
SCENARIUSZ LEKCJI

Przedmiot: KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Klasa: IV 5-letniego Technikum Budowlanego

Dział programowy: KONSTRUKCJE DREWNIANE

Temat jednostki metodycznej:

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WI ĘŹBY
DACHOWEJ

(realizacja w czasie dwóch jednostek lekcyjnych)



♦ Cele lekcji:

po lekcji uczeń powinien:
� umieć pokazać wybrane elementy więźby dachowej na rysunkach

różnych typów wiązarów dachowych
� umieć opisać budowę i znaczenie tych elementów w konstrukcji

wiązara dachowego
� scharakteryzować na czym polega praca wybranych elementów

konstrukcji wiązara
� posługiwać się poprawnym nazewnictwem związanym z

omawianym działem konstrukcji drewnianych

♦ Forma realizacji tematu:

1. Stosowane metody pracy:
� mini wykład
� praca w grupach zróżnicowana
� ćwiczenie przedmiotowe (metoda praktyczna)
� sesja plakatowa
� pogadanka

2. Środki dydaktyczne i materiały:
� podręcznik- A. Iwanczewska, W. Włodarczyk „Konstrukcje

budowlane” cz.1
� podręcznik- Z. Słowiński „Technologia budownictwa” cz.3
� podręcznik- R. Kozak ”Konstrukcje drewniane”
� podręcznik- W.Żenczykowski „Budownictwo ogólne” cz.1, 2/1
� „Poradnik majstra budowlanego”
� „Dom modelowy w konstrukcji szkieletu drewnianego”-

Amerykańsko-polski Instytut Budownictwa
� praca dyplomowa „Różne typy drewnianych wiązarów dachowych”
� kolorowe kartony z rysunkami różnych typów wiązarów

dachowych
� pisaki
� magnetowid
� telewizor



� kaseta video z filmem „Wykonanie więźb dachowych krokwiowo-
jętkowych”

� modele więźb dachowych: płatwiowo-kleszczowej, jętkowej,
wieszarowej jednowieszakowej

3. Plan zajęć:

� część organizacyjna (4 min)
- sprawdzenie listy obecności,
- podział klasy na 4grupy,
- rozdanie materiałów grupom,

� wprowadzenie (12 min)
- powtórzenie przerobionego materiału dotyczącego konstrukcji
drewnianych
- pytania:

- wymień wady i zalety drewna jako materiału
konstrukcyjnego,
- do jakich konstrukcji budowlanych wykorzystywane jest
drewno,
- z jakich warstw powinien składać się dobrze
zaprojektowany dach,
-co może stanowić konstrukcję podtrzymującą połacie
dachowe,

- zapisanie tematu,
- zapoznanie uczniów z zadaniem, które mają zrealizować na

lekcji (mini wykład):
- w oparciu o dostępne materiały i pomoce zbierz
wiadomości dotyczące wybranych elementów konstrukcji
więźby dachowej,
- zebrane wiadomości zapisz w formie krótkiej notatki na
rysunku wiązara dachowego, przy odpowiednim elemencie
więźby,
- zreferuj zebrane wiadomości,

� informacja (2 min)
- uczniowie zapoznają się z przygotowanymi pomocami,
- uczniowie zapoznają się z zadaniami przydzielonymi
poszczególnym grupom:



GRUPA I
Wiązar jętkowy z jętką podpartą
Opisać elementy więźby:
1. krokiew
2. belka stopowa
3. jętka

GRUPA II
Wiązar płatwiowo-kleszczowy
Opisać elementy więźby:
1. kleszcze
2. miecze
3. słupy

GRUPA III
Wiązar jednowieszakowy z krzyżulcami
Opisać elementy więźby:
1. płatwie
2. krzyżulce

GRUPA IV
Wiązar jednowieszakowy
Opisać elementy więźby:
1. namurnice
2. zastrzały



� planowane (2 min)
- uczniowie dzielą się pracą,
- ustalają kolejność czynności wykonywanych podczas realizacji
powierzonego grupie zadania,
� realizacja ćwiczenia przedmiotowego (metoda praktyczna 15 min)

- uczniowie gromadzą wiadomości dotyczące zadanych
elementów więźby dachowej,

- dyskutują,
- proszą o pomoc i konsultację nauczyciela,
- redagują krótką notatkę,
- sporządzają opis wybranych elementów więźby na rysunku

wiązara,
� samokontrola
- uczniowie kontrolują siebie nawzajem w czasie realizacji zadania,
- dbają o precyzję i estetykę wykonywanej pracy,
� sesja plakatowa (16min)
- prezentacja plakatów,
- omówienie przez reprezentanta każdej grupy zrealizowanego
zadania,

� powtórzenie (15 min)
- sporządzenie krótkiej notatki w zeszycie zawierającej

najważniejsze wiadomości dotyczące wybranych elementów
więźby dachowej,

- powtórzenie – pokazanie na modelach więźby dachowej
omawianych wcześniej elementów konstrukcyjnych wraz z
przypomnieniem wiadomości zgromadzonych na ich temat,

� prezentacja filmu (12 min)
„Wykonanie więźb dachowych krokwiowo-jętkowych”

� ocena najbardziej aktywnych uczniów (2 min)

� pogadanka (podsumowanie -10 min)
- dyskusja nad przyjętą metodą realizacji tematu lekcyjnego,
- omówienie metod i etapów realizacji zadania przez

poszczególne grupy,



- analiza trudności napotkanych w trakcie realizacji zadania,
- dyskusja nad koniecznością wprowadzenia zmian w realizacji

innych zagadnień metodą pracy w grupach,

♦ Wnioski

� Cele lekcji zostały zrealizowane
� Uczniowie bardzo aktywnie pracowali przy realizacji zadania
� Analiza przeprowadzona przez uczniów potwierdziła potrzebę

realizacji trudnych zagadnień tematycznych metodą pracy w
grupach

� W czasie dyskusji podsumowującej realizację zadań uczniowie
dokonali samooceny

� Uczniowie przeprowadzili analizę popełnionych błędów w
organizacji i podziale pracy w poszczególnych zespołach

� Stosowanie metody pracy w grupach wymaga od nauczyciela
bardzo rygorystycznego przestrzegania planowanego czasu
realizacji poszczególnych etapów lekcji.


