
Materiały metodyczne dotyczące realizacji treści

programowych z zakresu elektrotechniki na lekcjach techniki

Przedmiotem tej publikacji jest opracowanie metodyczne lekcji techniki w klasach

gimnazjalnych z zakresu metrologii elektrycznej tj. pomiaru prądu i napięcia w obwodach

prądu stałego metodą bezpośrednią. Skuteczna realizacja treści z elektrotechniki na lekcjach

techniki w szkołach podstawowych i gimnazjach wymaga przede wszystkim dobrego

przygotowania merytorycznego i metodycznego nauczycieli tego przedmiotu.

Z przygotowaniem merytorycznym nie ma większych problemów, gdyż niezbędną wiedzę,

a także umiejętności techniczne zdobywają oni w trakcie studiów oraz czerpią z bogatej

literatury. Większy problem sprawia nauczycielom przygotowanie metodyczne. Główna

przyczyna tkwi w niedoborze odpowiednich materiałów metodycznych, które pomogłyby im

w przygotowaniu się do lekcji. Borykając się z podobnymi problemami jako nauczyciel

techniki postanowiłem opracować materiały, które stanowiły by istotną pomoc w realizacji

treści programowych z zakresu metrologii.

Pomoce dydaktyczne stosowane na zajęciach

Celowa działalność dydaktyczno - wychowawcza, skierowana na kształtowanie

umiejętności technicznych uczniów, musi stosować oprócz odpowiednio dobranych form

i metod możliwie najskuteczniejsześrodki ich realizacji w jak najbardziej sprzyjających

warunkach.

Proces nauczania zajęć z elektrotechniki realizowanych w warunkach przedmiotu technika

w klasach gimnazjalnych wymaga zastosowania odpowiednichśrodków dydaktycznych.

Ograniczone możliwości finansowe, powstałych w ramach Reformy Edukacji z 1999 roku

(która zakładała nie tylko zmiany strukturalne polskiego szkolnictwa, ale także wiele zmian

organizacyjnych) - gimnazjów, prowadzą w praktyce do stosunkowo skromnego wyposażenia,

niemniej jednak właściwe zaopatrzenie stanowiska roboczego warunkuje poprawny pod

względem dydaktycznym przebieg procesu nauczania i uczenia się. W tym celu rozpatrzymy

propozycję wyposażenia pracowni w zestawyćwiczeniowe typu manipulacyjnego. Dzięki

wykorzystaniu tego typu zestawów można oczekiwać:

1. Zwiększenia umiejętności praktycznego rozwiązywania zadań technicznych, wykształcenia

postawy myślenia technicznego i woli dążenia do poznania empirycznego;
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2. Stworzenia uczniom możliwości twórczej pracy i wykazania się umiejętnościami

manualnymi;

3. Nauczania wnikliwej i krytycznej oceny faktów własnej pracy oraz formułowania wniosków

dotyczących czynności badawczo - pomiarowych;

4. Możliwości uzyskania obiektywnej oceny uwzględniającej inwencję i aktywność twórczą

uczniów;

5. Uzyskania umiejętności racjonalnej współpracy w małej grupie poprzez przydział czynności

przygotowawczych, myślowych i manualnych w toku badań układów;

6. Nauczania czytania prostych schematów elektrycznych, korzystania z nich w toku pracy

oraz przemyślenia czynności przed działaniem;

7. Zdecydowanego zwiększenia atrakcyjności zajęć lekcyjnych.

W trakcie realizowania treści z elektrotechniki na szczególną uwagę zasługuje

wykorzystanie zestawów do montażu takich, jak:

1. Komplet do montowania obwodów elektrycznych z silniczkiem;

2. Zestaw elementów do montażu w zakresie elektrotechniki;

3. Zestaw „Laboratorium 200”.

Komplet do montowania obwodów elektrycznych z silniczkiem

Komplet przeznaczony jest doćwiczeń uczniowskich na zajęciach z przedmiotu

technika w klasach szkoły podstawowej.

Cele dydaktyczne możliwe do osiągnięcia przyćwiczeniach z elementami kompletu:

− poznanie prostych elementów elektrycznych i ich symboli;

− nauka czytania prostych schematów ideowych;

− wprowadzenie pojęć: zamknięty i otwarty obwód elektryczny;

− poznanie prostych sposobów regulacji w obwodach elektrycznych.

