
SCENARIUSZ LEKCJI Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH  
Z WYKORZYSTANIEM „TIK”  W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNA 
TABLICA” 

 
PROWADZĄCY: Andrzej Czerwiński 
 
KLASA: Vd 
 
DATA: 08.11.2018; 15.11.2018 r.  
 
CZAS TRWANIA: 2x45 min.  
 
TEMAT ZAJĘĆ: Cenny surowiec – drewno.  
 
CELE LEKCJI:  
Uczeń: 
- wyjaśnia, dlaczego drewno to cenny surowiec, 
- wskazuje przedmioty wykonane z drewna, 
- wymienia części drzewa i ocenia ich zastosowanie w przemyśle, 
- opisuje budowę pnia, 
- omawia rodzaje drzew oraz otrzymywanego z nich drewna, 
- przedstawia etapy przetwarzania drewna, 
- wymienia narzędzia do obróbki drewna, 
- charakteryzuje materiały drewnopochodne, 
- proponuje działania służące ochronie lasów. 
 
CELE  OPERACYJNE:  
 
- rozwiązuje Kartę Pracy „Cenny surowiec drewno”, 
- wymienia gatunki i części drzewa oraz opisuje różnicę między drzewem i drewnem, 
- wyjaśnia znaczenie: „Dlaczego drewno jest cennym surowcem?”,  
- wykonuje badanie twardości i wytrzymałości materiałów z drewna, 
- wyjaśnia pojęcie tartak, trak, tarcica,  
- omawia podstawowe operacje technologiczne i narzędzia do obróbki drewna 
- wyjaśnia pojęcie impregnacji drewna 
- odpowiada na pytania dotyczące obejrzanych filmów.  
 
METODY PRACY:  
 
- metoda aktywizująca – rybi szkielet, 
- praca z tekstem, 
- praca z materiałem ilustracyjnym, 
- działalność praktyczna, 
- film, 
- pogadanka problemowa 
 
 



FORMY PRACY:  
 
zbiorowa, indywidualna, grupowa  
 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  
 
-  Flipbook podręcznika klasy 5 „Jak to działa?”, 
-  „Materiały i ich zastosowanie” wyd. Nowa Era 
- materiały drewnopochodne: 

https://www.youtube.com/watch?v=ocLqccWi1zg&list=PLkk50UcV5JNxLMgta4VOOQe8
Fq5WiljG6 https://pl.wikipedia.org/wiki/Materia%C5%82y_drewnopochodne 

-  karta pracy „Cenny surowiec – drewno”, 
- ćwiczenie „Rozpoznawanie materiałów drewnopochodnych” 
-  arkusze papieru, flamastry, 
- film: „To takie proste! Spinaczowy stworek” dostępny na stronie 

https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-
4-8/technika/jak-to-dziala/klasa-5 

- budowa pnia drzewa: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pie%C5%84 ; 
https://www.wlin.pl/las/martwe-drewno/budowa-drewna/ 

- film: „Trak tarczowy pionowa poziomy” 
https://www.youtube.com/watch?v=kD9J38WCde8 

- film: „Gięcie drewna” https://www.youtube.com/watch?v=yNGKlUSDWiM 
- narzędzia do ręcznej obróbki drewna: https://woodfan.pl/narzedzia-reczne 
 
PRZEBIEG LEKCJI: 

Faza organizacyjna 

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji. 
2. Nauczyciel inicjuje rozmowę na temat: „Dlaczego drewno jest cennym surowcem?”. 

Wszystkie osoby uzupełniają schemat zamieszczony w zadaniu 1 w karcie pracy. 
3. Uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenie polegające na wypisaniu nazw co najmniej 

ośmiu przedmiotów ze swojego otoczenia, które są wykonane z drewna. Chętni odczytują 
swoje notatki. 

 

Faza realizacyjna 

1. Uczniowie określają, z jakich części zbudowane jest drzewo i które z nich są najczęściej 
wykorzystywane w przemyśle. Następnie wykonują ćw. 1 z podręcznika – na podstawie 
tekstu i ilustracji pnia https://www.wlin.pl/las/martwe-drewno/budowa-drewna/   
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pie%C5%84 wybierają właściwe dokończenia zdań. 

