
Wykorzystanie odpadów – lampion świąteczny.  

Konspekt lekcji techniki w II klasie gimnazjum. 
3-4 godziny lekcyjne 

Cele lekcji: 
- Wyjaśnienie zastosowania tego typu lampionów. 
- Umiejętność posługiwania się nożem do tapet, omówienie zasad BHP. 
- Przedstawienie właściwości i zastosowania aluminium. 
- Zrozumienie potrzeby segregacji śmieci, wyjaśnienie technologii zagospodarowania 
surowców wtórnych. 
- Analizowanie zagrożeń płynących z zwiększających się ilości śmieci. 
- Wyjaśnienie pojęcia „recykling”. 
- Zapoznanie ze sposobami rozwiązywania problemów z odpadami. 
- Omówienie pojęć: biodegradacja, utylizacja, przetwarzanie, recykling, likwidacja 
odpadów. 
- Wykorzystanie odpadów (puszka po napoju) do wykonania LAMPIONU. 

Metody nauczania:  
- pogadanka 
- pokaz 
- ćwiczenia praktyczne. 
 
Formy pracy:   
Zbiorowa i indywidualna. 
 
Środki dydaktyczne : 
- gotowy lampion, wykonany tą samą techniką. 
- półprodukty, czyli etapy wykonania lampionu. 
- encyklopedia multimedialna (poj. Aluminium) 

Materiały i narz ędzia:  
- puszka aluminiowa po napoju, nożyczki, papier ścierny, nóż do tapet, drewniany 
wałek (o średnicy puszki, który wkładamy do środka obciętej puszki) wzór lampionu. 

Tok zajęć: 
1. Zapoznanie uczniów z tematem oraz celem zajęć. 
2. Przedstawienie właściwości aluminium stosowanego do wykonania lampionu. 
3. Ułożenie planu pracy z uwzględnieniem instrukcji obsługi nożyczek i noża do tapet 
oraz przepisów BHP. 
4. Wykonanie lampionów. Indywidualne instruowanie uczniów, kontrola 
wykonywanych czynności. W trakcie pracy młodzieży, pogadanka na temat ekologii, 
segregacji śmieci, recyklingu itp. 
5. Wystawa prac oraz samoocena uczniów wg wcześniej ustalonych kryteriów. 
6. Porządkowanie stanowiska pracy (po każdej zakończonej godzinie lekcyjnej). 

Plan pracy: 

1. Usunięcie z puszki po napoju kolorowych napisów za pomocą papieru 
ściernego (polecam 100-150, przy papierze grubszym powstają zarysowania. 



Najlepszy efekt uzyskuje się, gdy puszka jest jeszcze zamknięta, nie powstają wtedy 
wgniecenia, z których trudno jest usunąć farbę). Najlepiej, jeśli tą czynność uczniowie 
wykonają w domu, ze względu na hałas oraz zapylenie i oczywiście czas.  

2. Odcięcie nożyczkami lub nożem górnej krawędzi puszki, (tej z zamknięciem) 
możliwie jak najwyżej.  

3. Wyrównanie nożyczkami nierównych krawędzi puszki. Przy tych czynnościach 
należy zachować szczególną ostrożność. 

4. Zmierzenie powierzchni puszki i wykonanie wzoru lampionu na puszcze lub na 
kartce papieru, uwzględniając 15 mm odległość od dna puszki w celu jej 
obciążenia. Jest to dosyć istotne, bo wysokości lampionów bardzo się różnią, mimo 
że pierwotnie wszystkie miały jedną wysokość. Przy sprawdzaniu wzorów proszę 
zwrócić szczególną uwagę na odległości między poszczególnymi elementami 
zaznaczonymi do wycięcia, usytuowane zbyt blisko mogą przypadkowo zostać 
„połączone” i powstanie mało ciekawa dziura.  

5. Wycinanie zaprojektowanych wzorów na puszce za pomocą noża do tapet i 
drewnianego wałka umieszczonego wewnątrz puszki. Wycinamy wzory nie 
ciągnąc nóż po puszce (mało precyzyjne i bardzo niebezpieczne), lecz wkłuwając 
prostopadle czubek ostrza w materiał i dociskając go do pozycji prawie leżącej. W ten 
sposób robimy perforację i delikatnie podnosimy wycięty element. Proponuję małe 
elementy ładnie rozpraszają światło świecy 

6. Zalanie dna lampionów gipsem w celu uniknięcia obalenia się całej 
konstrukcji. 

7. Porządkowanie stanowiska pracy, wystawa i ocena prac. 

UWAGA!  LAMPION PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO MAŁYCH 
ŚWIECZEK (DO PODGRZEWACZY). STAWIAMY LAMPION W MIEJSCU 
BEZPIECZNYM, Z DALEKA OD MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH. NIE 
ZOSTAWIAMY LAMPIONU BEZ NADZORU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proponuje wykonanie lampionu jesienią wykorzystamy go na andrzejki i na stole 
wigilijnym.  
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