Skład kompletu:

− podstawka pod baterię typu 3R12

− oprawkażarówki na podstawce

− silnik elektryczny na podstawce

− rezystor suwakowy

− wyłącznik

− komplet przewodów
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Komplet do montowania obwodów elektrycznych z silniczkiem został zatwierdzony

przez Zjednoczenie Przemysłu Pomocy Naukowych i Zaopatrzenia Szkół pismem

nr KB-117-P-4/78 z dnia 22 maja 1978 roku do użytku w klasach szkoły podstawowej.

Komplet ten produkowany jest przez Fabrykę Pomocy Naukowych w Nysie.

Zestaw elementów do montażu w zakresie elektrotechniki

Zestaw do montażu układów elektrycznych oparty został na elementach, które

uczniowie poznali w klasach młodszych. Korzystając z zestawu uczniowie realizują ćwiczenia,

poznają i utrwalają symbole graficzne elementów i schematy elektryczne, mogą

eksperymentować np. dobierając samodzielnie elementy spełniające rolę czujników,

przełączników lub odbiorników. Uczniowie mogą sprawdzić w praktyce szereg zjawisk i praw

fizycznych.

Swoboda działania jaką daje zestaw, ma wiele walorów kształcących, a ponadto daje

wiele zadowolenia. Każdy opracowany samodzielnie nowy układ elektryczny uczniowie mogą

sprawdzić i wyciągnąć wnioski z jego funkcjonowania i zastosowania.

Skład zestawu:

− podstawka pod baterie (2 szt.)

− wyłącznik (2 szt.)

− przełącznik dwupozycyjny (2 szt.)

− żarówka (3 szt.)

− gniazdo wtykowe

− silnik

− dzwonek

− rezystor suwakowy

− bezpiecznik

− grzejnik

Zestaw elementów do montażu w zakresie elektrotechniki został zatwierdzony przez

Zjednoczenie Przemysłu Pomocy Naukowych i Zaopatrzenia Szkół pismem nr STR-PT-11/81

z dnia 3 lutego 1981 roku, sprawdzając się znakomicie jako pomoc naukowa do przedmiotu

technika zarówno dla szkół podstawowych jak i gimnazjów. Zestaw produkowany jest przez

Fabrykę Pomocy Naukowych w Nysie.
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Zestaw „Laboratorium 200”

Zestaw „Laboratorium 200” umożliwia poznanie elementów stosowanych do budowy

prostych układów elektrycznych. Montowanie układów polega na wykonaniu odpowiednich

połączeń na płycie montażowej między zaciskami sprężynowymi, które znajdują się obok

każdego elementu. Połączenia te wykonuje się przewodami, przechowywanymi w jednym

z pojemników obudowy. Wykaz połączeń składa się z liczb od 1 do 35. Liczby oddzielone

myślnikiem oznaczają sprężyny, które powinny być połączone ze sobą przewodami np. 2 - 34

lub 4 - 24 - 26, a także 15→, gdzie strzałka oznacza przewód, którego drugi koniec nie jest

przyłączony do elementów układu. Zestaw powinien być zasilany ogniwami typu R - 14.

Skład zestawu:

Na płycie montażowej zestawu „Laboratorium 200” znajdują się:

− ogniwa E1 = 1,5V i E2 = 1,5V

− rezystory R1 = R2 = 5,1Ω ± 5%- 0,5W, R3 =20Ω ± 10%- 0,25W, R4 = 2,7Ω ±10%- 1W

− diody świecące DS1DS2- CQP443 C

− kondensatory elektrolityczne C1 = 100F / 6V i C2 = 220F / 6V

− żarówki Z1, Z2, Z3 = 1,2V / 0,2A

− potencjometr Rp - DL104 = 100Ω ± 20%- 1W

− bezpiecznik topikowy B- WBAT = 500mA

− wyłącznik W

− wyłącznik przyciskowy Wp

Zestaw „Laboratorium 200” znajduje się na liście środków dydaktycznych zalecanych

przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku w szkołach (Dziennik Urzędowy MEN nr 1

z dnia 5 lutego 1993 roku). Zestaw produkowany jest przez firmę Elbox w Warszawie.

Opisane powyżej zestawy montażowe można nabyć jako „gotowe produkty”, lub

korzystając z załączonej specyfikacji podzespołów wchodzących w skład zestawu -

zorganizować w miarę możliwości we własnym zakresie. W tym drugim przypadku koniecznie

stanie się opracowanie schematów ideowych obwodów możliwych do realizacji przy

wykorzystaniu zawartych w naszym zestawie elementów.

