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Wstęp

Czym jest inżynieria?
Inżynieria to ogół czynności mających na celu rozwiązywanie praktycznych problemów
z zastosowaniem wiedzy naukowej i technicznej. Składa się na nią projektowanie,
konstruowanie oraz modyfikowanie różnego typu urządzeń i maszyn. Początków inżynierii
możemy się dopatrywać już w najwcześniejszych dziejach ludzkości – w wynalezieniu koła czy
dźwigni. Początkowo pojęcie obejmowało po prostu dokonywanie praktycznych wynalazków.
W XIX wieku inżynierię zaczęto uznawać za zawód, a jej postrzeganie zawęziło się do działań
związanych z naukami przyrodniczo-matematycznymi. Dziś inżynieria w dużej mierze opiera się
na wykorzystaniu komputerów, na przykład do projektowania w programach typu CAD. Termin
„inżynieria” wywodzi się od starofrancuskiego słowa engigneor – oznaczającego konstruktora
machin wojennych. Po francusku ingénieur oznacza również człowieka twórczego umysłu,
wynalazcę i konstruktora.

Skąd pomysł projektów inżynieryjnych dla dzieci?
Dla dzieci inżynieria łączy się z naturalnym doświadczaniem i postrzeganiem świata. Dzieci już
od najmłodszych lat poznają rzeczywistość poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie jak to
działa, odkrywanie nietypowych zastosowań. Dzięki projektom inżynieryjnym możemy rozwijać
to podejście i wykorzystać je, by nauczyć dzieci podstaw myślenia naukowego. Uczniowie są
zachęcani do rozwiązywania problemów, pracy zespołowej i kreatywnego myślenia. Poprzez
zrozumienie procesu projektowania inżynieryjnego, dzieci są świadome swojego procesu
myślenia, podejmowania decyzji. Praca z projektami inżynieryjnymi pozwala uczniom zamienić
umiejętności, które wypływają z ich naturalnej ciekawości, w świadomy, zorganizowany proces
poznawania. Dzieci nie tylko zdobywają nową wiedzę, ale też uczą się tego, jak się uczyć.
Projekty inżynieryjne pozwalają połączyć dwa, pozornie wykluczające się elementy - ciężką
pracę i zabawę. Praca nad projektem inżynieryjnym jest dla uczniów ciekawą i angażującą
formą zdobywania wiedzy. Dla nauczycieli to okazja, by w atrakcyjny i w przystępny dla
uczniów sposób przekazać złożone pojęcia i zagadnienia.

Co jest ważne przy wprowadzaniu zajęć inżynieryjnych w szkole?
Aby zajęcia inżynieryjne miały realny wpływ na rozwój uczniów, szkoła powinna stworzyć
klimat, który wspiera proces rozwiązywania problemów, pracę zespołową i niezależne
myślenie. Bardzo istotne jest uświadomienie uczniom jak ważna jest metoda prób i błędów.
Realizując projekty inżynieryjne warto zrezygnować z metody jednej dobrej odpowiedzi.
Uczniowie powinni być ośmielani do tego, by próbować różnych rozwiązań, nawet takich, które
mogą się wydawać skazane na porażkę. Nauczyciel może pokazać im, że popełnianie błędów
jest integralną częścią procesu uczenia (a także metody naukowej), i to właśnie dzięki błędom
uczymy się i możemy udoskonalać naszą wiedzę, umiejętności, projekty.
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Program „Ogarnij Inżynierię” proponuje szkołom realizowanie podstawy programowej
poprzez pracę z uczniami nad projektami inżynieryjnymi, opierającymi się na
interdyscyplinarnym podejściu STEAM (ang. science, technology, engineering, art, math –
przyroda, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka).
STEAM
Żyjemy w czasach, w których znajomość technologii staje się równie ważna jak znajomość
pisania i czytania. W najbliższych dziesięcioleciach będzie rosło zapotrzebowanie na zawody
związane z technologią.
Wydaje się, że młodzi ludzie doskonale radzą sobie z nowymi technologiami,
a nauczyciele, wychowani w zupełnie innej rzeczywistości, nie zawsze czują się dobrze w tej
dziedzinie. Jednak nie samo korzystanie z technologii jest tu najważniejsze. Istotne jest jej
zrozumienie. Nauczyciel nie musi być ekspertem, ale jego wiedza może pomóc zrozumieć
uczniom naukowy kontekst w jakim funkcjonuje dana technologia, wprowadzić perspektywę
społeczną i etyczną.
Pomysł edukacji STEAM ma swój początek w USA. Władze edukacyjne, analizując raporty
dotyczące
zainteresowania
uczniów
naukami
ścisłymi
i
przyrodniczymi,
a jednocześnie prognozy dotyczące rozwoju rynku, zauważyły, że amerykański system
edukacyjny nie kształci wystarczającej liczby osób, które w przyszłości mogłyby zostać
naukowcami, inżynierami czy zajmować się innymi zawodami związanymi z technologią.
Programy STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka) zostały tak
stworzone, by uczniowie mogli powiązać naukę ze światem technologii, który ich otacza. Im
wcześniej takie powiązanie zostanie wprowadzone, tym łatwiej jest zachęcić uczniów do
zdobywania wiedzy z matematyki czy nauk przyrodniczych. Wiedza z tych dziedzin, pokazywana
w kontekście realnych problemów, z którymi stykamy się na co dzień, ułatwia uczniom
zrozumienie potrzeby uczenia się tych przedmiotów.

W ostatnich latach edukatorzy dostrzegli potrzebę włączenia do tego interdyscyplinarnego
programu sztuki. I w taki sposób do STEM dołączyła literka A (art) dając początek skrótowi
STEAM. Włączenie sztuki wprowadza element kreatywności, pokazuje wagę estetycznej
wrażliwości. Podkreśla, że nauka i technologia są integralną częścią naszej rzeczywistości, w
której szeroko rozumiana sztuka jest bardzo istotnym elementem. Tym bardziej, że żyjemy w
czasach, w których bardzo mocno rozwija się kultura obrazkowa. W przyszłości wiele zawodów
będzie wymagało kreatywnych rozwiązań, a w nadchodzących dekadach doświadczenie
związane ze sztuką i designem będzie bardzo premiowaną umiejętnością.
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Czas trwania:
45 minut

Lekcja 1. Jak rozwiązać problem?
Przedmiot:
Przyroda

Obszar nauczania:
klasa V SP

Treści nauczania zgodne z podstawą programową:
Czas trwania:

Przyroda:

45 minut
Uczeń:
uzasadnia potrzebę i podaje sposoby oszczędzania energii
elektrycznej.

Cele zajęć:
 przyswojenie podstawowej wiedzy na temat inżynierii i jej
roli dla człowieka
 przyswojenie wiadomości na temat rozwiązywania sytuacji
problemowych metodą inżynieryjną
 wykształcenie postawy odpowiedzialności za środowisko

Środki dydaktyczne:
 opowiadanie z wprowadzeniem w problem (załącznik nr 1)
 zestawy z etapami rozwiązywania problemów metodą
inżynieryjną (załącznik nr 2)
 zestawy puzzli do konstruowania schematu rozwiązywania
problemu (załącznik nr 3)
 magnesy

Metody pracy:
 podające: opowiadanie
 problemowe: wykład problemowy, metoda przypadków,
burza mózgów
 formy pracy: praca w grupach, praca całą klasą

-4-

ENERGIA I WIATR

Lekcja 1. Jak rozwiązać problem?

PRZEBIEG LEKCJI

Przygotowanie do lekcji
Czas trwania:
Wydrukuj oraz potnij etapy rozwiązywania problemów (puzzle) - duże, do
45 minut
powieszenia na tablicy i małe, dla każdej grupy (załącznik nr 3) oraz przykłady
sytuacji problemowych, które rozwiązujemy wykorzystując metodą inżynieryjną
(załącznik nr 2). Potnij elementy z załącznika 2 tak, by każda grupa dostała po 6
pasków z przykładem danego etapu rozwiązywania problemu.

Część wstępna
1. Podaj uczniom cel
lekcji.

Wspólnie ustalimy, jak rozwiązywać problemy
metodą inżynieryjną.

2. Powiedz uczniom, na
co będą zwracać uwagę.

 Jaka kolejność działań pozwala najlepiej
rozwiązać trudne sytuacje?
 Kto najczęściej posługuje się daną metodą
rozwiązywania problemów?

Część główna
3. Poproś o uczniów
zdefiniowanie pojęcia
„problem”.

4. Wskaż metodę
naukową jako sposób
rozwiązania problemu.

Poproś uczniów, by odwołując się do własnych
doświadczeń wytłumaczyli czym jest problem i podali
przykłady sytuacji problemowych i ich propozycje
rozwiązań. Razem omówcie wybrane przykłady. Jeśli
uczniowie będą mieli z tym problem, możesz podać
im przykład sytuacji problemowej. Podkreśl, że
rozwiązywanie niektórych problemów bywa niełatwe.
Wymaga pewnych działań, które za chwilę poznają.
Podziel uczniów na 4-5 osobowe grupy. Każdej z grup
wręcz jeden zestaw z przykładowym problemem oraz
sposobem jego rozwiązania (załącznik nr 2) na sześciu
odrębnych paskach papieru. Daj uczniom na ułożenie
historii kilka minut, by mogli przy tym swobodnie
dyskutować.
Następnie daj każdej grupie puzzle z nazwami
poszczególnych etapów rozwiązywania problemów
(załącznik nr 3) i poproś ich o dopasowanie ich do
historyjki. Poproś każdą grupę o przedstawienie
swojej pracy. Jeśli nie uda im się ustalić odpowiedniej
kolejności, naprowadź ich.
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Lekcja 1. Jak rozwiązać problem?

PRZEBIEG LEKCJI

Część główna
5. Poproś jednego z
uczniów o przypięcie
schematu rozwiązywania
problemu (duże puzzle) do
tablicy.
6. Wprowadź pojęcie:
„inżynier”.

7. Wprowadź uczniów
w historię opowiadająca
o pobycie na bezludnej
wyspie (załącznik 1).

Prawidłowa kolejność elementów:
OKREŚL PROBLEM ► POSZUKAJ ROZWIĄZAŃ ►
ZAPLANUJ DZIAŁANIA ► ZREALIZUJ POMYSŁ ►
SPRAWDŹ JAK DZIAŁA ► UDOSKONAL
Zadaj uczniom pytanie: Jak nazwalibyście człowieka,
który postępuje w taki sposób? Dzieci będą zapewne
udzielały różnych odpowiedzi – postaraj się nakierować
je tak, aby odpowiedź brzmiała: inżynier. Zapytaj
uczniów, z czym kojarzą im się słowa „inżynier”
i „inżynieria”.
Poproś uczniów, by określili problem występujący
w opowiadaniu oraz ograniczenia dotyczące rozwiązania.
Niech spróbują również ustalić kryteria sukcesu, czyli
dokładnie jak ma działać końcowy produkt
(np. urządzenie które naładuje komórkę).
Naprowadź uczniów na dobre rozwiązanie – znaleźć
sposób,
przy
istniejących
ograniczeniach,
na
wytworzenie energii elektrycznej, w takiej ilości, aby
spełnić kryteria sukcesu przy ograniczeniu, w którym do
dyspozycji mamy tylko silnik.

Część podsumowująca
8. Sprawdź czy uczniowie
przyswoili wiedzę.
9. Rozdaj uczniom
Notatniki inżyniera.

Pytania sprawdzające:
 Jakie są etapy rozwiązywania sytuacji problemowych?
 Czym zajmuje się inżynieria?
 Kim jest inżynier?
Poproś, aby otworzyli go na schemacie etapów
rozwiązania problemu (str. 4). Wspólnie odpowiedzcie na
pytania umieszczone w zielonej ramce. Poproś dzieci
o zapisanie odpowiedzi.

10. Odnieś lekcję do
schematu
przedstawiającego metodę Zaznacz, że do końca trwania projektu zrealizujecie
wszystkie etapy tego schematu. W Notatniku Inżyniera
naukową.
podsumowanie każdej lekcji zawiera schemat
z zaznaczonymi zrealizowanymi etapami.
11. Zadaj uczniom pracę
domową – zadanie nr 4
w Notatniku Inżyniera
(str.5).
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Lekcja 1. Jak rozwiązać problem?

MATERIAŁY POMOCNICZE

Rozwiązywanie problemów metodą inżynieryjną
Czas trwania:
45 minut

Podczas pierwszej lekcji uczniowie zrealizowali pierwszy etap metody
inżynieryjnej – nazwali problem. W ciągu kolejnych lekcji będą „poruszać” się
po schemacie dalej.
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Lekcja 1. Jak rozwiązać problem?

ZAŁĄCZNIK 1.

Rozwiązywanie problemów metodą inżynieryjną
Czas trwania:

Wprowadzenie w problem:

45 minut

Usiądźcie wygodnie, bo teraz udamy się w daleką podróż w wyobraźni.
Pewnego dnia rodzice zabierają was na niezwykłe wakacje na bezludną
wyspę. Jest tam obfitość pysznych ryb i owoców, ciepłe morze, piękna
plaża, słońce na niebie i przyjemny wiatr, który sprawia, że nie jest gorąco.
Nie ma tylko jednej rzeczy: prądu elektrycznego. Na miejscu okazuje się, że
nie macie jak naładować komórki, aby wysłać do przyjaciół zdjęcia z tego
raju na ziemi. Na wyspie jest zasięg komórkowy, dzięki masztowi na
sąsiedniej wyspie leżącej kilka kilometrów dalej. Tam na pewno jest prąd.
Niestety nie możecie się tam dostać, bo łódź przypłynie dopiero za dwa
miesiące, żeby zabrać was z powrotem do domu. Zresztą rodzice i tak nie
pozwoliliby wam opuszczać wyspy. (Co możecie zrobić w tej sytuacji?)
Ciąg dalszy:
Wyspa bardzo wam się podoba, ale po tygodniu bardzo brakuje wam już
kontaktu ze światem (tak by było, prawda?). Zaczynacie więc wałęsać się
po okolicy szukając czegoś ciekawego i znajdujecie starą szopę pełną
różnych gratów. Jest w niej między innymi mały silnik elektryczny, a także
sporo przewodów, desek i kawałków blachy. Zastanawiacie się, po co komu
silnik elektryczny, skoro na wyspie nie ma prądu. (Jak myślicie?)
Między deski na dachu szopy ktoś wetknął kolorowy wiatraczek [warto
przynieść na lekcję, żeby pokazać uczniom]. Kręci się na wietrze jak
oszalały. (Czy nasuwa wam to jakieś pomysły?) Gdyby tak można było użyć
wiatru do naładowania komórki… Wiecie, że wasi rodzice wzięli z domu
samochodową ładowarkę – może się przyda?

