
Wykorzystanie zalet drewna.

Scenariusz lekcji techniki w kl.5

Czas: 2 x 45' 
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Cele lekcji, metody i formy pracy:

1)Cele:

Potrafi wskazać przedmioty wykonane z drewna;
Potrafi określić dlaczego drewno jest cennym surowcem;
Potrafi wskazać różnice w budowie drzewa i drewna;
Potrafi omówić etapy przetwarzania drewna;
Proponuje działania służące ochronie lasów.

2)Metody:

Aktywizująca - „Rybi szkielet”;
Praca z materiałem ilustracyjnym;
Praca z tekstem

3) Formy pracy:

Indywidualna, grupowa, zbiorowa.



Faza wstępna

Nauczyciel inicjuje rozmowę na temat:
- „Dlaczego drewno jest cennym surowcem?”.

-Uczeń otrzymuje polecenie wymienienia przedmiotów wykonanych z drewna.

Uczniowie uzupełniają schemat:

np.:cechy fizyczne (kolor, zapach...) i mechaniczne (twardość, giętkość...) 
oraz koszt produkcji drewna.



Faza realizacyjna

Uczniowie określają z jakich części jest 
zbudowane  drzewo  i które elementy są 
najczęściej wykorzystywane w przemyśle.

Następnie uczniowie zapoznają się z budową 
pnia.

 
Wniosek:

Drzewo – żywy organizm biologiczny np.: dąb, 
jabłoń, świerk, sosna...itp.

Drewno – surowiec otrzymywany ze ściętego 
drzewa.

https://www.youtube.com/watch?v=jZEjR-Onc6s&feature=emb_logo


Faza realizacyjna

Uczniowie zostają zapoznani z etapami produkcji 
drewna.



Faza realizacyjna

Wniosek:

Tartak to zakład,gdzie przerabia się 
drewno.

Trak to maszyna (piła taśmowa) stosowana 
do przerzynania pnia w celu otrzymania 
tarcicy np.: bele, belki, deski, 
krawędziaki, łaty....

Wyroby otrzymywane z drewna, to również 
sklejka i okleina.

http://www.euroclas.com.pl/tartak/img/tartak/tartak_07.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=3WE0WrJava4&feature=emb_rel_pause
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarcica
https://www.youtube.com/watch?v=43y0tXZW1yg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okleina


Faza realizacyjna

Materiały drewnopochodne - surowce 
otrzymywane z wiórów i trocin (odpady po 
obróbce drewna):

Płyty pilśniowe – powstają przez 
sprasowanie odpadów drewna 
z dodatkiem spoiwa.

Płyta wiórowa – powstaje przez 
sprasowanie i klejenie wiórów.

Płyta stolarska – powstaje przez 
połączenie dwóch oklein, między którymi 
wklejone są listwy niepełnowartościowego 
drewna.

Płyty MDF i HDF – płyty nowszej generacji. 
Produkowane z włókien drzewnych 
klejonych w podwyższonej temperaturze 
pod ciśnieniem.

https://www.youtube.com/watch?v=N_v80bQpURQ
https://www.youtube.com/watch?v=ocLqccWi1zg&t=704s
https://www.youtube.com/watch?v=i5AKAU6Lmlg
https://www.youtube.com/watch?v=8kgpbGZJRm4


Faza realizacyjna

Narzędzia do obróbki drewna:

 Trasowanie: ołówek stolarski, metr stolarski, 
kątownik.

 Piłowanie: pilniki do drewna (np.: tarnik).
 Cięcie: piły do drewna (np.: płatnica, włośnica).
 Struganie: dłuta i strugi do drewna.
 Wiercenie otworów: wiertła do drewna.
 Szlifowanie: papier ścierny i szlifierka.

https://woodfan.pl/narzedzia-reczne


Faza podsumowująca - ćwiczenia

Nauczyciel zawiesza na tablicy duży arkusz papieru z narysowanym schematem 
rybiego szkieletu. W głowie ryby wpisuje zagadnienie do rozpatrzenia: „Dlaczego 
zmniejsza się liczba lasów na świecie?”.



Faza podsumowująca – ćwiczenia.