Do realizacji treści programowych z zakresu elektrotechniki dotyczących zagadnień

związanych z pomiarami wielkości elektrycznych niezbędne jest dodatkowe zaopatrzenie

klaso-pracowni technicznej w cyfrowe mierniki uniwersalne, lub analogowe mierniki

magnetoelektryczne typu wskazówkowego.
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Fragment scenariusza lekcji

Ogniwo Przebieg lekcji Czas

Czynności

organizacyjne.

N: Przygotowuje pracownię i środki dydaktyczne. Wita się

z uczniami i sprawdza obecność.

U: Rozpakowują się.

N: Zwraca uwagę uczniów na to,że codziennie spotykają się

z różnego rodzaju pomiarami np.: z pomiarem długości,

pomiarem temperatury, prędkości itp.

U: Podają praktyczne przykłady tych pomiarów.

N: Zapytuje o celowość przeprowadzania czynności

pomiarowych.

U: Trafnie odpowiadają na zadane pytanie, wymieniając

mnóstwo powodów np. po to, by dowiedzieć się czy mamy

gorączkę, szybko jedziemy itp.

N: W czym wyrażony jest wynik pomiaru? - to kolejne

pytanie zadane przez prowadzącego lekcję.

U: Każda zmierzona przez nas wielkość jest podawana

w odpowiedniej jednostce, ilość wody podajemy w litrach,

długość w cm, m, lub w przypadku drogi w km.

N: Wyjaśnia uczniom, co będzie tematem dzisiejszej lekcji.

Zapisuje temat lekcji na tablicy.

U: Przepisują temat lekcji do zeszytu przedmiotowego.

5 min.

Analiza. N: Do dzisiejszej lekcji potrzebne nam będą zdobyte

wcześniej wiadomości.

N: Może ktoś z Was przypomni nam jakie dwie wielkości

charakteryzują obwód elektryczny.

U: Prąd i napięcie.

N: Na dzisiejszej lekcji poznamy metody pomiaru tych

wielkości. Jak myślicie jak można zmierzyć wielkość prądu

i napięcia w obwodzie elektrycznym?

U: Dokonuje się tego specjalnymi miernikami.

N: Tak. Pierwszą wielkością elektryczną, którą już

poznaliśmy jest prąd elektryczny. Co jest jednostką tej

15 min.
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Ogniwo Przebieg lekcji Czas

wielkości?

U: Amper lud jednostki pochodne, jak mA.

N: Demonstruje uczniom amperomierz, zwracając uwagę na

widoczne elementy jego budowy tj.: podziałkę i zawarte na

niej informację, zaciski i inne.

U: Słuchają wyjaśnień nauczyciela.

N: Posługując się planszą i miernikiem wyjaśnia uczniom

podstawowe symbole umieszczane na elektrycznych

przyrządach pomiarowych dotyczące rodzaju ich ustroju,

ustawienia przyrządu, jego dokładności itp.

U: Zauważają, że obok zacisków miernika widnieją

oznaczenia „+”, „-”.

N: Oznaczenia te jak i symbol na skali miernika sugerują, że

tego miernika będziemy mogli użyć tylko do pomiaru prądu

stałego.

N: Demonstruje drugi miernik, na którego skali widnieje

literka V. Litera ta oznacza,że miernik ten będzie mierzył

ilość woltów. Jakiej wielkości jednostką jest wolt?

U: Napięcia.

N: Do czego więc użyjemy tego miernika?

U: Będziemy nim mierzyć napięcie elektryczne.

N: Korzystając z planszy przedstawiającej budowę miernika

magnetoelektrycznego omawia elementy konstrukcyjne

przyrządu i jego uproszczoną zasadę działania.

U: Oglądają rzeczywisty ustrój. Zadają pytania dotyczące

budowy i działania.

Planowanie. N: Prosi uczniów o narysowanie na tablicy schematu

elektrycznego obrazującego połączenieżaróweczki

z bateryjką, oraz wskazanie kierunku i drogi przepływu

prądu w tym obwodzie.

U: Rysują schemat i wskazują drogę przepływającego prądu

od bieguna dodatniego do ujemnego baterii.

N: Jak już wiemy do pomiaru prądu służy przyrząd

20 min.
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Ogniwo Przebieg lekcji Czas

pomiarowy zwany amperomierzem. Jak należy go wpiąć do

naszego obwodu, by zmierzył on prąd który przepływa przez

żarówkę.

U: Dokonują próby poprawnego wrysowania amperomierza

w obwód.