(Aby naładować komórkę, będzie potrzebna ładowarka samochodowa z gniazdem USB
oraz kabel USB).

To opowiadanie można rozwijać na każdej kolejnej lekcji, w miarę jak
uczniowie zyskują nowe wiadomości o elektryczności i energii wiatru.
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Lekcja 1. Jak rozwiązać problem?

ZAŁĄCZNIK 2
Długopisy i ołówki rozrzucone po biurku utrudniają Ci odrabianie prac domowych.
Stwierdzasz, że przydałby Ci się kubek, aby gdzieś schować te pisaki.
Planujesz poszukać w domu pojemnika, który sprawdzi się w tej roli.
Rozglądasz się po domu. Bardzo dobrym pomysłem jest zwykły kubek.
Umieszczasz w kubku pisaki i oceniasz ile wolnego miejsca udało Ci się
wygospodarować.
Gdy znajdziesz już swój kubek i zaczniesz go wykorzystywać, zadecyduj które
miejsce na biurku będzie odpowiednie dla Twojego nowego pojemnika. Jeśli masz
takie możliwości, pokoloruj kubek na swój ulubiony kolor.

Z koła Twojego roweru zeszło całkowicie powietrze, nie da się na nim jeździć.
Pytasz tatę lub dziadka, co trzeba zrobić, aby koło było znów sprawne. Pytasz się
również, jak zrealizować polecone rozwiązanie.
Dowiadujesz się, że musisz wymienić dętkę na nową. Planujesz wyjście do sklepu
po nową dętkę, musisz także poszukać pomocy przy wymianie dziurawej dętki.
Odwiedzasz najbliższy sklep z częściami rowerowymi i prosisz o pomoc przy
wymianie dętki kogoś, kto potrafi to zrobić.
Podczas krótkiej przejażdżki testujesz swój rower ze sprawnym kołem.
Jeśli sytuacja się powtórzy, szukasz informacji co może być przyczyną dziurawienia
się dętki, np. zużyta opona. Jeśli ustalisz problem, starasz się go rozwiązać.
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Lekcja 1. Jak rozwiązać problem?

ZAŁĄCZNIK 2
Dostajesz w szkole ocenę niedostateczną z powodu braku pracy domowej.
Przypominasz sobie o niej dopiero na lekcji.
Stwierdzasz, że jest Ci potrzebny jakiś sposób, który ułatwi Ci odrabianie prac
domowych. Decydujesz, że potrzebne Ci jest jakieś miejsce, w którym możesz
zapisać co masz do zrobienia.
Planujesz zakup notatnika oraz uzupełnianie go na bieżąco aktualnymi pracami.
Wybierasz się do sklepu, żeby wybrać i kupić sobie notatnik. Zaczynasz do niego
wpisywać listę zadań.
Porównujesz swoje poprzednie oceny z ocenami które dostajesz, od kiedy
korzystasz z notatnika.
Żeby ułatwić sobie organizację, oznaczasz kolorowymi karteczkami zadania
domowe w twoim zeszycie. Spróbuj wykorzystać twój kalendarzyk do
zapamiętywania także innych rzeczy.
Poprosiłeś rodziców o dodatkowe kieszonkowe, bo ostatnio wydałeś wszystkie
swoje pieniądze w sklepiku szkolnym i brakuje Ci na wyjście do kina z kolegami
i koleżankami.
Stwierdzasz, że musisz przestać kupować słodycze w sklepiku, mama radzi ci, abyś
brał jedzenie do szkoły z domu i proponuje pomoc.
Planujesz, że rano, gdy twoja mama przygotowuje śniadanie, przypomnisz jej o
dodatkowym posiłku, który zabierzesz do szkoły.
Zaczynasz zabierać posiłki przygotowywane w domu i ograniczasz zakupy w
sklepiku szkolnym, żeby oszczędzić pieniądze.
Po miesiącu zabierania drugiego śniadania z domu, sprawdzasz, ile udało Ci się
zaoszczędzić.
Próbujesz samodzielnie przygotowywać sobie posiłki do szkoły, nawet dzień
wcześniej. Planujesz, na co możesz przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze.
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Lekcja 1. Jak rozwiązać problem?

ZAŁĄCZNIK 3

OKREŚL
PROBLEM
POSZUKAJ
ROZWIĄZAŃ
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Lekcja 1. Jak rozwiązać problem?

ZAŁĄCZNIK 3

ZAPLANUJ
DZIAŁANIA
ZREALIZUJ
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Lekcja 1. Jak rozwiązać problem?

ZAŁĄCZNIK 3

SPRAWDŹ
JAK DZIAŁA
UDOSKONAL
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Jak rozwiązać problem?

ZAŁĄCZNIK 3

OKREŚL
PROBLEM

ZREALIZUJ

OKREŚL
PROBLEM

ZREALIZUJ

POSZUKAJ
ROZWIĄZAŃ

SPRAWDŹ
JAK DZIAŁA

POSZUKAJ
ROZWIĄZAŃ

SPRAWDŹ
JAK DZIAŁA
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ZAPLANUJ
DZIAŁANIA

UDOSKONAL

ZAPLANUJ
DZIAŁANIA
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ENERGIA I WIATR
Czas trwania:
45 minut

Lekcja 2. Czym jest energia?
Przedmiot:
Przyroda

Obszar nauczania:
klasa V SP

Treści nauczania zgodne z podstawą programową:
Czas trwania:
Przyroda
Uczeń:
45 minut
• opisuje skutki przepływu prądu w domowych urządzeniach
elektrycznych, opisuje i stosuje zasady bezpiecznego
obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi,
• buduje prosty obwód elektryczny i wykorzystuje go do
sprawdzenia przewodzenia prądu elektrycznego przez różne
ciała (substancje).

Cele zajęć:

Do przewodników należy
obecny w ołówku grafit.
Wykorzystując go możemy
narysować prosty obwód
elektryczny. Film prezentujący
to doświadczenie znajdziesz
na stronie:
http://www.cda.pl/video/276
7222/Dzialajace-obwodyelektryczne-na-zwyklejkartce-papieru

 przyswojenie podstawowej wiedzy na temat energii, jej form
i zastosowania
 przyswojenie wiadomości na temat prawidłowego
konstruowania obwodu elektrycznego
 wykształcenie postawy bezpiecznego i odpowiedzialnego
obchodzenia się z prądem i urządzeniami elektrycznymi

Środki dydaktyczne:
 zestawy doświadczalne nr 1: elementy do konstruowania
obwodu elektrycznego – jeden zestaw dla 4-6 osobowej
grupy
 sznurek
 karteczki samoprzylepne

Metody pracy:





podające: wykład konwersatoryjny
problemowe: dyskusja, burza mózgów
praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
formy pracy: praca w grupach, praca całą klasą
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ENERGIA I WIATR

Lekcja 2. Czym jest energia?

PRZEBIEG LEKCJI

Przygotowanie do lekcji
Czas trwania:
Przygotuj zestawy inżynieryjne potrzebne do pracy przy stanowisku 1.
45 minut
Przy jednym stanowisku powinno pracować 4-6 uczniów.
Sprawdź dokładnie wszystkie zestawy dla uczniów. Do każdego zestawu dodaj
sznurek.

Część wstępna
1. Podaj uczniom cel
lekcji.

Dowiemy się, czym jest energia oraz w jakich
formach występuje.

2. Powiedz uczniom, na
co będą zwracać uwagę.






3. Sprawdź pracę
domową.

Poproś kilku uczniów o odczytanie pracy. Zapytaj,
czy taki dzień by się im podobał oraz czy chcieliby,
aby odtąd każdy dzień tak wyglądał. Jeżeli zdania
będą podzielone, zachęć uczniów do dyskusji.

Czym jest energia?
Jakie są formy występowania energii?
Czy energia może zmieniać formę?
Z czego składa się obwód elektryczny?

Część główna
4. Wprowadź pojęcie
„energia”.

Pod tematem zapisz dużymi literami słowo:
ENERGIA. Poproś uczniów, aby w grupach zapisali
na karteczkach swoje skojarzenia ze słowem
energia – jedno na jednej karteczce. Gdy uczniowie
wykonają zadanie, zbierz je i przypnij do tablicy pod
wyrazem ENERGIA. Podobne skojarzenia zgrupuj.
Korzystając z nich sformułuj wspólnie z uczniami
waszą definicję energii.

5. Porównaj definicje
stworzone przez
uczniów z właściwą
definicją.

Następnie poleć jednemu z uczniów odczytanie
znajdującej się w Notatniku Inżyniera definicji
energii (str. 6). Porównaj obie definicje. Jeśli
uczniom udało się otrzymać definicję o podobnym
znaczeniu, koniecznie ich pochwal.
- 18 -

ENERGIA I WIATR

Lekcja 2. Czym jest energia?

PRZEBIEG LEKCJI

Część główna
6. Omów podział
energii na różne formy.

Odczep karteczki ze skojarzeniami, a do zapisanego już
na tablicy wyrazu ENERGIA dopisz różne formy energii.
Opowiedz uczniom krótko o każdej z form energii
prosząc ich o podanie przykładów.

ENERGIA
Elektryczna
7. Zapoznaj uczniów
z zasadami
bezpieczeństwa podczas
wykonywania
doświadczeń.
8. Poproś uczniów
o przeprowadzenie
doświadczenia nr 1.

mechaniczna

chemiczna
cieplna i świetlna

Rozdaj każdej z grup zestawy doświadczalne, karty
z instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa. Poproś
uczniów o zapoznanie się z nimi, zanim przystąpią do
wykonywania doświadczeń i daj im 8 minut na
wykonanie doświadczeń. W tym czasie podchodź do
każdej z grup, wspieraj uczniów w pracy i naprowadzaj
ich za pomocą pytań pomocniczych, np.:
 Jakie formy energii badamy w tym doświadczeniu?
 Z jakich elementów musi się składać obwód, aby
żarówka się zaświeciła?
 Co się stanie, jeśli zastąpimy przewód sznurkiem?

Część podsumowująca
9. Podsumuj lekcję.

10. Zadaj uczniom
pracę domową.

Poleć uczniom otworzenie Notatnika Inżyniera na
str. 12. Zaznacz, na którym etapie rozwiązania
problemu się znajdują i poproś o uzupełnienie żółtej
ramki.
Zadaj jako pracę domową wykonanie zadań nr 5
(krzyżówka na stronie 11) oraz nr 6 (rebus na str. 6)
w Notatniku Inżyniera.
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Lekcja 2. Czym jest energia?

MATERIAŁY POMOCNICZE - ciekawostki
Bateria z ziemniaka
Materiały:
Czas trwania:

• 2 ziemniaki,

45 minut

• Nóż,
• Deska do krojenia,
• 4 miedziane blaszki (lub monety),
• 4 cynkowe podkładki,
• Przewody „krokodylki”,
• Miernik elektryczny,
• Dioda.
Wykonanie:

1. Przekrój ziemniaki na pół i ułóż przekrojoną płaszczyzną na stole w kole.
2. Natnij ziemniaki na obu końcach i wsuń w nacięcia z jednej strony miedzianą blaszkę,
a z drugiej cynkową podkładkę.
3. Jednym przewodem podłącz jeden biegun diody z miedzianą blaszką jednego
ziemniaka. Drugim przewodem połącz drugi biegun diody z cynkową podkładką innego
ziemniaka.
4. Połącz przewodami pozostałe ziemniaki tak, aby przewody zawsze z jednej strony
łączyły się z miedzianą blaszką a z drugiej cynkową podkładką. Wszystkie ziemniaki muszą
być podłączane obydwoma końcami.
5. Upewnij się, że przewody stanową obwód zamknięty. Zgaś światło i obserwuj diodę.
Wskazówki:
Jeżeli dioda nie świeci to wcale nie znaczy, że nasz ziemniak nie działa jak bateria. Możesz
użyć większej ilości ziemniaków lub sprawdzić napięcie generowane przez warzywo
miernikiem elektrycznym.
Możesz też zastosować ugotowane ziemniaki lub w ogóle zastąpić je innymi warzywami
i owocami – np. cytryną czy ogórkiem kiszonym.
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Lekcja 2. Czym jest energia?

MATERIAŁY POMOCNICZE

Rozwiązywanie problemów metodą inżynieryjną
Czas trwania:
45 minut

Metoda pracy
inżyniera
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ENERGIA I WIATR
Czas trwania:
45 minut

Lekcja 3. Energia zmienną jest
Przedmiot:
Przyroda

Obszar nauczania:
klasa V SP

Treści nauczania zgodne z podstawą programową:
Przyroda
Uczeń:
 wymienia źródła prądu Czas
elektrycznego
trwania: i dobiera je do
odbiorników, uwzględniając napięcie elektryczne,
45 minut
 opisuje skutki przepływu prądu w domowych urządzeniach
elektrycznych, opisuje i stosuje zasady bezpiecznego
obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi,
 buduje prosty obwód elektryczny i wykorzystuje go do
sprawdzenia przewodzenia prądu elektrycznego przez różne
ciała (substancje).

