
 
Scenariusz lekcji z  technologii odzieży  opracowany dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. 
 
Temat: Dokumentacja procesu produkcyjnego i kontrola jakości produkcji- powtórzenie wiadomości. 
 
Jednostka: 1 godzina lekcyjna –45 min. 
Cel ogólny: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z przerobionych działów (dokumentacja procesu 
produkcyjnego, kontrola jakości produkcji). 
 
Cele szczegółowe: 
 
-dydaktyczne     : przypomnienie poznanych pojęć z przerobionych działów technologii odzieży, 
                          : powtórzenie wiadomości na temat dokumentacji procesu  produkcyjnego i kontroli jakości, 
                          : wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas wykonywania zadań,                                                          
                          : rozwijanie logicznego myślenia, 
- wychowawcze 
                          : rozwijanie umiejętności pracy w grupach, 
                          : wdrażanie do umiejętności wykonywania zadań w wyznaczonym czasie. 
 
Metody  pracy: słowna (pogadanka utrwalająca, omówienie), działalności praktycznej. 
Formy pracy: zbiorowa, grupowa. 
Środki dydaktyczne: karty pracy,  dokumentacja techniczno- technologiczna, krzyżówka utrwalająca. 
 

PRZEBIEG LEKCJI:  
 
I. Faza wstępna. 
 
1. Czynności  organizacyjno – porządkowe. 
2. Przypomnienie poprzedniej lekcji. 
Nauczyciel zadaje uczniom pytania:  
-  jak nazywa się osoba, która zajmuje się kontrolą jakości gotowych wyrobów?  
- ile mamy stopni jakości odzieży? 
- jak dzielimy błędy odzieżowe? 
3.Wprowadzenie do nowego tematu lekcji.  
Nauczyciel podaje cel i zakres powtórzenia, informuje  o zasadach pracy na lekcji, dzieli uczniów na grupy. 
 
II. Faza realizacyjna. 
 
1. Zapoznanie z tematem lekcji. 
2. Rozpoczęcie powtórzenia i utrwalania wiadomości. 
a) Przypomnienie najważniejszych zagadnień  z przerobionych działów. 
b) Praca  uczniów w grupach, wykonywanie zadań na kartach pracy (zał.): 
-zadanie 1 (pytania  zamknięte z jedną popraną odpowiedzią), 
-zadanie 2 (zdania do podkreślenia  ,, prawda czy fałsz”), 
- zadanie 3 (krzyżówka utrwalająca),  
 
III. Faza podsumowująca. 
 
1.Wspólne zliczenie punktów i wyłonienie najlepszej grupy. 
2. Ocena aktywności grup (piątki, plusy). 
3. Wskazanie zagadnień, które wymagają od uczniów dodatkowego utrwalania wiadomości. 
4. Zadanie pracy domowej. 
5.Czynności porządkowe. 
6.Zakończenie zajęć. 
 



Załączniki do lekcji 
 
Zadanie 1 
W każdym pytaniu zaznacz jedną prawidłową odpowiedź.  
 
1. Co zawiera dokumentacja konstrukcji wyrobu? 
a) zawiera szablony wzorcowe i pomocnicze dla jednego rozmiarowzrostu 
b) zawiera szablony kontrolne dla wszystkich zaplanowanych rozmiarowzrostów 
c)zawiera szablony wzorcowe i pomocnicze dla wszystkich zaplanowanych rozmiarowzrostów 
d) zawiera szablony oryginały  dla jednego rozmiarowzrostu 
 
2. Którą z części dokumentacji procesu – produkcyjnego uznaje się za najważniejszą?  
a) Dokumentację konstrukcji wyrobu 
b) Dokumentację techniczno – technologiczną 
c) Dokumentację norm zużycia surowca 
d) Dokumentację organizacyjno- produkcyjną 
 
3. Co to są dane ogólne w DTT? 
a) Jest to dokument (DTT), który podaje krótki i zwięzły opis wyglądu ubioru podkreślając jego 
charakterystyczne cechy 
b) Jest  to rysunek, który przedstawia ubiór  pokazany w pozycji z przodu i z tyłu wraz ze wszystkimi jego 
detalami. 
c) Jest dokument (DTT), który jest uzupełnieniem opisowym rysunku technicznego. 
d) Jest to rysunek, który  przedstawia ubiór z tyłu i z przodu w rozłożeniu na płaszczyźnie wraz z jego 
fragmentami np.: rękaw, kołnierz. 
 