N: Wyjaśnia sposób poprawnego wpięcia amperomierza do

obwodu, zwracając uwagę na biegunowość miernika.

N: Wyjaśnia sposób wpięcia woltomierza do obwodu tak by

mierzył on napięcie które występuje nażarówce.

U: Dokonują próby narysowania prawidłowo podpiętego

woltomierza.

N: Rysuje na tablicy schematy ideowe obwodów

elektrycznych, które będą przedmiotem części ćwiczeniowej

lekcji. Poleca uczniom otwarcie zeszytów przedmiotowych,

dyktuje krótką i zwięzłą notatkę oraz prosi o staranne

przerysowanie schematów z przyrządami pomiarowymi,

który uprzednio narysował na tablicy.

U: Zapisują notatkę i starannie przerysowują schematy

elektryczne do zeszytu.

Przygotowanie. N: Dzieli klasę na zespoły, w których uczniowie wykonywać

będą ćwiczenia.

U: Dyżurni (asystenci) rozdają potrzebne doćwiczeń

zestawy montażowe z elektrotechniki, przyrządy pomiarowe,

baterie i przewody elektryczne. Zespoły przygotowują swoje

stanowiska pracy.

N: Przypomina o prawidłowej postawie podczas

wykonywaniaćwiczeń, BHP podczas pracy z prądem

elektrycznym oraz porządku na stanowisku pracy.

5 min.

Ćwiczenia. N: Udziela ostatnich wskazówek i poleca rozpoczęcie

ćwiczeń.

U: Rozpoczynają w zespołachćwiczenia montażowo -

pomiarowe. Montują układ 1 i 2.

30 min.
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Ogniwo Przebieg lekcji Czas

1. Układ pomiarowy natężenia prądu - amperomierzem.

2. Układ pomiarowy napięcia - woltomierzem.

N: Dokonuje obchodu stanowisk pracy uczniów, wstępnie

orientuje się w problemach uczniów Sprawdza prawidłowość

wykonania prac montażowych i odczytu wielkości.

Następnie poleca wykonanie pomiarów wg układu 3.

3. Pomiar napięcia na odcinkach obwodu za pomocą

woltomierza.

N: Należy zmierzyć napięcie na zaciskach każdej żarówki

i napięcie baterii przy pracującym układzie. Wyniki

pomiarów wpisać do tabelki.

U: Przerysowują tabelkę, dokonują pomiarów, zapisują
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Ogniwo Przebieg lekcji Czas

wyniki.

Pomiar. Wartość
zmierzonego

napięcia.

Ż1 U1 ..........V
Ż2 U2 ..........V
Ż3 U3 ..........V

Suma Uc ..........V
Napięcie

baterii Ub

..........V

N: Obserwuje pracę uczniów, koryguje błędy, udziela

wskazówek dotyczących poprawnego wykonaniaćwiczenia.

Pytania do uczniów:

– ile wynosi suma napięć na wszystkichżarówkach?

– jaki jest stosunek napięcia mierzonego na zaciskach każdej

żarówki do napięcia baterii, jeżeli w obwodzie są trzy

szeregowo połączoneżarówki?

N: Poleca dokonać pomiaru napięcia nażarówkach przy

połączeniu równoległym, wg układu 4. Pytania dla uczniów:

– dlaczego na wszystkichżarówkach jest taka sama wartość

napięć?

– ile wynosi stosunek napięcia mierzonego na zaciskach

żarówki do napięcia baterii?

– podaj różnicę między połączeniem szeregowym

a równoległymżarówek?

4. Schemat ideowy pomiaru napięcia.

U: Po zmontowaniu powyższego układu, zapisują dane,

podają wnioski i spostrzeżenia.
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Ogniwo Przebieg lekcji Czas

N: Poleca wykonanie pomiarów przy połączeniu

szeregowo – równoległym (układ 5.).

5. Pomiar napięcia w układzie o połączeniu szeregowo -

równoległym.

U: Montują układ, dokonują pomiaru, zapisują wyniki:

U1=.....V U2=.....V Uc=.....V

Porównują wyniki wszystkich pomiarów.

N: Poleca przeprowadzenie pomiaru prądu w wg układu 6.

6. Schemat obwodu elektrycznego do pomiaru natężenia

prądu z rezystorem suwakowym.

U: Montują układ, dokonują pomiaru i zapisują wyniki.