Cele zajęć:
 utrwalenie wiedzy na temat energii, jej form i zastosowania
 utrwalenie
wiadomości
na
temat
prawidłowego
konstruowania obwodu elektrycznego
 poznanie działania prądnicy i silnika
 wykształcenie postawy bezpiecznego i odpowiedzialnego
obchodzenia się z prądem i urządzeniami elektrycznymi

Środki dydaktyczne:
 zestawy doświadczalne nr 2 i 3 ( jeden zestaw na 4-6 osób)
 koperty z materiałami do przygotowania scenki (koperty
powinny zawierać obrazki) – załącznik nr 1

Metody pracy:





podające: pogadanka
problemowe: scenki, dyskusja
praktyczne: metoda laboratoryjna
formy pracy: praca w grupach, praca całą klasą
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Lekcja 3. Energia zmienną jest

PRZEBIEG LEKCJI

Przygotowanie do lekcji
Przygotuj zestawy doświadczalne, potrzebne do pracy przy stanowiskach
2 i 3. Przy jednym stanowisku powinno pracować 4-6 uczniów.
Sprawdź dokładnie wszystkie zestawy dla uczniów.
Wydrukuj obrazki z załącznika nr 1, potnij i schowaj do kopert dla każdej grupy.

Część wstępna
1. Podaj uczniom cel
lekcji.
2. Powiedz uczniom,
na co będą zwracać
uwagę.
3. Sprawdź pracę
domową.

Badanie przemian, jakim może ulegać energia.
 Jakie nowe urządzenia poznamy na tej lekcji?
 Do czego one służą?
 Czy zawsze można jednoznacznie określić funkcje
urządzenia?
Na poprzedniej lekcji uczniowie dostali jako pracę
domową wykonanie zadań w Notatniku Inżyniera.
Sprawdź, czy uczniowie wykonali je dobrze. Upewnij się,
czy omawiane na poprzedniej lekcji zagadnienia nie
wymagają wyjaśnienia. Poleć uczniom otworzyć Notatnik
Inżyniera na stronie 4. Zaznacz, że na tej lekcji, tak jak na
poprzedniej będą poszukiwać rozwiązań.

Część główna
4. Przypomnij
uczniom, czym jest
i z jakich elementów
składa się obwód
elektryczny.

5. Przypomnij
uczniom o zasadach
bezpieczeństwa

Podziel uczniów na 4-5 osobowe grupy. Każdej z grup
wręcz kopertę z materiałami do przygotowania scenki.
Poinstruuj uczniów, jak wykonać zadanie: uczniowie
wyjmują z koperty kartki z obrazkami – na każdego
z uczniów powinna przypaść jedna kartka, którą za
pomocą taśmy klejącej mają przykleić sobie na klatce
piersiowej. Następnie zaproponuj im wyścig: gdy
powiesz „start”, mają za zadanie wcielić się w rolę
urządzenia, które znajduje się na ich kartce, i razem
stworzyć obwód elektryczny, pamiętając o zachowaniu
odpowiedniej kolejności. Wyścig wygrywa grupa, która
jako pierwsza utworzy prawidłowy obwód. Omów
z uczniami zabawę. Wspólnie narysujcie na tablicy
obwód elektryczny.
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Lekcja 3. Energia zmienną jest

PRZEBIEG LEKCJI

Część główna
6. Poproś uczniów
o wykonanie
doświadczenia nr 2.

Daj uczniom na zadanie około 8 minut. Podczas
pracy kontroluj grupy. Pytania pomocnicze:
 Czy ma znaczenie, którą z żarówek podłączamy
do obwodu?
 Gdzie w życiu codziennym znajdziemy prądnicę?

7. Omów doświadczenie.
8. Opowiedz
o codziennym
zastosowaniu prądnicy.

Poproś uczniów, aby uzupełnili odpowiednie karty
pracy znajdujące się w Notatniku Inżyniera (str 15).
Poleć uczniom, aby zapoznali się z instrukcją pracy
przy stanowisku nr 3. Rozdaj dodatkowe prądnice.
Daj grupom kolejne 8 minut na pracę. Podczas
wykonywania doświadczeń zadawaj im
naprowadzające pytania:
 Czym różnią się w tym wypadku dwie prądnice?
 Czy ma znaczenie, którą korbą kręcimy?
 Czy ma znaczenie sposób podłączenia
przewodów?
 Jak można nazwać urządzenie, które wprawia
inne w ruch?

9. Poproś uczniów
o wykonanie
doświadczenia nr 3.

Po wyznaczonym czasie omów z uczniami
doświadczenie. Powtórz pytania zadawane
indywidualnie grupom. Poproś uczniów, aby
uzupełnili odpowiednie karty pracy znajdujące się
w Notatniku Inżyniera (str. 16).
Poproś
uczniów
o
zebranie
zestawów
i spakowanie elementów do pudełka.

10. Omów doświadczenie.

Część podsumowująca
11. Podsumuj lekcje.

Poleć uczniom otworzyć Notatnika Inżyniera na
stronie 17 i uzupełnić żółtą ramkę oraz odnaleźć
etap, na którym się teraz znajdują.

12. Zadaj pracę domową.

Zadaj jako pracę domową zadanie nr 7 z Notatnika
Inżyniera (str. 18) oraz wyszukanie informacji na
temat różnych źródeł energii.
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Lekcja 3. Energia zmienną jest

MATERIAŁY POMOCNICZE

Rozwiązywanie problemów metodą inżynieryjną
Czas trwania:
45 minut

Metoda pracy
inżyniera
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Lekcja 3. Energia zmienną jest

MATERIAŁY POMOCNICZE

Czym się różni silnik od prądnicy??
Czas trwania:
45 minut
Prądnica to urządzenie, które przekształca energię mechaniczną w elektryczną.
Wytwarzanie prądu przez prądnicę odbywa się dzięki zjawisku indukcji
elektromagnetycznej czyli powstaniu w przewodniku umieszczonym w polu
magnetycznym siły elektromotorycznej. Jeżeli przewodnik zostanie umieszczony
w takim polu to na skutek ruchu przewodnika lub pola dochodzi do powstania
siły elektromotorycznej, która z kolei powoduje przepływ prądu. Prądnice mają
szerokie zastosowanie w technice: jako alternatory (ładujące akumulatory
w samochodach), turbogeneratory (wykorzystywane w elektrowniach) czy
choćby jako dynamo (zasilające lampki w rowerach).
Silnik zajmuje się przekształcaniem energii w pracę mechaniczną. Urządzenie
może wykorzystywać różne rodzaje energii: elektrycznej (silniki w urządzeniach
elektrycznych), kinetycznej (w turbinach wiatrowych i wodnych), cieplnej
(maszyna parowa). Silniki przepływowe, czyli wykorzystujące energie przepływu
płynu lub gazu nazywa się turbinami. Prosty silnik można wykonać samodzielnie
używając zaledwie kilku przedmiotów. Instrukcję można znaleźć w internecie
(http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-prosty-silniczek).
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Lekcja 3. Energia zmienną jest

MATERIAŁY POMOCNICZE
Silnik czy baletnica?
Materiały:
• Bateria AA
• Drut miedziany
Czas trwania:

• Plastelina

45 minut

• Magnes
Wykonanie
1. Połącz biegun ujemny baterii (płaski) z magnesem.

2. Następnie przymocuj magnes (stroną odwrotną do tej, z którą łączy się bateria) do blatu za
pomocą plasteliny.
3. Zwiń drut miedziany w sprężynkę tak, aby w jej środku mieściła się bateria. Jednocześnie drut
u góry musi stykać się z biegunem dodatnim baterii, a u dołu - z magnesem.
3. Umieść drut na baterii i obserwuj jego zachowanie.

Zrób własną żarówkę
Materiały:
• Wysoki szklany słoik,

• Tekturowa rolka po papierze toaletowym,

• 8 baterii (D, 1,5V),

• 2 przewody z krokodylkami

• Taśma izolacyjna,

• Grafitowe wkłady do ołówka (5 mm).

Wykonanie:
1. Baterie połącz razem tak, aby stykały się przeciwnymi biegunami i sklej taśmą izolacyjną tak,
aby pozostały połączone.
2. Przymocuj jeden przewód na zewnątrz i wzdłuż tekturowej rolki, tak aby klips „krokodylka”
wystawał poza rolkę.
3. Drugi przewód przymocuj analogicznie po przeciwnej stronie rolki.
4. Pomiędzy klipsy przewodów włóż grafitowy wkład do ołówka. Muszą stykać się z nim z obydwu
stron.
5. Przykryj rolkę z grafitowym wkładem słoikiem tak, aby tylko wolne końce przewodów
znajdowały się poza słoikiem.
6. Połącz jeden z przewodów do bieguna dodatniego pierwszej z sklejonych baterii, zaś drugi do
bieguna ujemnego ostatniej.
7. Dla lepszego efektu zgaś światło i obserwuj co się stanie.
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Lekcja 3. Energia zmienną jest

ZAŁĄCZNIK 1

Czas trwania:
45 minut
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ENERGIA I WIATR

Lekcja 4. Jak działa drukarka 3D

Czas trwania:
45 minut

Obszar nauczania:
klasa V SP

Przedmiot:
Zajęcia komputerowe

Treści nauczania zgodne z podstawą programową
Zajęcia komputerowe
Uczeń:
 przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej
pracy przy komputerze, Czas
wyjaśnia
zagrożenia wynikające
trwania:
z niewłaściwego korzystania z komputera,
45 minut
 wyszukuje informacje w różnych
źródłach elektronicznych
(słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje
techniczne i zasoby internetu),
 korzysta z zasobów i programów multimedialnych z różnych
przedmiotów i dziedzin wiedzy.

Cele zajęć:
 przyswojenie podstawowych informacji
technologii druku 3D
 poznanie programów do projektowania 3D
Wraz z rozwojem technologii
druku 3D powstają coraz
ciekawsze rozwiązania. Pod
wypisanymi poniżej linkami
znajdziesz kilka ciekawych
filmów na ten temat:
Drukowanie słodyczy:
https://www.youtube.com/w
atch?v=Rg8f0c7CNTI
Drukowanie metalu:
https://www.youtube.com/w
atch?v=fXfhSkcEYYY
Drukowanie budynków:
https://www.youtube.com/w
atch?v=75ehRGDtn9g

na

Środki dydaktyczne:







pracownia informatyczna
tablica multimedialna lub rzutnik multimedialny
drukarka 3D z podłączeniem do komputera,
filament
dostęp do internetu
instrukcja obsługi drukarki 3D (PDF)

Metody pracy:






podające: pogadanka
problemowe: dyskusja
praktyczne: pokaz
programowe: praca z komputerem
formy pracy: praca w grupach, praca całą klasą
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Lekcja 4. Jak działa drukarka 3D

PRZEBIEG LEKCJI

Przygotowanie do lekcji

Sprawdź, czy wszystkie potrzebne urządzenia są sprawne.
Pobierz i zainstaluj na wszystkich komputerach w pracowni program 123D Design,
dostępny bezpłatnie na stronie internetowej: http://www.123dapp.com/design.

Część wstępna
1. Podaj uczniom cel lekcji.
2. Powiedz uczniom, na co
będą zwracać uwagę.

3. Odnieś się do schematu
przedstawiającego metodę
naukową

Poznanie technologii druku 3D i wykorzystanie jej
do stworzenia łopat wiatraka.
 Jak prawidłowo i bezpiecznie posługiwać się
sprzętem?
 Jakie zastosowanie może mieć taka drukarka?
Poleć uczniom otworzyć Notatnik Inżyniera na
stronie przedstawiającej schemat rozwiązania
problemu. Przypomnij, że w tej lekcji znajdują się na
etapie: poszukaj rozwiązań.

Część główna
4. Poproś uczniów, aby
poszukali w Internecie
informacji na temat
zastosowania drukarek
3D.

5. Opowiedz uczniom o
budowie drukarki 3D
posługując się
wyświetloną instrukcją
oraz prawdziwą drukarką.

Następnie zapytaj, jakie informacje znaleźli. Pozwól
uczniom podzielić się nimi. Podaj im również kilka
ciekawostek (znajdziesz je w przewodniku dla
nauczyciela). Możesz polecić im, aby wyszukali
zdjęcia różnych modeli drukarek, żeby pokazać
różnorodność tego typu urządzeń. Następnie zapytaj
ich, czy jest to według nich przydatna technologia.
Prawdopodobnie uczniowie od razu odpowiedzą,
że tak. Jeśli odpowiedź będzie inna, podyskutujcie
na ten temat.
Wyświetl na tablicy multimedialnej bądź za pomocą
projektora multimedialnego stronę z opisem
budowy drukarki 3D. Przygotuj też samą drukarkę
do pokazania uczniom. Ustaw ją w dobrze
widocznym miejscu.
Pokaż im także filament. Opowiedz krótko, jak działa
drukarka.
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Część główna
6. Opowiedz uczniom,
jak bezpiecznie używać
drukarki.
7. Wydrukuj przy
uczniach model łopaty.
8. Omów materiały
stosowane w druku 3D.
9. Opowiedz o
programach służących do
projektowania 3D.

Szczególnie zwróć uwagę na niebezpieczne części.
Wspólnie sformujcie zasady bezpiecznego użytkowania.
Jeden z uczniów może zapisać je na tablicy. Poleć
dzieciom, aby przepisały te zasady do Notatnika
Inżyniera (strona 18).
Podczas gdy uczniowie będą zapisywać zasady, podłącz
i uruchom drukarkę oraz włącz program do jej obsługi.
Wczytaj gotowy model łopaty. Wydrukuj go. Pozwól
uczniom przez chwilę poobserwować drukarkę przy
pracy.
Następnie opowiedz dzieciom o różnych rodzajach
filamentów i opowiedz o ich zastosowaniach.
Powiedz uczniom, że projekty 3D wykonuje się
w programach typu CAD [czytaj: kad]. Wejdź na stronę
http://www.123dapp.com/design i pokaż uczniom jak
pobrać z tego serwisu program Autodesk 123D Design.
Powiedz, że jeśli chcą mogą za darmo ściągnąć program
i ćwiczyć projektowanie w domu. Jeśli nie mają w domu
dostępu do Internetu, mogą skorzystać z biblioteki
szkolnej.