4. Co to jest pierwowzór? 
a) jest to wykrój 
b) jest to forma z dodatkami na szwy i  założenia 
c) jest to szablon bez dodatków na szwy i obłożenia  
d) jest to forma bez dodatków na szwy i obłożenia 
 
5. Do czego służą szablony oryginały? 
a) Służą do wykreślania  pierwszych warstw na tkaninie 
b) Służą do sprawdzania jakości wykrojów 
c) Służą do rozkroju tkanin na maszynach taśmowych 
d) Służą jako wzory do powielania nowych szablonów 
 
6. Co to jest stopniowanie szablonów?  
a) Jest to czynność, która polega stopniowym zwiększaniu szablonu największego 
b) Jest to czynność, która polega  tylko stopniowym zmniejszaniu szablonów 
d) Jest to czynność, która polega na stopniowym zwiększaniu i zmieszaniu  szablonu największego 
c) Jest to czynność, która  polega na  stopniowym zwiększaniu i zmieszaniu  szablonu 
podstawowego 
 
Zadanie 2 
Spośród podanych zdań podkreśl czy to prawda czy fałsz? 
 
1. Proces produkcyjny w zakładzie odzieżowym opiera się na dokumentacji procesu produkcyjnego. 

 prawda  -  fałsz 
 
2. Dokumentacja techniczno –technologiczna zawiera: 
- chronologiczne zastawienie zabiegów dla poszczególnych działów, 
- podział procesu technologicznego na zabiegi i operacje z uwzględnieniem stanowisk roboczych, 
- plan rozmieszczenia stanowisk roboczych, 
 prawda  -  fałsz 



 
3. Rysunek techniczny przedstawia ubiór z tyłu i z przodu w rozłożeniu na płaszczyźnie wraz z jego 
fragmentami np.: rękaw, kołnierz. 

 prawda  -  fałsz 
 

4. Wymagania techniczne to  dokument (DTT), który składa się z kilku części:  
- normy i przepisy związane z wykonywanym wyrobem, 
- tabela klasyfikacji wielkości, 
- wykaz materiałów zasadniczych i dodatków, 
- warunki wykonania, 
- zestawienie elementów składowych. 
  prawda  -  fałsz 
 
5. Rysunek techniczny służy do stwierdzania zgodności wykonania odzieży z projektem. 
  prawda  -  fałsz 
  
6.  Tabela wymiarów jest uzupełnieniem opisowym rysunku technicznego. 

prawda  -  fałsz 
 
7. Szablony robocze służą do wykreślania  pierwszych warstw na tkaninie. 
 

prawda  -  fałsz 
 
8. Parametry, które  decydują o jakości wyrobu odzieżowego to: 
- wymiary poszczególnych elementów, 
- jakość użytych materiałów i dodatków krawieckich, 
-  sposób układania się poszczególnych elementów odzieży na figurze i manekinie. 
 

prawda  -  fałsz 
Zadanie 3 
Rozwiąż krzyżówkę 

•  Jak nazywamy stopniowe zwiększanie i zmniejszanie szablonu podstawowego? 
•  Z ilu części składa się dokumentacja procesu produkcyjnego? 
•  Jak nazywamy wyrób, w którym liczba błędów jest większa aniżeli określa to norma? 
•  Kto zajmuje się kontrolą ostateczną gotowych wyrobów? 
•  Jedna z metod kontroli, która polega na sprawdzaniu jakości materiałów za pomocą urządzeń 

laboratoryjnych. 
•  Co jest podstawą do uzyskania szablonów? 
•  Szablon, który służy do sprawdzania jakości wykrojów w zakładzie odzieżowym..  
•  Ile jest stopni gatunkowości (jakości) odzieży? 
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