2. Nauczyciel pyta uczniów, jakie rodzaje drzew można spotkać w lesie. Po uzyskaniu 
odpowiedzi poleca zapoznać się z infografiką  
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4-8/technika/jak-
to-dziala/klasa-5/materialy-i-ich-zastosowanie/?f:11[0]=269. Uczniowie wraz z nauczycielem 
opisują przedstawione gatunki drzew.  
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https://www.youtube.com/watch?v=yNGKlUSDWiM
https://woodfan.pl/narzedzia-reczne
https://www.wlin.pl/las/martwe-drewno/budowa-drewna/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pie%C5%84
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https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4-8/technika/jak-to-dziala/klasa-5/materialy-i-ich-zastosowanie/?f:11%5b0%5d=269.%20


Uczniowie zapoznają się z tekstem z podręcznika, dotyczącym przetwarzania drewna 
https://www.youtube.com/watch?v=yNGKlUSDWiM , i szeregują ilustracje z ćw. 2 zgodnie 
z kolejnością etapów przetwarzania drewna. 

3. Wskazana przez nauczyciela osoba odczytuje informacje na temat obróbki drewna 
i potrzebnych do tego narzędzi https://woodfan.pl/narzedzia-reczne. Uczniowie oglądają 
zamieszczone i określają, w jakich sytuacjach używa się poszczególnych przyrządów (np. 
obcęgi – aby wyciągnąć gwóźdź́). Następnie wykonują ćw. 5. Nauczyciel zwraca również 
uwagę uczniów na konieczność zachowania ostrożności podczas używania narzędzi do 
obróbki drewna.  

4. Uczniowie czytają indywidualnie tekst „Jak dbać o wyroby z drewna?”. Następnie 
z pomocą nauczyciela wyjaśniają, czym jest impregnacja i jak ocenić stan wyrobów 
z drewna, które chcemy odnowić https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-
szkola-podstawowa-klasy-4-8/technika/jak-to-dziala/klasa-5/materialy-i-ich-
zastosowanie/?f:11[0]=269..  

5. Nauczyciel informuje uczniów, do czego mogą być wykorzystane materiały, które 
pozostają po obróbce drewna w tartaku. Poleca także odczytać tekst: „Materiały 
drewnopochodne – rodzaje i zastosowanie” 
https://www.youtube.com/watch?v=ocLqccWi1zg&list=PLkk50UcV5JNxLMgta4VOOQ
e8Fq5WiljG6  https://pl.wikipedia.org/wiki/Materia%C5%82y_drewnopochodne. 
Uczniowie wskazują w pracowni przedmioty wykonane z materiałów drewnopochodnych 
i wykonują ćw. 3. 

6. Następnie nauczyciel pomaga uczniom w określeniu różnic w twardości i wytrzymałości 
drewna, płyty wiórowej, płyty pilśniowej twardej oraz sklejki (ćw. 4). 

- Uczniowie mogą wykonać projekt z drewna - film „To takie proste! Spinaczowy 
stworek” dostępny https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-szkola-
podstawowa-klasy-4-8/technika/jak-to-dziala/klasa-5. 

 

Faza podsumowująca 

1. Nauczyciel zawiesza na tablicy duży arkusz papieru z narysowanym schematem rybiego 
szkieletu. W głowę ryby wpisuje zagadnienie do rozpatrzenia: „Dlaczego zmniejsza się 
liczba lasów na świecie?”. Uczniowie w 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 
jednej z głównych przyczyn. Poszczególne drużyny ustalają, co miało wpływ na 
określony problem. 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.  

2. Uczniowie prezentują sposoby chronienia lasów przed niszczącymi je czynnikami. 
Przygotowują listę działań, które mogliby podjąć dorośli, oraz czynności możliwych do 
wykonania przez dzieci.  