CAD = Computer Aided Design (Projektowanie Wspomagane Komputerem). Przykłady
programów: AutoCAD, SolidWorks, FreeCAD. Uczniowie mogą wiedzieć, że obiekty 3D
można tworzyć (modelować) również w programach do grafiki i animacji 3D, takich jak 3D
Studio MAX, Maya czy Blender. Różnica między programami CAD a programami graficznymi
jest niewielka i polega na tym, że w programach CAD wielkość obiektów zawsze określa się
w prawdziwych jednostkach, jak metry, centymetry czy milimetry, natomiast w programach
graficznych nie jest to obowiązkowe. Obu typów programów można używać do
projektowania 3D.

Część podsumowująca
10. Podsumuj lekcję.

Pytania sprawdzające:
 Jak zbudowana jest drukarka 3D? (Wskazując wybrane
elementy, poproś uczniów o podanie ich nazw)
 Jak bezpiecznie z niej korzystać?
 Jakie możliwości dają ludziom takie urządzenia.
Poleć uzupełnić żółtą ramkę na str. 19.
Na koniec pozwól dzieciom poobserwować pracę
drukarki w momencie, kiedy już część modelu została
wydrukowana.
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Jak działa drukarka 3D?
Drukarki 3D czyli drukarki przestrzenne to urządzenia wytwarzające trójwymiarowe obiekty
na podstawie komputerowych modeli. Jako pierwszy technikę drukowania 3D opracował w
1984 r. Charles Hull. Założona przez niego firma wypuściła pierwsze komercyjne drukarki 3D
oraz stworzyła format SLT, do dziś powszechnie wykorzystywany do przestrzennych
wydruków. Od tego czasu technologia drukowania trójwymiarowego nieustannie się rozwija
– drukarki stają staja się coraz bardziej powszechne.
Pierwsze drukarki zostały zbudowane w połowie lat 80-tych, ale dopiero w latach 90-tych
uświadomiono sobie wagę tej technologii. Bardzo długo drukarki 3D były używane głównie
przez inżynierów do tworzenia prototypów. W ostatnim dziesięcioleciu drukarki 3D zaczęły
pojawiać się na rynku, i podobnie jak kiedyś komputery, co roku stają się coraz łatwiejsze do
używania i bardziej przystępne cenowo. Mimo, że drukarki 3D wciąż jeszcze nie są
przedmiotem domowego użytku, wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości będą
tak normalnym elementem wyposażenia naszego domu, jak lodówka czy czajnik elektryczny.
Dlatego tak ważne jest, by uczniowie już teraz poznali zasady działania tego narzędzia
i nauczyli się je wykorzystywać.
Kilka dat:
1983 - Charles "Chuck" Hull zbudował urządzenie, które wytwarzało trwałe przedmioty
zaprojektowane w postaci plików CAD, wówczas powstał termin "stereolitografia" pierwszy
termin określający drukowanie 3D,
1999 - naukowcy z Wake Forest Institute for Regenative Medicine wydrukowali syntetyczny
budulec potrzebny do stworzenia ludzkiego pęcherza, używając do tego komórek pobranych
od pacjentów,
2011 - na Uniwersytecie Southampton został wydrukowany pierwszy samolot,
2014 - holenderski zespół stworzył "KamerMaker" (budowniczego pokoi), który może
wydrukować struktury o w kształcie plastra miodu, które mogą być łączone i wypełnione, tak
by powstały z nich domy.

Do projektowania modeli 3D służą programy typu CAD (ang. Computer Aided Design –
programowanie wspierane komputerowo). Niektóre z nich wymagają wykupienia licencji (np.
3ds Max, Aurora 3D Kimation Marer), ale na rynku jest także sporo takich, z których można
korzystać bezpłatnie (3D Creafter, Anim8or, Art of illusion).
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Filament – z czego są zrobione materiały używane do druku 3D?
Różne modele drukarek 3D mogą wykorzystywać wiele zróżnicowanych materiałów.
Urządzenia najczęściej spotykane w domach działają przy użyciu tworzyw sztucznych,
ale istnieją drukarki posługujące się filamentami z gumy, metalu, betonu a nawet
produktów spożywczych (np. czekolady).
Filament (znaczenie słowa – włókno, nitka pręcika) to nakręcony na szpulę materiał
przypominający grube nici.
Obecnie najbardziej popularne materiały używane w dostępnych na rynku drukarkach
3D to:
PLA - uniwersalny poliester, zrobiony z trzciny cukrowej i skrobi kukurydzianej,
ABS - jest polimerem opartym na ropie naftowej, bardzo odporny i trwały, na bazie
ABS produkowane są np. klocki Lego.

Jeśli chodzi o wybór i zalety używania tych dwóch materiałów w szkole, każdy z nich
ma swoje plusy i minusy, często wybór jednego z nich związany jest z indywidualnymi
preferencjami. Obecnie najpopularniejszym materiałem do wydruków w szkołach jest
biodegradowalny i bezzapachowy PLA.
Inne materiały, których używa się do drukowania: brąz, srebro, tytan, aluminium,
piaskowiec, a nawet ciasto makaronowe.
Obecnie wyraźny jest trend, by tworzyć drukarki, które umożliwiają drukowanie
z nowych, nie używanych wcześniej do drukowania 3D materiałów, tak by ludzie mogli
w przyszłości sami wydrukować wszystko, co będzie im potrzebne.
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Czas trwania:
45 minut

Lekcja 5. Skąd możemy czerpać energię?
Przedmiot:
Przyroda

Obszar nauczania:
klasa V SP

Treści nauczania zgodne z podstawą programową:
Czas trwania:
Przyroda
Uczeń:
45 minut
 uzasadnia potrzebę i podaje sposoby oszczędzania energii
elektrycznej.

Cele zajęć:
 przyswojenie podstawowej wiedzy na temat źródeł
energii wykorzystywanych przez człowieka i ich podziału
na źródła odnawialne i nieodnawialne
 przyswojenie wiedzy na temat elektrowni wiatrowej
i energii wiatru
 wykształcenie postawy odpowiedzialności za środowisko

Środki dydaktyczne:

Ciekawym filmem skierowanym
do dzieci i poruszającym
tematykę wyczerpywania się
źródeł energii jest „Źródła
energii' z cyklu „Była sobie
Ziemia”.
Ciekawe animacje dla dzieci
publikuje także portal OZE
(www.oze.pl) w zakładce elearning.

 magnesy
 tabliczki przedstawiające różne źródła energii (załącznik 1)
– potrzebujesz jednego zestawu na klasę
 tabliczki z nazwami źródeł energii (załącznik 2)
– potrzebujesz jednego zestawu na grupę
• lista cech różnych źródeł energii do wyboru (załącznik 3)
• karty pracy (załącznik 4)
• kolorowe karteczki do podziału na grupy – trzeba
przygotować tyle kolorów ilu uczniów będzie liczyć
najmniej liczna grupa ekspercka.

Metody pracy:
 podające: pogadanka, metoda ekspertów
 problemowe: metoda sytuacyjna, burza mózgów
 formy pracy: praca w grupach, praca całą klasą
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Przygotowanie do lekcji
Wydrukuj materiały dydaktyczne: po 10 egzemplarzy: kart pracy (załącznik 4), listy
cech charakterystycznych źródeł energii (załącznik 3) i po jednym zestawie nazw
(załącznik 2) i tabliczek przedstawiających źródła energii (załącznik 1).
Załączniki 1 – 2 potnij.
Umieść w różnych miejscach sali obrazki z symbolami źródeł energii.

Część wstępna
1. Podaj uczniom cel
lekcji.
2. Powiedz uczniom, na
co będą zwracać uwagę.

Poznanie różnych źródeł energii wraz z ich wadami
i zaletami.

3. Odnieś się do
schematu
przedstawiającego
metodę inżynieryjną.

Poleć uczniom, aby otworzyli Notatnik Inżyniera na
schemacie rozwiązywania problemów. Zapytaj, który
etap schematu opisuje obecną sytuację. Oczekiwana
odpowiedź: poszukaj rozwiązań.

• Jak dzielimy źródła energii?
• Jakie wady i zalety ma korzystanie z każdego z nich?

Część główna
4. Odnieś się do
schematu
przedstawiającego
metodę inżynieryjną.

5. Omów podział
źródeł energii na
odnawialne i
nieodnawialne.
Omów przykłady.

Poinformuj uczniów, że w różnych miejscach sali ukryte
są obrazki przedstawiające różne źródła energii
wykorzystywane przez człowieka. Następnie podziel
uczniów na 5 (najlepiej równych) grup. Każda z grup ma
za zadanie znaleźć dwa, spośród rozłożonych w sali
dziesięciu obrazków. Daj im na to kilka minut. Następnie
rozdaj grupom tabliczki z nazwami źródeł energii i poproś
aby spróbowali przyporządkować swoje dwie tabliczki do
odpowiednich nazw.
Podczas gdy uczniowie będą poszukiwać tabliczek
narysuj na tablicy schemat:
ŹRÓDŁA ENERGII
ODNAWIALNE

NIEODNAWIALNE

Gdy grupy skończą pracę, omów krótko schemat
i wspomnij o tym, że źródła nieodnawialne ulegają
powoli wyczerpaniu. Poleć, aby każda z grup pokazała
swoją tabliczkę z źródłem energii, podała jego nazwę
i spróbowała przyporządkować je do jednej z kategorii.
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Część główna
6. Poproś uczniów aby
zapoznali się z
informacjami na temat
różnych źródeł energii.

Możesz skorzystać z metody ekspertów:
Każda z grup ma za zadanie stać się ekspertem od
wylosowanych przez siebie źródeł energii. Wręcz im
karty pracy i cechy źródeł energii (po dwie kopie).
Poproś uczniów aby w grupach:
• przykleili w wyznaczonym miejscu na kartach pracy
(załącznik nr 4) obrazek przedstawiający znalezione
przez nich źródło i jego nazwę.
• spróbowali wybrać z listy cech charakterystycznych
dla źródeł energii te, które według nich najlepiej
opisują wybrane przez nich źródło, oraz aby wpisali je
w pola na karcie pracy i pomalowali kredkami – zalety
na zielono, wady na czerwono.
Podpowiedzi mogą szukać w Notatniku Inżyniera na
stronach 21-24. Daj uczniom na wykonanie tego zadania
10 minut.
Podczas pracy podejdź do każdej z grup i wręcz każdemu
uczniowi kolorową karteczkę – w każdej z grup każdy
kolor powinien być reprezentowany przez jednego
ucznia.
Pod koniec wyznaczonego czasu zbierz karty pracy.
Możesz je ocenić jako formę pracy na lekcji. Podczas gdy
uczniowie będą, w następnej części lekcji, wymieniać się
informacjami, możesz przypiąć je do tablicy lub ściany
na kilka dni w formie gazetki.
Następnie poproś uczniów o zmianę grup, tak aby
kryterium podziału był kolor karteczek. W każdej nowo
powstałej grupie powinien się znaleźć przynajmniej
jeden ekspert od każdego z źródeł energii. Teraz
zadaniem grup jest wymiana informacji, które uzyskali
podczas pracy w grupach eksperckich. Każdy ekspert ma
na celu nauczyć kolegów i koleżanki wszystkiego, czego
sam się nauczył o „swoich” źródłach energii. Daj
uczniom na wymianę informacji 15 minut.
Po wyznaczonym czasie poleć uczniom powrócić do
grup eksperckich. Zadaj każdej z grup po dwa pytania
dotyczące różnych źródeł energii. W ten sposób
sprawdzisz czy uczniowie przyswoili wiedzę.
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Część główna
7. Zadaj uczniom pytania
sprawdzające.

Przykładowe pytania:
• Które z poznanych źródeł energii zaliczamy do
odnawialnych?
• Które z nich są powodem dużego zanieczyszczenia
środowiska?
• Które z źródeł powoduje powstanie bardzo długo
rozpadających się odpadów?

Część podsumowująca
5. Podsumuj pracę na
lekcji.

 Jak dzielimy źródła energii?
 Na której grupie źródeł energii powinniśmy skupić
się w przyszłości? Dlaczego?

6. Zadaj pracę domową.

Poproś uczniów o wykonanie zadania nr 8
w Notatniku Inżyniera (str.20).

