
 Scenariusz zajęć z techniki:

Temat: Konstruujemy Ekoludka – wykorzystanie materiałów odpadowych.

Opracowała:
Bożena Daszczyńska
Zespół Szkół Publicznych nr 5
Gimnazjum nr 5 im. Roberta Schumana
w Myszkowie

Cele ogólne:
- rozwijanie zdolności konstrukcyjnych,
- kształtowanie świadomości ekologicznej, poprzez stosowanie materiałów
odpadowych do prac wytwórczych.

Cele operacyjne
Uczeń wie/zna:
- zasady organizacji miejsca pracy,
- źródła informacji potrzebne do wykonywania zadań (rysunek, symbole),
- rodzaje materiałów konstrukcyjnych,
- właściwości materiałów konstrukcyjnych,
- wpływ niekontrolowanego składowania odpadów na zanieczyszczenie
środowiska,
- surowce wtórne i potrzebę ich zbierania
- pojęcie recyklingu i korzyści z jego stosowania.

Uczeń umie:
- prawidłowo zorganizować miejsce pracy,
- znaleźć informacje potrzebne do wykonania zadania,
- wybrać i wykorzystać materiały konstrukcyjne spełniające wymagania,
- opracować proces technologiczny,
- posługiwać się narzędziami, przyborami pomiarowymi.

Środki dydaktyczne:
- materiały odpadowe, np. pudełka, koraliki, oprawki długopisów,
butelki z tworzywa sztucznego, zużyte zabawki, itp.
- narzędzia i przybory: nożyczki, pilnik, papier ścierny, kleje, piłka do metalu, kolce
szybkoschnące.

Metody nauczania:
- objaśnienie,
- pokaz,
- instruktaż czynności,
- zajęcia praktyczne w grupie,
- dyskusja.

Przebieg zajęć: 2*45 min

l.p. Czynności
nauczyciela

Czynności ucznia Czas
trwani

a

Metody Uwagi

1. Organizacyjne.
Wprowadzenie w
tematykę zajęć.
Ustala z uczniami
przekazanie prac

Zajęcie miejsc,
kontrola obecności,
wysłuchanie n-la

3’ podająca



dzieciom do
przedszkoli.

2. N. prosi klasę o
podział na zespoły
3-4 osobowe.

U. dzielą się na
zespoły, wybierają
lidera zespołu.

1’

3. N. kieruje pytania
do uczniów:
Dlaczego warto
wykorzystywać
materiały
odpadowe do prac
wytwórczych?
Dlaczego należy
segregować
odpady?
W jaki sposób
odpady nam
zagrażają?
W jaki sposób
można zmniejszyć
ilość odpadów?
Co to jest
recykling?

U. udzielają
odpowiedzi,
analizują problem.

5’ Problemowa,
słowna.

4. N. prosi o ułożenie
na ławce
przyniesionych
materiałów i
zwrócenie uwagi
na znak „do
powtórnego
przerobu”
umieszczonego na
opakowaniach i
przerysowanie go
do zeszytu.

U. układają
materiały, odczytują
oznaczenia na
opakowania,
przerysowują znak
recyklingu do
zeszytu.

6’ Metoda
problemowa,
ćwiczeń

praktycznych

Zgromadzone
przedmioty
uczniowie
powinni
posegregować wg
kolorów lub
wielkości w celu
ułatwienia doboru
elementów.

6. N. zapoznaje z
rodzajami
materiałów i ich
właściwościami.

U. rozpoznają,
obserwują materiały
i ich reakcje na
obciążenia.

5’ Ćwiczeń
praktycznych,
obserwacja.

Elementy z
tworzyw
sztucznych, np. z
polistyrenu,
polipropylenu lub
polietylenu można
przerzynać piłką
do metalu, wiercić
otwory wiertarką,
wytapiać otwory
rozgrzanym
grotem lutownicy
lub rozgrzanym
kolcem. Elementy
z PE są trudne do
sklejenia,
natomiast z PS
można kleić
klejem
modelarskim

7. N. prosi zespół o U. zastanawiają się 10’ problemowa,



zaprojektowanie
ekoludka i
narysowanie jego
wyglądu
- widok z przodu

w zespole nad
wyglądem ekoludka,
wybierają najlepszy
pomysł. Jeden z
grupy rysuje projekt
i opisuje jego
elementy. Pozostali z
zespołu  doradzają i
korygują rysunek.

projektowa

8. N. przypomina
zasady BHP
obowiązujące na
lekcji techniki.
Prosi dyżurnych o
rozdanie
przyborów,
narzędzi. Objaśnia
zastosowanie
poszczególnych
narzędzi. Prowadzi
instruktaż.

U. przygotują
stanowiska, ustalają
plan działania, dzielą
się między sobą
rolami i przystępują
do konstruowania
wg sporządzonego
rysunku.

10’ Zajęć
praktycznych,
instruktaż

Przy montażu
poszczególnych
elementów można
wykorzystać
gotowe już
połączenia
suwliwe lub
gwintowe.
Stosować
podkładki na
ławki.

