь, який може все перетворити на золото.
Чи можливо це? А якщо ви вже маєте скарб, можна його сховати? Спробуємо
( дослід «не спалима  хустинка») 

Б. Наш скарб залишився  цілим і  неушкодженим.  А що для  вас  є  найбільшим
скарбом( підвести до висновку – знання).А хто допомагає вам отримати ці знання(
книга, вчитель, батьки). ( слайд 8 ). 

 Що за літературний персонаж? ( презентація книги)

  + звучить музика « Мері Попінс»  виходить вчитель хімії( слайд 9).

В. Які ви кволі, рум’янцю немає! Мабуть харчуєтесь одними чіпсами та запиваєте
Кока-Колою? А про фізкультуру взагалі забули? ( проведення фізкультхвилинки)
( слайд 10) . 

Хімія - Наука не проста,

  І не всім під силу.

  І отримує не кожен 

  Те хімічне диво.

  Ти не бійся, підійди,

 З колби ти налий води.

 Чарівні слова скажи : 

“ По хімічному проханню, по моєму бажанню, молоко із води зробись”

( дослід BaCl2 + Na2SO4)

Ось погляньте-но сюди, як я вмію гарно



Молоко добуть з води (взаємодія 
СаС12+ Nа2СO3)

Й воду мінеральну (взаємодія Nа2СO3 

+ НСІ).

А тепер з води вино (взаємодія NаОН
із фенолфталеїном)

Просто добуваю,

Доливаю розчин цей (Н2SO4) — І 
знову воду маю!

Скажите,  зараз хто п’є молоко? Кращого нема прикола, ніж всім відома  Кока- 
Кола. ( розповідь про небезпеку напоїв) ( слайд 11) 

 Давайте разом завершимо речення: Щоб бути здоровим, я завжди буду…….. 

Б. А в нашій бібліотеці ви зможете знайти будь-яку літературу по теми за 
здоровий спосіб життя.( презентація книжок). 

О! Знову наш Вовка нас не дочекався і вже далі подався! ( слайд 12)

В.  Я не розумію, куди це Вовку занесло, в яку книжку?( слайд 13) 



 ( Ж. Верн Діти капітана Гранта) 

Б. Про пригоди ви зможете прочитати у книжці( презентація книги). Персонажі 
опинилися у центрі кратеру вулкану ( слайд 14).

В. А що ви знаєте про вулкани? ( відповіді дітей). Отже, під час виверження 
вулкану в атмосферу викидається сірководень, вуглекислий газ, попіл.

Зранку або вночі спали мирно горожа ні. Раптом з кратеру вулкану полум’я 
вирвалося.  Грохот, гул, течуть потоки лави. Зникло із лиця землі ціле місто 
славне. ( дослід вулкан)

Б. Так, про історію зникнення міста Помпеї не лише написано у книгах, а й 
намальована картина « Останній день Помпеї». ( презентація картини) слайд(15) 



А наш Вовка на хмаринці вже подався до іншої книги.( слайд 16) 

 Де ж він зупинився? Нібито школа якась?( слайд 17)

 ( Гаррі Потер) презентація книг.



В. А в цій школі вчили чаклувати. А хімія – чарівна наука, може і ми спробуємо
почаклувати ( досліди кольори райдуги). 

Але  зрозуміло,  що  чаклунство  тут  ні  до  чого.  Потрібні  знання!  Учні  чарівної
школи змагалися у турнірах. А знаєте ви, що учні нашою школи також приймають
участь у турнірах з хімії і  займають перші місця.  Тому, я сподіваюся, що і  ви
долучитеся до цієї справи і з гідністю будете відстоювати честь нашої школи. А
щоб  наш  герой  до  нас  повернувся,  давайте  створимо  на  згадку  про  подорож
невеличкий сенкан слайд 19) 

Б.  Ну, нарешті, наш Вовка повернувся. І ми разом з ним дуже багато цікавого
дізналися.  ( слайд 20) 



  

Важко уявити, 

Як без хімії прожити.

Чистить, миє і годує

Живить,  травить і лікує.

Посуд, меблі і тканини –

Це хімічні речовини.

І повітря, і вода –

Взагалі природа вся!

В. Хімію вивчай охоче -

І в халепу ти не вскочиш.

Будеш знать про неї все –

Вона користь принесе.

Ой, які цікаві секрети сховані в цьому кабінеті! Чекаю на вас в наступному році!
Тож приходьте, я вас жду! Кожен скаже Я прийду!