Warto zachęcić uczniów do obejrzenia w domu 10-tego odcinka programu
Sonda 2, który jest całkowicie poświęcony różnym rodzajom energii:
http://vod.tvp.pl/24628072/odc-10
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Rozwiązywanie problemów metodą inżynieryjną
Czas trwania:
45 minut

Metoda pracy
inżyniera
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Obrazki do
wycięcia
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Obrazki do
wycięcia
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WIATR

SŁOŃCE

WODA

WĘGIEL
KAMIENNY

BIOMASA

GAZ ZIEMNY

TORF
ENRGIA
ATOMOWA

ROPA
NAFTOWA
ENERGIA
GEOTERMALNA
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Cechy różnych źródeł energii:
 Odnawialne źródło energii
 Nieodnawialne źródło energii
 Nie zanieczyszcza środowiska
 Powoduje duże zanieczyszczenia środowiska
 Ograniczone do odpowiedniego miejsca
 Wytwarza duży hałas
 Wymaga dużego przekształcenia środowiska naturalnego
 Wymaga dużych nakładów finansowych
 Wymaga mniejszych nakładów finansowych
 Zagraża organizmom wodnym
 Wpływa korzystnie na stan wód
 Zagraża ptakom i nietoperzom
 Bezpieczna dla organizmów żywych
 Praca elektrowni zależy od pogody
 Zagraża zwierzętom żyjącym w pobliżu
 Nie zależy od pogody
 Istnieje wiele jej źródeł
 Sprzyja powstawaniu kwaśnych deszczy
 Sprzyja globalnemu ociepleniu
 Generuje promieniotwórcze, bardzo długo rozkładające się odpady
 Brak poparcia społeczeństwa
 Sprzyja zanieczyszczeniom atmosfery
 W przypadku rozprzestrzenienia się w wodzie stanowi ogromne zagrożenie dla życia ptaków
 Spala się nie wytwarzając popiołu i sadzy.
 Trudno ten surowiec przechować
 Przez ochronę torfowisk dostępne są niewielkie jego ilości.
 Wydajność energetyczna różni się w zależności od wielu czynników.
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ZAŁĄCZNIK 4
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Czas trwania:
45 minut

Lekcja 6. Wiatr pełen energii
Przedmiot:
Przyroda

Obszar nauczania:
klasa V SP

Treści nauczania zgodne z podstawą programową:
Przyroda

Czas trwania:

45 minut
Uczeń:
 uzasadnia potrzebę i podaje sposoby oszczędzania energii
elektrycznej.

Cele zajęć:
 przyswojenie podstawowej wiedzy na temat wykorzystania
energii wiatru.
 wykształcenie postawy odpowiedzialności za środowisko.

Środki dydaktyczne:
• zestaw doświadczalny nr 4 - wiatraki oraz zestawy
ciężarków.
• wentylator (2 sztuki).

Metody pracy:
podające: pogadanka
problemowe: metoda sytuacyjna, burza mózgów
formy pracy: praca w grupach
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Przygotowanie do lekcji
Sprawdź czy w pudełku doświadczalnym znajdują się wszystkie elementy do
zbudowania wiatraków.
Przygotuj wentylatory.

Część wstępna
1. Podaj uczniom cel
lekcji.
2. Powiedz uczniom, na co
będą zwracać uwagę.
3. Odnieś się do schematu
przedstawiającego
metodę naukową

Zbadanie jednego ze źródeł energii – wiatru.
• Jak siła wiatru wpływa na pracę wiatraka?
• Czym różni się turbina wiatrowa od wiatraka?
Poleć uczniom otworzyć Notatnik Inżyniera na stronie
przedstawiającej schemat rozwiązania problemu.
Zapytaj, na którym etapie się znajdują. Oczekiwana
odpowiedź to: poszukaj rozwiązań.

Część główna
4. Odwołaj się do historii
i bezludnej wyspie.
5. Omów budowę
wiatraka.

6. Naszkicuj na tablicy
tabelę:
Moc wentylatora

Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie historię, którą
poznali na pierwszej lekcji (o bezludnej wyspie).
Zapytaj ich, których z poznanych źródeł mogliby użyć
na tej wyspie. Nakieruj ich, na wykorzystanie wiatru.
Zaproponuj uczniom zbadanie jednego z źródeł energii
– wiatru. Omów krótko budowę wiatraka, porównaj go
do współcześnie używanych turbin wiatrowych.
Następnie poinformuj uczniów, że na tej lekcji
zbadacie wspólnie, jak siła wiatru wpływa na pracę
wiatraka.

1

Liczba ciężarków
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Część główna
Poproś uczniów o utworzenie 4-6 grup. Rozdaj każdej z nich
8. Poproś uczniów
zestawy doświadczalne nr 4. Poproś uczniów o złożenie
o zbadanie wpływu
elementów zgodnie z instrukcją.
wiatru na pracę
wiatraka.
Podczas gdy uczniowie będą składać wiatraki przygotuj dwa
stanowiska pomiarowe. Przy każdym z nich ustaw wentylator
(możesz
też
użyć
suszarki)
oraz
zaznacz
w odległości 30-60 cm od niego miejsce, ustawienia wiatraka
(w zależności od mocy wentylatora).
Przydziel po dwie grupy uczniów do jednego wentylatora –
grupy będą korzystać z niego na zmianę (jeżeli masz
możliwość wykorzystania większej ilości urządzeń możesz to
zrobić).
Poproś uczniów o zamocowanie na poziomej części stelaża
wiatraka wiaderka z jednym ciężarkiem, oraz włączenie
wentylatora na najmniejszą moc. Jeżeli wiatrak uniesie
ciężarek należy dołożyć następny.
Zadaniem uczniów jest określenie jaką maksymalną liczbę
ciężarków może unieść wiatrak napędzany najmniejszą mocą
wentylatora i zapisanie wyniku w tabeli na tablicy.
Powtórzcie procedurę dla większych mocy wentylatora.
9. Wyciągnijcie wnioski.
Poproś o ich zapisanie
wniosków w Notatniku
Inżyniera.

Zaznacz, że w trakcie pomiarów uczniowie mogą obracać
wiatrak na boki lub wstawić przeszkodę, aby zbadać, czy
kierunek wiatru wpływa na jego pracę. Wspólnie spróbujcie
wyciągnąć wniosek (udźwig wiatraka zależy m od prędkości
napędzającego go wiatru oraz od konstrukcji wiatraka m.in.
stabilności konstrukcji, stopnia nachylenia łopat).

Część podsumowująca
10. Podsumuj lekcję.

Pytania sprawdzające:
 Co wpływa na pracę wiatraka?
 Dlaczego blisko wentylatora wiatrak obraca się
wolniej?

10. Zadaj pracę
domową.

Poleć dzieciom uzupełnić żółtą ramkę (str. 28
w Notatniku Inżyniera) oraz wykonać zadania nr 9
i 10 z Notatnika Inżyniera (str. 27).
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Czas trwania:
45 minut

Lekcja 7. Projektujemy modele 3D
Obszar nauczania:
klasa V SP

Przedmiot:
Zajęcia komputerowe

Treści nauczania zgodne z podstawą programową
Zajęcia komputerowe:
Uczeń:
Czas
trwania:
 przestrzega podstawowych
zasad
bezpiecznej i higienicznej
pracy przy komputerze, wyjaśnia
zagrożenia wynikające z
45 minut
niewłaściwego korzystania z komputera,
 korzysta z zasobów i programów multimedialnych z różnych
przedmiotów i dziedzin wiedzy.

Cele zajęć
 poznanie zasad obsługi programu do projektowania
Autodesk 123D Design

Środki dydaktyczne

 pracownia informatyczna (dzieci powinny siedzieć w
takich grupach, w jakich projektują turbiny)
 tablica multimedialna lub rzutnik multimedialny
 drukarka 3D, filamenty
 dostęp do internetu

Program Autodesk 123D
Design możesz ściągnąć za
darmo ze strony:
http://www.123dapp.com/
design

Metody pracy
 podające: opis
 praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia
produkcyjne
 programowe: praca z komputerem
 formy pracy: praca w grupach
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Przygotowanie do lekcji
Upewnij się, że wszystkie komputery są sprawne i podłączone do Internetu.
Podłącz komputer do projektora.
Zaprojektuj wcześniej prosty model, który dzieci będą musiały wykonać w czasie
lekcji. Przykładowo może być to sześcian o boku 5 cm, postawiony na jednym
z wierzchołków ze ściętym górnym wierzchołkiem.

Część wstępna
1. Podaj uczniom cel
lekcji.

Nauka programowania
w programie typu CAD.

trójwymiarowych

modeli

2. Odnieś się do schematu Zaznacz, że na tej lekcji będą mogli poszerzyć swoją
wiedzę – nadal więc znajdują się na etapie poszukaj
przedstawiającego
rozwiązań.
metodę naukową.
3. Powiedz uczniom, na
czym powinni się skupić.

 Jak obsługiwać program do projektowania 3D?
 Jak zapisywać i ściągać pliki do wydrukowania?
Zaznacz, że uczniowie, którzy znają dobrze język
angielski mogą korzystać z tutoriali dostępnych na
stronie:
http://www.123dapp.com/howto/design.
Jeżeli nauczyciel języka angielskiego będzie
zainteresowany może wykorzystać je podczas swoich
lekcji.

Część główna
4. Uruchom program
Autodesk 123D Design
i pokaż uczniom jego
opcje.

Poproś ich o wykonanie tych samych czynności na
swoich komputerach.
• Zaznacz koniecznie, że projektowany przez nich
obiekt musi być umieszczony na niebieskiej
płaszczyźnie (nie może "wisieć" nad nią).
• Wskaż dzieciom, gdzie mogą znaleźć podstawowe,
gotowe kształty do wykorzystania (symbol
sześcianu i kuli na pasku narzędzi).
• Pokaż jak zmieniać wielkość wybranego obiektu
(gdy wybierzesz obiekt u dołu ekranu pojawia się
ramka, w której widnieją parametry obiektu –
możesz je dowolnie zmieniać).
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Część główna
• Pokaż uczniom, jak obracać i przesuwać obiekty
(gdy klikniesz na obiekt pojawiają się osie,
służące do przesuwania obiektu. Kliknięcie na
kółko nad obiektem umożliwia jego obracanie).

5. Następnie poleć uczniom,
by w parach wykonali jeden
element, wcześniej
zaprojektowany przez
Ciebie.
6. Pozwól uczniom
przećwiczyć zdobyte
umiejętności i
zaprojektować dowolny
model.

• Pokaż uczniom, jak uzyskać złożone kształty przez
łączenie kilku obiektów w jeden (po zaznaczeniu
obydwu kształtów klikamy przycisk „merge”
widoczny po rozwinięciu opcji „combine” na
górnym pasku narzędzi).
• Powiedz dzieciom, jak zapisać model –
wybierając w menu głównym opcje „save”. Pokaż
uczniom, jak pobrać model do wydruku.
Poinformuj ich także, że pewne formaty są lepiej
dostosowane do druku 3D. Zaznacz, aby wybrali
format stl.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, naprowadź uczniów na
prawidłowe rozwiązanie. Daj uczniom na wykonanie
zadania 10 minut. Jeżeli któraś z grup nie zdąży,
będą mogli kontynuować z Twoja pomocą, podczas
gdy inne dzieci przejdą do drugiego zadania.

Część podsumowująca
7. Podsumuj pracę na lekcji.

8. Zadaj jako pracę domową.

Poleć uczniom, aby przeczytali w Notatniku Inżyniera
informacje na temat drukarek 3D. Pomoże im to
utrwalić wiadomości z ostatnich dwóch lekcji
informatyki.
Zadanie nr 11 w Notatniku Inżyniera na str. 30.
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Lekcja 8. Jak uzyskać energię elektryczną z wiatru?

Czas trwania:
45 minut

Przedmiot:
Przyroda

Obszar nauczania:
klasa V SP

Treści nauczania zgodne z podstawą programową:

Energia wiatru powstaje
dzięki różnicy temperatur mas
powietrza,
spowodowanej
nierównym nagrzewaniem się
powierzchni Ziemi. Turbina
wiatrowa uzyskuje swoją moc
zamieniając energię wiatru,
poprzez moment obrotowy
działający na łopaty wirnika,
na
energię
elektryczną.
Energia wiatru jest szeroko
dostępna, redukuje emisję
gazów cieplarnianych, gdyż
zastępuje
energetykę
konwencjonalną opartą na
paliwach kopalnych.

Przyroda
Uczeń:
 podaje przykłady zastosowania rożnych substancji w przedmiotach
codziennego użytku, odwołując się do właściwości tych substancji,
trwania:oszczędzania energii
 uzasadnia potrzebę i podajeCzas
sposoby
elektrycznej.
45 minut
Plastyka
Uczeń:
 podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi
środkami wyrazu plastycznego i innych dziedzin sztuki
w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni,
 realizuje projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące
kształtowaniu wizerunku i otoczenia człowieka oraz
upowszechnianiu kultury w społeczności szkolnej i lokalnej
(stosując także narzędzia i wytwory multimedialne).
Zajęcia techniczne
Uczeń:
 podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych
i konstrukcyjnych,
 wypisuje kolejność działań, szacuje czas ich trwania, organizuje
miejsce pracy.

Cele zajęć:
 przyswojenie podstawowej wiedzy na temat budowy i działania
turbiny wiatrowej
 praktyczne zastosowanie zdobytej wcześniej wiedzy podczas
projektowania

Środki dydaktyczne:
 Prezentacja multimedialna na temat turbin wiatrowych

Metody pracy:





podające: metoda przypadków
problemowe: ćwiczenia produkcyjne
praktyczne: prezentacja multimedialna, film edukacyjny
formy pracy: praca w grupach, praca całą klasą, praca samodzielna
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Przygotowanie do lekcji

Przygotuj sprzęt do wyświetlania prezentacji multimedialnych. Upewnij się, że
zainstalowane na nim oprogramowanie jest kompatybilne z formatem prezentacji,
oraz zawiera program do odtwarzania filmów.

Część wstępna
1. Podaj uczniom cel
lekcji.

Poznanie budowy i działania turbiny wiatrowej.

2. Powiedz uczniom, na co
będą zwracać uwagę.

• Czym różni się turbina wiatrowa od wiatraka?
• Od czego zależy wydajność turbiny?
• Jak budowa turbiny wpływa na jej pracę?

3. Odnieś się do schematu
przedstawiającego
metodę naukową

Poleć uczniom otworzyć Notatnik Inżyniera na
stronie przedstawiającej schemat rozwiązania
problemu. Zapytaj, na którym etapie się znajdują.
Oczekiwana odpowiedź to: zaplanuj działania.

Część główna
4. Wyświetl prezentację
multimedialną dotyczącą
turbin wiatrowych.
5. Wyświetl film na temat
turbin wiatrowych.