3. Uczniowie wykonują zadanie 2 w karcie pracy – odszukują w diagramie nazwy 
przedmiotów wykonanych z drewna i uzupełniają tabelę. 

4. Zadanie domowe:  
Wykonaj ćwiczenie „Mam pomysł”. 
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Materiały dla nauczyciela 
 

Przykładowy schemat rybiego szkieletu do zagadnienia „Dlaczego zmniejsza się liczba 
lasów na świecie?” 

 

 

 

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, skierowanej do 
lokalnej społeczności, sadzenie drzewek. 

 
 
 

„Drewno na co dzień” 
 1 Napisz, dlaczego – według Ciebie – drewno jest cennym surowcem. 

 
 

Karta pracy 

 



 2 Odszukaj w diagramie nazwy przedmiotów wykonanych z drewna. Następnie uzupełnij tabelę. 
 
 

P O D Ł O G A K U B E K 
S K R Z Y N K A F L E T 
S T Ó Ł D A C H Ó W K A 
P Ł O T S A M O C H Ó D 

S Z A F A K R Z E S Ł O 
 
 

Przedmiot Rodzaj drewna Potrzebne narz´dzia 

   

   

   

   

   

   

   

 

„Rozpoznawanie materiałów drewnopochodnych” 
Cele doświadczenia: 
Uczeń: 

- porównuje właściwości materiałów drewnopochodnych, 
- nazywa próbki na podstawie stwierdzonych właściwości, 
- formułuje wnioski wynikające z doświadczenia, 
- z zaangażowaniem uczestniczy w pracy zespołowej. 

Forma pracy: 
grupowa. 

Środki dydaktyczne: 
- ponumerowane próbki płyty pilśniowej, płyty wiórowej i sklejki o wymiarach 10 × 20 cm 

 i grubości 3 mm, 
- odważnik 0,5 kg, 
- 2 klocki drewniane do podparcia próbek. 

Przebieg doświadczenia: 
1. Nauczyciel dzieli klasę na kilkuosobowe grupy, a następnie przedstawia uczniom cel 

doświadczenia: rozpoznawanie materiałów drewnopochodnych. Poleca równie˝ 
zachować ostrożność przy pracy. Rozdaje zespołom rysunki stanowisk badawczych 
 i  tabele zawierające opisy właściwości materiałów drewnopochodnych znajdujące się 



 

  

 w Materiałach dla ucznia, a także ponumerowane próbki oraz narzędzia potrzebne do 
przeprowadzenia doświadczenia. 

2. Uczniowie kolejno układają próbki na podpórkach, a następnie sprawdzają, co się 
dzieje po obciążeniu ich odważnikiem. Na podstawie prze prowadzonego 
doświadczenia formułują odpowiednie wnioski. 

3. Nauczyciel sprawdza prawidłowość wykonanego zadania i ocenia pracę uczniów. 
 

 
“Materiał  dla  ucznia” 

 
Stanowisko badawcze 

 
 

 
 
 
 

Właściwości materiałów drewnopochodnych 
 

Materiał drewno- 
pochodny 

 
Cechy charakterystyczne 

 
Właściwości mechaniczne 

 
Płyta pilśniowa 

Wyprodukowana z bardzo zagęszczonej masy drzewnej, 
czyli rozdrobnionego drewna i kleju. Włókna układają 
się w różnych kierunkach, aby materiał był 
wytrzymały. 

 

Duża wytrzymałość, podatność 
na gięcie. 

 
Sklejka 

 
Płyta sklejona z nieparzstej liczby   fornirów, czyli  cienkich 
arkuszy drewna. 

Duża wytrzymałość, podatność na 
gięcie (ugina się pod 
obciążeniem, ale słabiej od płyty 
pilśniowej). 

 
Płyta wiórowa 

Powstaje w wyniku sprasowania wiórów pod wysokim 
ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Wióry są zespolone 
specjalnymi klejami i układają się jednokierunkowo. 

Mniejsza wytrzymałość, nie ugina 
się pod działaniem obciążenia. 
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