9. Przerwa w
zajęciach

U. zostawiają
prządek na
stanowiskach,
opuszczają klasę.

10’

10. N. czuwa nad
bezpieczeństwem
pracy, zwraca
uwagę na
organizacją pracy,
harmonijną
współpracę
zespołów, czuwa
nad właściwym
stosowaniem
narzędzi,
przyborów.

u. przygotowują
poszczególne
elementy do
montażu: łączą je w
całość dokonują
operacji
wykończeniowych.

25’ Zajęć
praktycznych

11. N. prosi liderów o
dokonanie oceny
wkładu pracy
poszczególnych
uczniów.

U. analizują swój
wkład w zadanie.
Lider dokonuje
podsumowania pracy
zespołu.

5’ dyskusja

12. N. dokonuje
podsumowanie
pracy zespołów.
Ocenia prace,
uzasadnia ocenę
pracy zespołu.

U. wysłuchują
podsumowania,
wyrażają swoją
opinię.

3’ dyskusja W ocenie prac
brane są pod
uwagę:
pomysłowość,
stopień
wykorzystania
materiałów
odpadowych,
staranność,
estetyka,
funkcjonalność,
współpraca w
grupie

13. N. zbiera prace, U. porządkują 5’ Z liderami



które mają być
przekazane do
przedszkola.

stanowiska pracy,
dyżurni zbierają
narzędzia i
wykonane prace

zespołów
nauczyciel ustali
formę przekazu
prac.

14. N. podaje pracę
domową

U. zapisują do
zeszytu treść pracy
domowej.

3’

15. N. rozdaje grupom
ankiety ewaluacji
zajęć i prosi o ich
wypełnienie

U. w grupach
zastanawiają się i
wypełniają ankiety.

4’

Instrukcja dla grup:

1.Wybierzcie spośród siebie:
a) lidera, który będzie kierował grupą, dokona oceny pracy wszystkich członków grupy,
b) projektanta, który sporządzi rysunek wytworu i opisze go,
c) prezentera, który przedstawi wytwór waszej pracy, jej przebieg i dokona oceny, co było
dobre, a co jeszcze należy zmienić w grupie, w organizacji czy doborze materiałów,
d) łącznika, który w razie potrzeby (trudności) będzie kontaktował się z nauczycielem.

2. Zadanie wytwórcze wykonujcie na podstawie sporządzonego rysunku oraz ułożonego
planu pracy.
3. W czasie zadania należy przestrzegać zasad BHP oraz zasad współpracy i partnerstwa w
zespole. Narzędzia i przybory używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Na ławkach stosować podkładki.
5. Na koniec zajęć zostawić porządek na stanowisku pracy.
6. Praca domowa – Każda grupa udzieli odpowiedzi na pytanie:  Jakie typy odpadów
„powstają” najczęściej w naszych domach i w jaki sposób możemy zmniejszyć ich ilość?
7. Wypełnijcie w grupach ankietę ewaluacji zajęć.

Ankieta ewaluacji zajęć

Zastanówcie  się i odpowiedzcie szczerze na następujące pytania:

1. Czy zgromadzenie materiałów do lekcji sprawiło Wam trudność?

2. Czy wykorzystywanie materiałów odpadowych do lekcji techniki uważasz za
stosowne? Uzasadnijcie swoją odpowiedź.

3. Jakie umiejętności były Wam potrzebne przy realizacji tego zadania?

4. Jakie nowe umiejętności i wiadomości zdobyliście w czasie realizacji tego
zadania?

5. Jak wyglądała praca w zespole, czy podział ról był jednakowy?

6. Czy problemy gospodarowania odpadami są dla ciebie teraz bliższe?



7. Czy jest słuszne podejmowanie tego typu pracy z uczniami?

8. Co było pozytywne w waszej pracy?

9. Co sprawiało Wam największą trudność?

10. Jakie tematy chcielibyście realizować wykorzystując materiały odpadowe?

12. Czy tego typu zajęcia są dla Was ciekawe? Oceń je w skali 0 – 6.

                                                              Dziękuję za wypełnienie ankiety ewaluacji

Wniosek:

Realizacja powyższych kroków i etapów umożliwia uczniom uczestnictwo w pełnym
procesie poznania rzeczywistości, tj. od spostrzegania poprzez myślenie do działania.
Uczniowie poprzez bezpośredni kontakt z materiałami odpadowymi poznają ich właściwości i
możliwości wykorzystania ich do recyklingu. Ilość odpadów, które nie ulegają biodegradacji
z roku na rok rośnie. W związku z powyższym, wymusza to na społeczeństwie podejmowanie
działań zmniejszania „produkcji śmieci”. Należy zatem dążyć do ograniczenia ich produkcji,
stosować opakowania ekologiczne, segregować śmieci, zbierać surowce wtórne i oddawać je
do punktu skupu. Śmieci zawierają wiele surowców. Mogą one po przerobieniu być ponownie
wykorzystane. W ten sposób możemy uchronić naturalne zasoby przyrody przed ich
wyczerpaniem, a także uniknąć ryzyka skażenia środowiska: gleby, wody i powietrza oraz
całej biocenozy.
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