Zapytaj uczniów, co zapamiętali z poprzedniej lekcji na
temat wiatraków. Pytania pomocnicze:
• W jaki sposób działa wiatrak?
• Jakie przekształcenia energii umożliwia?
Jeżeli uczniom nie uda się udzielić poprawnych
odpowiedzi, nakieruj ich.
Po filmie zadaj uczniom pytania sprawdzające, obecne
w prezentacji:
• Który z obiektów na zdjęciach jest wiatrakiem,
a który turbiną?
• O ile razy przekładnia zamontowana do wału
turbiny zwiększa prędkość jego obrotów?
• Dzięki czemu turbina wiatrowa zawsze ustawia się
przodem do kierunku wiatru?
• Dlaczego turbiny wiatrowe są tak wysokie?
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Część główna
6. Omów (posługując się
prezentacją) budowę
turbiny wiatrowej.

7. Poproś uczniów
o dobranie się w grupy
i przygotowali się
wykonania własnych
łopat do turbiny.

Poleć dzieciom wykonanie zadań w Notatniku Inżyniera
(podpisanie
elementów
i
dopasowanie
odpowiadających im funkcji). Sprawdźcie je razem.
Zapytaj uczniów, które z elementów budowy turbiny
wiatrowej wpływają na wydajność jej pracy. Odpowiedzi
zapisz na tablicy, a następnie omów je z uczniami.
Wyświetl slajd przedstawiający różne nieprawidłowo
skonstruowane turbiny. Poproś uczniów, aby zastanowili
się przez chwilę i spróbowali znaleźć błędy w konstrukcji
każdej z nich. Oprócz znalezienia „źle skonstruowanej”
turbiny, uczniowie powinni umieć uzasadnić swój
wybór.
Następnie powiedz uczniom, że skoro wiedzą już, czego
unikać w konstruowaniu turbiny, to czas nauczyć się
zbudować ją dobrze. Powiedz, że na następnej lekcji
będą projektować łopaty do turbiny wiatrowej.
Ich zadaniem jest do końca tej lekcji zastanowić się:
• Jaki kształt i wielkość mają mieć ich łopaty.
• Z jakich materiałów chcą je wykonać – każda z grup
będzie musiała je samodzielnie skompletować.
Podkreśl, że do końca trwania modułu będą pracować w
tych grupach.
Oprócz zaprojektowania modelu łopat uczniowie muszą
też zebrać materiały i narzędzia potrzebne do
skonstruowania łopat. Zaznacz, że każda grupa musi
skonstruować 3 łopaty.

Część podsumowująca
8. Podsumuj lekcję.
9. Przypomnij uczniom,
aby na następną lekcję
przynieśli materiały
potrzebne do tworzenia
łopat.

Pytania sprawdzające:
• Do czego służy turbina wiatrowa?
• Jak powinna wyglądać dobrze skonstruowana
turbina?
Poleć im otworzyć Notatnik Inżyniera na str. 33 wykonać
zadanie z czerwonej ramki .
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Rozwiązywanie problemów metodą inżynieryjną

Metoda pracy
inżyniera
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Jak działa turbina wiatrowa?
Turbiny wiatrowe mogą być budowane na lądzie, na wodzie (tzw. off-shore), przy czym
większy uzysk energii jest możliwy na farmach morskich a ich lokalizacja jest mniej
kłopotliwa dla skupisk ludzkich, jednak przyłączenie do sieci takiej elektrowni jest
bardziej skomplikowane.

Turbiny o poziomej osi obrotu
Najbardziej rozpowszechnione są turbiny o poziomej osi obrotu, składające się z wysokiej
wieży, zakończonej przypominającym śmigło wirnikiem. Wirnik posiada zazwyczaj trzy
łopaty, choć istnieją także konstrukcje, w których łopat jest mniej – dwie lub nawet jedna –
bądź więcej – przykładem mogą być kilkunastołopatowe wiatraki amerykańskie, używane
do napędzania pomp wodnych. By osiągnąć maksymalną efektywność, turbiny o poziomej
osi obrotu muszą być zwrócone dokładnie w kierunku wiatru, umiejscowienie wirnika
w stosunku do wiejącego wiatru może być jednak różne. Wśród turbin o poziomej osi
obrotu wyróżnia się:
• turbiny, w których wirnik znajduje się przed masztem
• turbiny, o wirniku zamocowanym za masztem.
To ostatnie rozwiązanie nie jest zbyt popularne z uwagi na straty powodowane
częściowym zacienianiem wirnika przez maszt.
Turbiny o pionowej osi obrotu
Niewielki procent wszystkich turbin wiatrowych stanowią turbiny o pionowej osi obrotu.
Ich przykłady to:
• przypominająca z wyglądu trzepaczkę do ubijania piany turbina Darrieusa, wynaleziona
we Francji w latach 20. minionego wieku
• wynaleziona w Finlandii turbina Savoniusa, która z góry przypomina kształtem literę „s”.
Turbina ta nie powinna być stosowana w rejonach o nie najlepszych warunkach
wiatrowych, ponieważ nie może osiągać prędkości większej, niż prędkość wiejącego
w danej chwili wiatru. Mniej wydajna niż turbina o poziomej osi obrotu, osiągająca małe
prędkości turbina Savoniusa nie nadaje się do produkcji energii elektrycznej, może być
za to wykorzystywana do mielenia ziarna, pompowania wody i wielu innych zadań.
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Jak działa turbina wiatrowa?
Energia wiatru jest jednym z obiecujących
sposobów na zredukowanie zużycia paliw
kopalnych.
Turbiny wiatrowe wykorzystują tę energię do
wytwarzania elektryczności. Podobnie jak
używane w przeszłości wiatraki, współczesne
turbiny wiatrowe za pomocą łopat
przechwytują kinetyczną energię wiatru.
Wiatr opływając łopaty popycha je, co
sprawia, że zaczynają się one kręcić. Łopaty
są podłączone do wału napędowego, który
wprawia w ruch prądnicę wytwarzając
energię elektryczną.
Główny element turbiny wiatrowej to wirnik
przekształcający energię wiatru w energię
mechaniczną, z której generator produkuje
energię elektryczną. Osadzony na wale
wolnoobrotowym wirnik posiada zwykle trzy
łopaty,
wykonane
ze
wzmocnionego
poliestrem włókna szklanego. Wirnik obraca
się najczęściej z prędkością od 15 do 30
obrotów na minutę. Prędkość ta zostaje
następnie zwiększona przez przekładnię do
1500 obrotów na minutę. Przekładania
połączona jest z wałem szybkoobrotowym,
a ten z kolei z generatorem. Generator,
przekładnia, a także monitorujący siłownię
system sterowania oraz układy smarowania,
chłodzenia i hamulec umieszczone są
w gondoli, zamocowanej wraz z wirnikiem na
stalowej wieży o wysokości od 30 do 100 m.
Na szczycie wieży znajduje się silnik
i przekładnia zębata, których zadaniem jest
obracanie wirnika i gondoli w kierunku wiatru.
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Czas trwania:
45 minut

Lekcja 9. Łopaty przyszłości
Obszar nauczania:
klasa V SP

Przedmiot: Plastyka/
Zajęcia techniczne

Treści nauczania zgodne z podstawą programową:
Przyroda
Uczeń:
 podaje przykłady zastosowania rożnych substancji w przedmiotach
codziennego użytku, odwołując się do właściwości tych substancji.
Czas trwania:
Plastyka
Uczeń:
45 minut
 podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi
środkami wyrazu plastycznego i innych dziedzin sztuki
w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni,
 realizuje projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące
kształtowaniu wizerunku i otoczenia człowieka oraz
upowszechnianiu kultury w społeczności szkolnej i lokalnej
(stosując także narzędzia i wytwory multimedialne).
Zajęcia techniczne
Uczeń:
 podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych
i konstrukcyjnych,
 zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje
odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe,
 wypisuje kolejność działań, szacuje czas ich trwania, organizuje
miejsce pracy.

Cele zajęć:
 zaprojektowanie i wykonanie łopat do turbiny wiatrowej

Środki dydaktyczne:
 materiały do budowy łopat (kompletowane przez uczniów)
 przyrządy służące do wykonania łopat: nożyczki, taśma klejąca

Metody pracy:
 problemowe: ćwiczenia produkcyjne
 formy pracy: praca w grupach
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Część wstępna
1. Podaj uczniom cel
lekcji.

Zaprojektowanie łopat do turbiny wiatrowej.

2. Odnieś się do schematu
przedstawiającego
metodę naukową

Poleć uczniom otworzyć Notatnik Inżyniera na stronie
przedstawiającej schemat rozwiązania problemu.
Zapytaj, na którym etapie się znajdują. Oczekiwana
odpowiedź to: zaplanuj działania. Powiedz, że na
dzisiejszej lekcji przejdziecie wspólnie do następnego
etapu: zrealizuj.

Część główna
3. Przypomnij uczniom
czym zakończyła się
poprzednia lekcja.
4. Poproś grupy o
zaprojektowanie łopat.
Daj im na to czas do końca
lekcji.

Uczniowie mieli zastanowić się w grupach nad tym jak
powinny wyglądać ich łopaty oraz jakich materiałów
użyć do ich konstrukcji. Zadaniem dzieci było także
zebranie materiałów i narzędzi potrzebnych do
tworzenia łopat.
Podaj uczniom parametry wiatraka, do którego
przymocowane będą łopaty.
Przypomnij uczniom aby je podpisali.

Część podsumowująca
5. Podsumuj lekcję.

Poproś uczniów o wypełnienie fioletowej ramki
w Notatniku Inżyniera (str.35).

Po lekcji
Przekaż łopaty nauczycielowi, który poprowadzi z uczniami następną lekcję.
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ENERGIA I WIATR
Czas trwania:
45 minut

Lekcja 10. Mierzymy i ważymy łopaty turbiny
Przedmiot:
Matematyka

Obszar nauczania:
klasa V SP

Treści nauczania zgodne z podstawą programową:
Matematyka
Uczeń:
 oblicza pole figury przedstawionej na rysunku oraz
w sytuacji praktycznej, Czas trwania:
 stosuje jednostki pola,
 porównuje liczby naturalne, 45 minut
 dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne
w pamięci, pisemnie i z pomocą nauczyciela,
 mierzy długość odcinka z dokładnością do 1 mm,
 szacuje wyniki działań.

Cele zajęć:
 wykonanie pomiarów łopat (pola powierzchni oraz masy)
 nabycie umiejętności szacowania powierzchni metodą
zliczania kwadratów jednostkowych

Środki dydaktyczne:
 zestaw doświadczalny nr 5 (jeden na 4-6 osób) – kalkulator,
waga, papier milimetrowy
 flipcharty, karteczki samoprzylepne
 krzyżówka dla uczniów – załącznik 1
 odpowiedzi do krzyżówki – załącznik 2

Metody pracy:
 problemowe: dyskusja kierowana, technika
niedokończonych zdań.
 praktyczne: doświadczenie, pomiar, ćwiczenia
przedmiotowe, ćwiczenia produkcyjne, metoda projektów.
 formy pracy: praca w grupach
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Przygotowanie do lekcji

Wydrukuj dla każdego ucznia krzyżówkę z załącznika nr 1. Przygotuj papier
milimetrowy, wagi i kalkulatory. Sprawdź, czy wszystkie urządzenia są sprawne.

Część wstępna
1. Podaj uczniom cel
lekcji.

Wykonanie pomiarów zaprojektowanych przez nich
łopat.

2. Odnieś się do
schematu
przedstawiającego
metodę naukową

Poproś uczniów o otworzenie Notatnika Inżyniera
na str. 4. Zapytaj o etap, na którym znajdują się po
ostatniej lekcji. Oczekiwana odpowiedź – zrealizuj.
Powiedz, że dziś będą kontynuować realizację
projektu.

3. Poleć uczniom
wykonanie zadań na
rozgrzewkę z Notatnika
Inżyniera.

Poproś uczniów o wykonanie zadania nr 13 na
rozgrzewkę z Notatnika Inżyniera (str. 36). Daj im na
to kilka minut. Omów je z uczniami.

Część główna
4. Poproś uczniów
o zmierzenie i zważenie
łopat.

5. Poproś uczniów
o zaprezentowanie
swoich wyników.

Poleć uczniom, aby dobrali się w te same pary lub
grupy, w których pracowali przy projektowaniu łopat,
i aby zapoznali się z instrukcją w Notatniku Inżyniera
(str. 37). Rozdaj parom stworzone przez nie łopaty na
lekcji 9. Omów zadania i upewnij się, że wszystkie
polecenia są dla dzieci jasne.
Daj uczniom czas na wykonanie zadania, w miarę
potrzeb naprowadzaj ich i dyskretnie kontroluj pracę.
Zadbaj o to, aby każdy uczeń aktywnie uczestniczył
w lekcji.
Po zakończeniu pracy pozwól każdej z grup
zaprezentować wyniki. Zwróć uwagę na zasady dobrej
prezentacji i aktywnego słuchania.
- 67 -

ENERGIA I WIATR

Lekcja 10. Mierzymy i ważymy łopaty turbiny

PRZEBIEG LEKCJI

Część główna
6. Poproś uczniów
o zastanowienie się jak
parametry łopat
wpływają na
efektywność turbiny.

Następnie zaproś uczniów do wspólnej dyskusji, podczas
której wspólnie zastanawiać się będą, jaki wpływ na
efektywność turbiny wiatrowej może mieć kształt,
rozmiar i masa łopaty.

7. Poproś uczniów
o wypełnienie krzyżówek
sprawdzających.

Rozdaj uczniom krzyżówki mające na celu sprawdzenie
zdobytej dotąd wiedzy. Zaznacz, że służą one do oceny
stanu wiedzy, ale ich wyniki nie będą wpisywane do
dziennika. Daj uczniom 8 minut na ich wypełnienie.
Następnie zbierz je. Zadanie pomoże uczniom uzyskać
informację zwrotną na temat ich stanu wiedzy, a Tobie
dokonać ewaluacji.

Część podsumowująca
8. Podsumuj lekcję.