Uczniowie w trakcie krótkiej dyskusji ustalają cztery 
najważniejsze przyczyny tego zjawiska. Ochotnik 
notuje je przy dużych ościach ryby na schemacie. 
Klasa zostaje podzielona na cztery grupy. 
Każda z nich otrzymuje polecenie omówienia 
jednego z głównych argumentów. Poszczególne 
drużyny ustalają, co miało wpływ na określony 
problem. 



Faza podsumowująca – ćwiczenia.

Po upływie wyznaczonego czasu przedstawiciele 
zespołów kolejno podchodzą do tablicy 
i zapisują zgromadzone propozycje 
w odpowiednich miejscach schematu, przy 
mniejszych rybich ościach. Wybrana osoba 
odczytuje wszystkie pomysły. Uczniowie pod 
kierunkiem nauczyciela analizują wykonane 
zadanie i wskazują najtrafniejsze rozwiązanie. 
Nauczyciel ocenia pracę drużyn i ich 
zaangażowanie.

Przygotowują listę działań, które mogliby podjąć 
dorośli, oraz czynności możliwych 
do wykonania przez dzieci.



Materiały dla nauczyciela

Krótki opis metody rybiego szkieletu:
Rybi szkielet to metoda przydatna do analizowania przyczyn danego 
problemu oraz poszukiwania sposobów jego rozwiązania. Uczniowie 
pracują w zespołach i uzupełniają odpowiednimi informacjami 
specjalnie przygotowany schemat. Podają główne, a następnie 
szczegółowe czynniki wpływające na zaistnienie sytuacji problemowej. 
Działanie zespołowe sprzyja wymianie wiadomości i podejmowaniu 
wspólnych decyzji. Ponadto uczniowie kształcą umiejętność 
dostrzegania różnorodnych aspektów omawianego zagadnienia oraz 
wyrażania i uzasadniania swojego zdania.

Lista działań możliwych do podjęcia w celu 
ochrony lasów:

Dorośli:  zmiana prawa, rozsądniejsze wykorzystanie zasobów 
naturalnych, sadzenie lasów, zgłaszanie inicjatyw ustawodawczych, 
organizacja kampanii medialnych.

Dzieci:  zbieranie makulatury, przygotowanie akcji 
uświadamiającej problem lokalnej społeczności, sadzenie drzewek.



Materiały dla nauczyciela

Dziękuję za uwagę.

W prezentacji znajdują się hiperłącza, które są wyróżnione kolorem.



Bibliografia:

● Materiały dydaktyczne wykorzystano z wyd. Nowa Era i Agencja Wydawnicza Stan Pol
● https://www.youtube.com/watch?v=jZEjR-Onc6s&feature=emb_logo  budowa drzewa.
● https://www.youtube.com/watch?v=3WE0WrJava4&feature=emb_rel_pause   trak 

taśmowy
● https://images.app.goo.gl/L68jasXBcq7dtQok7      budowa pnia
● http://www.euroclas.com.pl/tartak/img/tartak/tartak_07.jpg    tartak
● https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarcica  tarcica
● http://skladydrzewne.pl/wp-content/uploads/2016/11/tarcica_lisciasta.jpg    foto tarcica
● https://www.youtube.com/watch?v=43y0tXZW1yg    sklejka
● http://www.sklejka.pl/sites/default/files/03_DSC0013.jpg   foto sklejka
● https://pl.wikipedia.org/wiki/Okleina      okleina
● https://sc02.alicdn.com/kf/H8afaf91047914f18b915f0008c529c9f6.jpg   foto okleina
● https://www.youtube.com/watch?v=N_v80bQpURQ   film pilsnia
● https://skladydrzewne.pl/wp-content/uploads/2016/11/pilsniowe1.jpg    foto pilsnia
● https://www.youtube.com/watch?v=ocLqccWi1zg&t=704s   film płyty wiorowe
● https://1.allegroimg.com/s512/032d0d/ae81f63b46d4836902204e922c71
● https://www.youtube.com/watch?v=i5AKAU6Lmlg    film p.stolarska
● http://legrand-wood.com/sites/default/files/plyta_stolarska_1_1.jpg    foto p.stolarska
● https://woodfan.pl/narzedzia-reczne
● https://comps.canstockphoto.pl/stolarz-wektory-eps_csp23958583.jpg   logostolarz
● https://www.youtube.com/watch?v=8kgpbGZJRm4   p.MDF/HDF
● https://www.youtube.com/watch?v=-ok2UPh1jqU&t=495s  ciekawostka
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