Natężenie prądu przy:

Rmax=.....A

Rmin=.....A

Rśred.=.....A

N: Zapowiada wykonanie pomiaru natężenia prądu

płynącego w obwodzie z odbiornikami połączonymi

równolegle, wg układu 7.
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Ogniwo Przebieg lekcji Czas

7. Schemat układu do pomiaru prądu płynącego przez

elementy połączone równolegle.

U: Montują obwód, odczytują wyniki, dane porównują

z układem 1.

Zakończenie. N: Poleca zapisać spostrzeżenia, demontaż układów

i złożenie zestawów.

U: Wykonują polecenia, wnoszą uwagi i zapytania.

N: Odpowiada na pytania zadane przez uczniów, wraz

z uczniami omawia wyniki przeprowadzonychćwiczeń

montażowych i pomiarowych.

U: Wypowiadają się na temat uzyskanych wynikówćwiczeń.

N: Poleca dyżurnym (asystentom) zebranie złożonych

zestawów i przyrządów pomiarowych. Dokonuje oceny,

uwzględniając nie tylko poprawne wykonaniećwiczeń

montażowych i pomiarowych, ale również aktywność

uczniów, ich zaangażowanie na lekcji i postawę podczas

wykonywaniaćwiczeń.

10 min.

Rekapitulacja. N: Podsumowuje wiadomości i umiejętności, które

uczniowie zdobyli podczas lekcji. Zapowiada temat

następnych zajęć, prosi o przygotowanie się do lekcji.

U: Pakują się i po pożegnaniu z nauczycielem opuszczają

pracownię.

5 min.
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Podsumowanie

W nauczaniu podstaw elektrotechniki poza celami związanymi z tematyką programową

powinniśmy mieć na uwadze cele ogólniejsze. W tym przedmiocie bowiem, jak i w każdym

innym, nie tylko rozszerzamy wiedzę uczniów i kształtujemy ich umiejętności manualne (jakże

ważne w procesie kształcenia politechnicznego), ale także formujemy umiejętność współpracy

i współżycia z innymi ludźmi, rozwijamy pożyteczne zainteresowania i zamiłowania.

Dokładamy starań, aby znikły negatywne skłonności i przyzwyczajenia, aby wytworzyć

wartościowe postawy i ukierunkować należycie motywy działania. Obszar naszego

oddziaływania jest ogromny, obejmuje on całą złożoną osobowość ucznia.

Skutki oddziaływań dydaktycznych przenikają w sferę treści wychowawczych, i to

zarówno skutki pozytywne, jak i negatywne. Można stwierdzić ogólnie, że utrzymujący się

jeszcze styl nauczania przedmiotów technicznych, w tym również techniki w szkole, wnosi

ze sobą wiele sytuacji wpływających w sposób niepożądany na proces kształtowania się

osobowości uczniów. Podstawowym, wymagającym omówienia problemem, jest tu związek

zachodzący między tym, co nazywamy „stylem” nauczania, a rodzajami motywów uczenia się,

jakie dany styl wyzwala. Wiadome jest,że u uczniów dominują lękowe motywy działania,

działania pod wpływem obawy przed złymi ocenami, pozostawieniem na drugi rok w tej samej

klasie itp. Ten represyjny styl oddziaływania, dający wprawdzie doraźne skutki, wytwarza przy

szczególnych warunkachśrodowiskowych ucznia swoistą postawę pozornej uległości,

niesumienności i egoizmu.

Nie wynika to z charakteru przedmiotów technicznych, z ich „oschłości”. Wręcz

przeciwnie, zawierają one treści, które kryją duże możliwości zainteresowania uczniów. Bardzo

dobrym przykładem na to, są lekcje elektrotechniki prowadzone w ramach techniki

w gimnazjum. Możliwości te pozostają jednak w większości przypadków nie wykorzystane –

choćby ze względu na niedobór pomocy dydaktycznych wchodzących w skład zaplecza klaso-

pracowni technicznych. Elektrotechnika sformalizowana, podawana werbalnie, bez pokazów

i ciekawychćwiczeń, zatraca dla uczniów swoje wartości motywacyjne, co prowadzi wręcz do

kształtowania się u naszych wychowanków negatywnej postawy do nauki i do przyszłej pracy

zawodowej.

Pragnę aby przygotowane przeze mnie materiały dzięki omówionym problemom stały się

pomocą dla nauczycieli techniki przy opracowaniu poprawnych pod względem metodycznym

lekcji, a zajęcia z elektrotechniki prowadzonew ramach przedmiotu technika niosąc wiele

materiału poznawczego w sposób ciekawy i atrakcyjny kształtowały u uczniów naukowy pogląd

naświat.
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