Powieś na ścianie trzy flipcharty z niedokończonymi
zdaniami i poproś uczniów o dokończenie ich na
karteczkach samoprzylepnych, a następnie przyklejenie
na odpowiednim plakacie.
 Z dzisiejszej lekcji zapamiętam, że ...
 Najbardziej podobało mi się, gdy...
 Najtrudniejsze było...
Podsumuj odpowiedzi uczniów, wyraź swoją opinię na
temat ich pracy oraz przekaż swoje spostrzeżenia.

9. Zadaj uczniom pracę
domową.

Poproś o wypełnienie fioletowej ramki na stronie 38.

10. Zbierz łopaty i przekaż
je nauczycielowi, który
poprowadzi następną
lekcję.
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ZAŁĄCZNIK 1

1. Ropa … - jeden z surowców, który wkrótce się wyczerpie.
2. Pierwiastek promieniotwórczy wykorzystywany w elektrowniach atomowych.
3. Urządzenie, które przekształca energię mechaniczną w elektryczną.
4. …. elektryczny to układ połączonych elementów tworzących drogę do przepływu prądu.
5. Dziedzina zajmująca się projektowaniem, konstruowaniem i udoskonalaniem różnych
przedmiotów.
6. Rodzaj energii występujący w baterii.
7. Zdolność do wykonania przez ciało jakiegoś działania (pracy).
8. Źródła energii o ograniczonych zasobach.
9. Urządzenie które wykorzystuje energię elektryczną do wykonania mechanicznej pracy.
10. Typ programów służących do modelowania 3D
11. „Tusz” do drukarek 3D.
12. Metoda badawcza pozwalająca sprawdzić czy pomysł działa czy nie.
13. Grupa przedmiotów, która nie przewodzi prądu.
14. Masa powietrza poruszająca się poziomo z obszaru o wysokim ciśnieniu do niżu.
15. Nie jest czymś złym, bo daje szanse poprawienia wcześniejszych planów i założeń.
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1. Naftowa
2. Uran
3. Prądnica
4. Obwód
5. Inżynieria
6. Chemiczna
7. Energia
8. Nieodnawialne
9. Silnik
10. CAD
11. Filament
12. Eksperyment
13. Izolator
14. Wiatr
15. Pomyłka
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Czas trwania:
45 minut

Lekcja 11. Które łopaty działają najlepiej?
Obszar nauczania:
klasa V SP

Przedmiot:
Zajęcia techniczne

Treści nauczania zgodne z podstawą programową
Przyroda
Czas trwania:
Uczeń:
45 minut rożnych substancji
 Podaje przykłady zastosowania
w przedmiotach codziennego użytku, odwołując się do
właściwości tych substancji.
Plastyka
Uczeń:
 podejmuje
działalność
twórczą,
posługując
się
podstawowymi posługując się podstawowymi środkami
wyrazu plastycznego i innych dziedzin sztuki w kompozycji
na płaszczyźnie i w przestrzeni,
 realizuje projekty w zakresie form użytkowych, w tym
służące kształtowaniu wizerunku i otoczenia człowieka oraz
upowszechnianiu kultury w społeczności szkolnej i lokalnej
(stosując także narzędzia i wytwory multimedialne).
Zajęcia techniczne:
Uczeń:
 podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych
i konstrukcyjnych,
 zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej,
wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki
rzutowe,
 konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się
gotowymi zestawami do montażu elektronicznego
i mechanicznego,
 wypisuje kolejność działań, szacuje czas ich trwania,
organizuje miejsce pracy.

Cele zajęć
 utrwalenie wiedzy na temat turbin wiatrowych
 praktyczne zastosowanie zdobytej wcześniej wiedzy
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45 minut

Lekcja 11. Które łopaty działają najlepiej?
Obszar nauczania:
klasa V SP

Przedmiot:
Zajęcia techniczne

Środki dydaktyczne:
 zestawy papierowych elementów do ułożenia idealnej
turbiny wiatrowej. Zestaw składa się z 28 części: 7 rodzajów
wieży turbiny oraz 7 rodzajów (w 3 egzemplarzach) łopat.
Należy je wcześniej wydrukować na kolorowym papierze
i wyciąć - najlepiej tak, aby wieże i łopaty różniły się
kolorem. Każda grupa powinna otrzymać jeden zestaw
(załącznik nr 1)
 klej do papieru
 magnesy
 zestaw doświadczalny nr 6 - gotowe zestawy do budowy
turbiny i testowania łopat. Każda para powinna otrzymać
jeden zestaw
 wentylator – 2 szt.

Metody pracy:
 problemowe: dyskusja
 praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia
projektowe, ćwiczenia laboratoryjne
 formy pracy: praca w grupach, praca całą klasą
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Przygotowanie do lekcji

Upewnij się, że masz przygotowane wszystkie zestawy potrzebne do lekcji oraz
sprawne wentylatory.

Część wstępna
1. Podaj uczniom cel
lekcji.

2. Odnieś się do
schematu
przedstawiającego
metodę naukową

Podaj uczniom cel lekcji – Przygotowanie do testowania
zaprojektowanych wcześniej łopat turbiny wiatrowej.
Powiedz uczniom, na czym powinni się skupić:
 Co należy brać pod uwagę podczas konstruowania
obiektów takich jak turbiny?
Poleć dzieciom, aby otworzyły Notatnik Inżyniera na
stronie z schematem rozwiązywania problemu. Zapytaj,
na którym etapie zakończyli pracę na ostatniej lekcji
przyrody. Oczekiwana odpowiedź to: zrealizuj. Powiedz
im, że dziś przygotujecie się do przejścia do następnego
etapu – sprawdź jak działa.

Część główna
3. Przypomnij uczniom
jak zbudowana jest
turbina wiatrowa.

Podziel klasę na 4 grupy. Na stole w centralnej części sali
rozłóż papierowe elementy do złożenia turbiny
wiatrowej. Poproś dzieci, aby w ramach przypomnienia
tego, czego uczyły się na poprzedniej lekcji, złożyły z nich
idealną – według nich – turbinę. Powinny wybrać jedną
z dostępnych wież, 3 z dostępnych łopat i skleić je ze
sobą.
Następnie poleć każdej z grup, aby przypięła swoją
idealną turbinę do tablicy i krótko uzasadniła wybór.
Każda z grup ma minutę na prezentację. Po zakończeniu
prezentacji, wspólnie z uczniami omówcie je. Zainicjuj
wymianę zdań na temat prawidłowej konstrukcji turbiny.
Poleć uczniom, aby sprzątnęli resztki papieru, które
pozostały po poprzednim zadaniu, i usiedli w parach
(w których wcześniej projektowali łopaty). Rozdaj parom
gotowe zestawy do budowy turbiny oraz zaprojektowane
przez nich łopaty.
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Część główna
4. Poproś uczniów
o złożenie modeli
turbin.

Poinformuj dzieci, że zestawy, które właśnie otrzymały, służą
do testowania łopat. Podczas tej lekcji przygotują je
i wstępnie przetestują, jednak właściwe testy z pomiarami
napięcia wykonają na następnej lekcji matematyki. Daj
uczniom 10 minut na wykonanie zadania. Jeśli skończą
wcześniej, mogą szybciej przejść do wstępnych testów.

5. Podczas gdy
uczniowie będą
montować turbiny,
przygotuj także
wentylatory.

Umieść je w miejscu, do którego dzieci będą miały swobodny
dostęp. Ustaw je tak, aby wzajemnie nie zakłócały swojej
pracy, tworząc dwa oddalone od siebie stanowiska
pomiarowe. Oznakuj miejsce ustawienia turbin (około 30-60
cm przed wentylatorem, w zależności od mocy urządzenia).

6. Poleć uczniom,
aby zamontowali
łopaty na złożonych
przez nie
konstrukcjach.

Daj im czas na wstępny test - mogą włączyć wentylator, aby
sprawdzić czy łopaty poruszają się oraz dostosować kąt ich
nachylenia dla uzyskania większej efektywności turbiny. Gdy
uczniowie zakończą testy, poproś ich o odstawienie turbin
w jedno miejsce i powrót na miejsca.
Powiedz uczniom, że złożone przez nich konstrukcje służą
tylko do testów, a właściwe turbiny będą dopiero budować.

7. Wspólnie
zastanówcie się
i stwórzcie listę
materiałów
potrzebnych do
budowy modelu
turbiny.

Zapytaj, jakie materiały byłyby według nich do tego najlepsze.
Zaznacz, że muszą uwzględnić dostępność materiałów.
Wspólnie stwórzcie listę powszechnie dostępnych materiałów,
które można o tego celu wykorzystać (puste butelki, papier,
drewno itp.). Następnie poleć uczniom, aby w parach ustalili,
jakich konkretnie materiałów użyją do budowy turbiny,
a następnie by zapisali ustalenia w Notatniku Inżyniera (str.
39). Powiedz uczniom, że każda z par może zaprojektować
i wydrukować na drukarce 3D jeden wybrany element.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wybranym przez grupę
elementem są łopaty – wtedy, aby były identyczne jako
element potraktuj zestaw trzech łopat. Warunkiem jest
zaprojektowanie i dostarczenie nauczycielowi pliku
w określonym przez Ciebie terminie.

Część podsumowująca
8. Zadaj dzieciom
pytania
sprawdzające.

 Jakie parametry braliście pod uwagę podczas tworzenia
papierowych modeli?
 Jak dobór materiałów wpływa na konstrukcję?

9. Zadaj uczniom
pracę domową.

Zadanie nr 14 w Notatniku Inżyniera i wypełnić niebieską
ramkę na str. 40.
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MATERIAŁY POMOCNICZE

Rozwiązywanie problemów metodą inżynieryjną

Metoda pracy
inżyniera
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Lekcja 12. Jak interpretować wyniki?

Czas trwania:
45 minut

Obszar nauczania:
klasa V SP

Przedmiot:
Matematyka

Treści nauczania zgodne z podstawą programową
Matematyka:
Uczeń:
 gromadzi i porządkuje dane,
 odczytuje i interpretuje Czas
danetrwania:
przedstawione w tekstach,
tabelach, diagramach i na wykresach.
45 minut
Plastyka:
Uczeń:
 realizuje projekty w zakresie form użytkowych, w tym
służące kształtowaniu wizerunku i otoczenia człowieka oraz
upowszechnianiu kultury w społeczności szkolnej i lokalnej
(stosując także narzędzia i wytwory multimedialne).
Zajęcia techniczne:
Uczeń:
 podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych
i konstrukcyjnych,
 konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się
gotowymi zestawami do montażu elektronicznego
i mechanicznego.

Cele zajęć:
 doświadczalne sprawdzenie wydajności
przez siebie turbin wiatrowych
 ćwiczenie umiejętności wnioskowania

wykonanych

Środki dydaktyczne:
 złożone wcześniej modele turbiny z zaprojektowanymi
i przygotowanymi przez uczniów łopatami
 wentylatory – 2 szt. (można również użyć suszarki)
 woltomierze– 2 szt.

Metody pracy:





podające: opis
problemowe: dyskusja
praktyczne: metody laboratoryjne, metoda produkcyjna
formy pracy: praca w grupach, praca całą klasą
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Przygotowanie do lekcji
Upewnij się, że masz przygotowane wszystkie zestawy potrzebne do lekcji oraz
sprawne wentylatory. Ustaw je tak, aby wzajemnie nie zakłócały swojej pracy,
tworząc dwa oddalone od siebie stanowiska pomiarowe. Naprzeciw każdego
wentylatora oznakuj miejsce, w którym uczniowie będą ustawiać swoje prototypy
(ok. 30-60 cm od wentylatora, w zależności od mocy urządzenia). Obok tych miejsc
umieść woltomierze.
Wygospodaruj w klasie miejsce, w którym będą stały turbiny podczas analizowania
danych.
Na tablicy narysuj tabelę do analizy danych.

Część wstępna
1. Podaj uczniom cel
lekcji.

Ustalenie zależności między rodzajem łopat, a sprawnością
turbiny.

2. Powiedz uczniom, na • Czy kształt, wielkość i masa łopat wpływają na wartość
napięcia wytworzonego przez turbinę? Jeżeli tak, to w
czym powinni się skupić.
jaki sposób?
• Jakim urządzeniem będziemy badać sprawność turbiny?
Powiedz uczniom, że na poprzedniej lekcji, gdy składali
konstrukcje, projekt znajdował się na pograniczu etapów:
3. Odnieś się do
zrealizuj i sprawdź. Dodaj, że na tej lekcji zakończą etap
schematu
sprawdzania
i będą mogli przejść do ostatniego etapu
przedstawiającego
metodę pracy inżyniera. rozwiązywania problemu.

Część główna
4. Opisz uczniom
działanie woltomierza.
5. Poproś uczniów o
wykonanie pomiarów.

Wyjaśnij, jak prawidłowo się nim posługiwać (jak połączyć
go z prototypem, jak prawidłowo odczytać wynik
pomiaru). Przypomnij zasady bezpieczeństwa.
Poleć każdej z par, aby odnalazła swój model turbiny.
Zadaniem par jest wykonanie łącznie 6 pomiarów (po 3 na
każdym ze stanowisk) i zapisanie ich w Notatniku Inżyniera
(str.42).
Gdy grupa zakończy pomiary, ma za zadanie obliczyć z nich
średnią arytmetyczną. Jeżeli dysponujemy dwoma
identycznymi wentylatorami, grupy mogą uśrednić
wszystkie sześć pomiarów. Jeśli wentylatory różnią się od
siebie, wyliczamy dwie średnie pomiarów – po jednej dla
każdego urządzenia.
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Część główna
Gdy wszystkie pary wykonają pomiary, poproś dzieci, aby
postawiły swoje prototypy turbin w wyznaczonym
wcześniej miejscu i uzupełniły tabelę.

6. Poproś uczniów o
wpisanie danych do
tabeli.
Numer
turbiny

Twórcy

Kształt
łopaty

Masa
łopaty

Powierzchnia Średnie
łopaty
napięcie I

Średnie
napięcie II

1
2
....
7. Wspólnie wyciągnijcie Następnie poleć uczniom, aby wrócili na miejsca
i w parach przeanalizowali umieszczone na tablicy dane.
wnioski z tabeli.
Ich zadaniem jest odkrycie zależności pomiędzy budową
łopat, a otrzymaną średnią wartością napięcia uzyskanego
przez turbinę. Na zastanowienie się nad tematem,
znalezienie zależności pomiędzy danymi i wyciągnięcie
wniosków daj uczniom 5 minut. Następnie poproś pary
o przedstawienie swoich ustaleń. Jeżeli zdania będą
podzielone, możesz poprowadzić dyskusję. Kiedy grupa
dojdzie do wspólnych wniosków, poleć, aby zapisała je
w Notatniku Inżyniera i wykonała zadania ze str. 42.
8. Poproś uczniów
Poproś dzieci, aby rozmontowały turbiny i zapakowały je
o rozmontowanie
do pudełek, a następnie Ci je oddały. Swoje łopaty również
i spakowanie turbin.
niech włożą do pudełek.
Przypomnij im, że na następną lekcję zajęć technicznych
potrzebne będą materiały, które wybrali i mieli za zadanie
skompletować. Na tej lekcji będą mieli także możliwość
ulepszenia swoich łopat.

Część podsumowująca
9. Zadaj dzieciom
pytania sprawdzające.

 Jak budowa łopat wpłynęła na napięcie generowane
przez turbinę?
 Jak to zbadali?

10. Zadaj dzieciom
pracę domową.

Przemyślenie, jakie ulepszenia chcieliby wprowadzić do
swoich łopat i poleć wypełnić niebieską ramkę na str. 43.
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ENERGIA I WIATR
Czas trwania:
45 minut

Lekcja 13. Moje pomysły w trójwymiarze
Obszar nauczania:
klasa V SP

Przedmiot:
Zajęcia komputerowe

Treści nauczania zgodne z podstawą programową
Zajęcia komputerowe:
Uczeń:
trwania:
 przestrzega podstawowychCzas
zasad
bezpiecznej i higienicznej
pracy przy komputerze, wyjaśnia
zagrożenia
wynikające z
45 minut
niewłaściwego korzystania z komputera,
 korzysta z zasobów i programów multimedialnych z różnych
przedmiotów i dziedzin wiedzy.

Cele zajęć
 poznanie zasad obsługi programu do projektowania
Autodesk 123D Design
 zaprojektowanie wybranego przez dzieci elementu do
turbin wiatrowych

Środki dydaktyczne

 pracownia informatyczna (dzieci powinny siedzieć w
takich grupach, w jakich projektują turbiny)
 tablica multimedialna lub rzutnik multimedialny
 drukarka 3D, filamenty
 dostęp do internetu

Program Autodesk 123D
Design możesz ściągnąć za
darmo ze strony:
http://www.123dapp.com/
design

Metody pracy
 podające: opis
 praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia
produkcyjne
 programowe: praca z komputerem
 formy pracy: praca w grupach
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Lekcja 13. Moje pomysły w trójwymiarze

PRZEBIEG LEKCJI
Przygotowanie do lekcji
Przygotowanie do lekcji:
Upewnij się, że wszystkie komputery są sprawne i podłączone do internetu.

Część wstępna
1. Podaj uczniom cel
lekcji.
2. Odnieś się do schematu
przedstawiającego
metodę naukową.

Zaprojektowanie wybranego elementu turbiny
i wydrukowanie go na drukarce 3D.
Zaznacz, że na tej lekcji będą mogli poprawić
zaprojektowane wcześniej łopaty – przejdą do
ostatniego etapu działania – udoskonal.

Część główna
3. Poproś uczniów, aby
uruchomili program
Autodesk 123D Design
i zaprojektowali w nim
wybrany przez nich
element turbiny.

Powiedz im, że na projektowanie mają całą
lekcję. Jeżeli nie uda im się, mogą też skończyć
projektowanie w domu. Wyznacz termin, do
którego muszą dostarczyć Ci pliki do
wydrukowania.
Jeśli któraś grupa skończy przed końcem lekcji,
spróbuj go wydrukować.

Część podsumowująca
4. Podsumuj pracę
na lekcji.
5. Zadaj jako pracę
domową.

Poproś uczniów o wypełnienie szarej ramki na str.
44.
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MATERIAŁY POMOCNICZE

Rozwiązywanie problemów metodą inżynieryjną

Metoda pracy
inżyniera

- 89 -

LEKCJA 14
BUDUJEMY WŁASNĄ
TURBINĘ

- 90 -

ogarnijinzynierie.org

ENERGIA I WIATR
Czas trwania:
90 minut

Lekcja 14. Budujemy własną turbinę
Obszar nauczania:
klasa V SP

Przedmiot:
Zajęcia techniczne

Treści nauczania zgodne z podstawą programową
Przyroda
Uczeń:
 podaje przykłady zastosowania rożnych substancji w przedmiotach
codziennego użytku, odwołując się do właściwości tych substancji.
Czas trwania:
Plastyka
Uczeń:
45 minut
 podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi
środkami wyrazu plastycznego i innych dziedzin sztuki w kompozycji
na płaszczyźnie i w przestrzeni,
 realizuje projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące
kształtowaniu wizerunku i otoczenia człowieka oraz upowszechnianiu
kultury w społeczności szkolnej i lokalnej (stosując także narzędzia i
wytwory multimedialne).
Zajęcia techniczne
Uczeń:
 podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych
i konstrukcyjnych,
 zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje
odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe,
 konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi
zestawami do montażu elektronicznego i mechanicznego,
 wypisuje kolejność działań, szacuje czas ich trwania, organizuje
miejsce pracy.

Cele zajęć
 konstruowanie zaprojektowanego przez siebie modelu turbiny
wiatrowej
 praktyczne zastosowanie zdobytej wcześniej wiedzy

Środki dydaktyczne
 prądnica
do
konstruowania
własnego
modelu turbiny
(z zestawu doświadczalnego nr 6)
 materiały do budowy (na poprzednich lekcjach polecono dzieciom
skompletowanie ich)
 części zaprojektowane przez uczniów i wydrukowane na drukarce 3D
 aparat fotograficzny (może być w telefonie) do wykonania
dokumentacji fotograficznej

Metody pracy
 praktyczne: ćwiczenia produkcyjne
 formy pracy: praca w grupach
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PRZEBIEG LEKCJI
Przygotowanie do lekcji
Upewnij się, że posiadasz wszystkie urządzenia i przedmioty potrzebne do
przeprowadzenia lekcji.

Część wstępna
1. Podaj uczniom cel
lekcji.
2. Powiedz uczniom, na
czym powinni się skupić.
3. Odnieś się do schematu
przedstawiającego
metodę naukową.

Konstruowanie własnego modelu turbiny wiatrowej.
 Czy wybrane przez nich materiały sprawdziły się
podczas konstruowania?
Poleć uczniom otworzyć Notatnik Inżyniera na stronie
przedstawiającej schemat rozwiązania problemu.
Zapytaj, na którym etapie zakończyli pracę. Oczekiwana
odpowiedź to: udoskonal. Poinformuj ich, że dziś będą
kontynuować udoskonalanie swojego projektu.

Część główna
4. Poleć uczniom, aby
wykonali własny model
turbiny ze
skompletowanych przez
siebie materiałów.

5. Wspólnie wykonajcie
zdjęcia turbin.

Wręcz parom wydrukowane na drukarce 3D
zaprojektowane przez grupy części do budowy turbiny
i prądnicę z zestawu doświadczalnego nr 6.
Poinstruuj ich, jak użyć prądnicy i jak najłatwiej ją
zamontować. Powiedz dzieciom, że jeśli chcą dokonać
zmian w budowie łopat, podyktowanych nowo
zdobytym doświadczeniem, lub stworzyć nowe, teraz
mogą to zrobić. Dodaj, że rozwiązując problem
inżynierowie wielokrotnie poprawiają, a następnie
testują swoje pomysły, aby osiągnąć jak najdoskonalszy
wynik.
Poproś uczniów o sprzątnięcie stanowisk pracy.
Udostępnij je później uczniom, aby mogli wkleić
fotografię swojej turbiny do Notatnika Inżyniera.

Część podsumowująca
6. Zapytaj uczniów o ich
wrażenia odnośnie
wyboru materiałów.

 Czy sądzą, że dobrze wybrali?
 Gdyby mogli coś zmienić, co by to było.

7. Zadaj pracę domową

Zadanie 16 w Notatniku Inżyniera i wypełnienie szarej
ramki na str. 45.
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Rozwiązywanie problemów metodą inżynieryjną

Metoda pracy
inżyniera
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Lekcja 15. Jestem inżynierem!

Czas trwania:
45 minut

Obszar nauczania:
klasa V SP

Przedmiot:
Przyroda

Treści nauczania zgodne z podstawą programową
Przyroda
Uczeń:
 podaje przykłady zastosowania rożnych substancji
w przedmiotach codziennego użytku, odwołując się do
właściwości tych substancji, Czas trwania:
 uzasadnia potrzebę i podaje 45
sposoby
minut oszczędzania energii
elektrycznej.
Plastyka
Uczeń:
 podejmuje
działalność
twórczą,
posługując
się
podstawowymi środkami wyrazu plastycznego i innych
dziedzin sztuki w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni,
 realizuje projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące
kształtowaniu wizerunku i otoczenia człowieka oraz
upowszechnianiu kultury w społeczności szkolnej i lokalnej
(stosując także narzędzia i wytwory multimedialne).
Zajęcia techniczne
Uczeń:
 podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych
i konstrukcyjnych.

Cele zajęć:
 podsumowanie wiedzy zdobytej podczas modułu
 ewaluacja modułu

Środki dydaktyczne:
 wentylator (jeśli masz dostęp do dwóch takich samych,
możesz użyć obu)
 woltomierz (jeśli masz dwa wentylatory, będą potrzebne
także dwa woltomierze)
 ankieta ewaluacyjna

Metody pracy:





podające: pogadanka
problemowe: burza mózgów
praktyczne: metoda laboratoryjna
formy pracy: praca w grupach, praca samodzielna, praca całą
klasą
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PRZEBIEG LEKCJI

Przygotowanie do lekcji
Wydrukuj przed lekcją ankiety ewaluacyjne i dyplomy dla uczniów. Upewnij się, że
wentylator i woltomierz są sprawne. Przygotuj stanowisko pomiarowe. Przed
wentylatorem o odległości około 30-60 cm (w zależności od mocy urządzenia)
przygotuj miejsce na zaprojektowane przez uczniów turbiny wiatrowe.
Narysuj na tablicy tabelę na wyniki:
Numer turbiny Twórcy

Średnie napięcie elektryczne

Część wstępna
1. Podaj uczniom cel
lekcji.

Sprawdzenie i podsumowanie efektów naszej
pracy podczas projektu Ogarnij inżynierię.

Część główna
2. Poproś uczniów o
wykonanie pomiarów
napięcia
generowanego przez
ich turbiny.

Rozdaj uczniom zbudowane przez nich na zajęciach
technicznych turbiny. Poleć im, aby wykonali
pomiary napięcia, tak jak robili to wcześniej, gdy
badali sprawność łopat. Zadaniem uczniów jest
wykonanie 3 pomiarów i uśrednienie ich. Wyniki
mają zapisać w tabeli na tablicy. Na pomiary daj
uczniom 25 minut.
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PRZEBIEG LEKCJI

Część główna
3. Poproś uczniów o
wypełnienie ankiet
ewaluacyjnych.

Daj uczniom wcześniej wydrukowane ankiety
ewaluacyjne. Poproś ich o wypełnienie ankiet podczas
przerw w pracy (gdy czekają w kolejce do stanowiska
pomiarowego lub gdy wcześniej od innych zakończą
pracę). W przerwach od pracy mogą wykonać także
zadanie 17 w Notatniku Inżyniera.

4. Wspólnie porównajcie
wyniki i wyciągnijcie
wnioski.

Gdy wszystkie grupy wypełnią tabelę, poproś uczniów,
aby spróbowali odpowiedzieć sobie na wymienione
poniżej pytania i wyciągnęli wnioski.
 Która turbina wytworzyła największe napięcie?
Dlaczego?
 Czy materiały zastosowane do budowy sprawdziły
się?
 Czy zmieniłeś coś w konstrukcji łopat? Jeśli tak, to
jaki efekt to przyniosło?
Gdy skończą, poproś, aby grupy wymieniły się
odpowiedziami i swoimi spostrzeżeniami na forum
klasy. Wspólnie spróbujcie sformułować wnioski.

Część podsumowująca

5. Odnieś się do
schematu
rozwiązywania
problemów.

Poleć uczniom, aby otworzyli Notatnik Inżyniera na stronie
przedstawiającej schemat rozwiązania problemu. Powiedz
uczniom, że przez ostatnich kilka lekcji przeszli całą drogę od
zdefiniowania problemu do rozwiązania. Zaznacz, że wykazali
się postawą godną inżyniera. Wręcz im dyplomy Inżyniera.
Jeśli uczniowie wyrażą chęć, można zrobić wystawę
zaprojektowanych i skonstruowanych przez nich turbin,
pamiętając jednak żeby po jakimś czasie zdemontować turbiny
i schować prądnice do zestawów doświadczalnych nr 6.
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MATERIAŁY POMOCNICZE

Rozwiązywanie problemów metodą inżynieryjną

Metoda pracy
inżyniera

Na ostatnich stronach Notatnika Inżyniera znajdują się informacje
o oszczędzaniu energii, które można wykorzystać na dodatkowej lekcji
poświęconej ochronie środowiska lub zadać uczniom do przeczytania
w formie pracy domowej.
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