
 

 

18.05.2020r. Technika kl. VI 
Temat: Nowoczesny świat techniki 
 
Cele lekcji: 
Uczeń: 
- przedstawia najważniejsze wynalazki ludzkości, 
- wyjaśnia, czym jest mechatronika, 
- podaje przykłady urządzeń mechatronicznych, 
- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń mechatronicznych 

(np. dronów, pojazdów elektrycznych). 
 
 
Na brystolu formatu A2 każdy rysuje długą poziomą linię (oś). Uczniowie oznaczają na niej 

kolejne daty powstania wynalazków. Jeśli dokładna data nie jest znana, wystarczy 
napisać w przybliżeniu, np.: 8 tys. lat przed naszą erą. Uczniowie wycinają z gazet 
i przyklejają przy odpowiednich datach zdjęcia wynalazków. Zdjęcia prac wysyłacie ma 
Messenger lub na e-mail:wwisniewska@interia.pl 

 
Uczniowie wykonują zadanie 1 z karty pracy - opisują, jak może wyglądać dzień z ich życia za 

20 lat, uwzględniając w nim roboty przyszłości. 
Uczniowie zapoznają się z definicją pojęcia mechatronika zawartą w infografice na s. 61 

podręcznika oraz przykładami zastosowania mechatroniki. Wykonują w zeszytach ćw. 1 
z „Pracy z infografiką” - podają przykłady urządzeń mechatronicznych. W razie trudności 
nauczyciel podaje kilka przykładów, dzięki którym uczniowie lepiej zrozumieją, czym 
są urządzenia mechatroniczne: pralka, ekspres do kawy, aparat cyfrowy. Nauczyciel 
tłumaczy, że urządzenia mechatroniczne to takie, w których współdziałają elementy 
elektryczne, elektroniczne i mechaniczne - najczęściej wykonując jakieś zadanie w swoim 
otoczeniu, np.: programujemy pralkę (elektronika), aby dobrała ilość i temperaturę wody, 
ilość środka piorącego oraz obroty bębna i dzięki temu wyprała ubrania (mechanika). 

Uczniowie zapoznają się z ramką „Bezpiecznie z dronem” (podręcznik, s. 62) i wykonują ćw. 3 
z tej samej strony. 

Prowadzący zajęcia opowiada o pojazdach elektrycznych, które wcześniej były napędzane 
tylko siłą mięśni (np. rowery, hulajnogi, deskorolki). Wyjaśnia, że one również 
są urządzeniami mechatronicznymi, gdyż energia elektryczna dzięki współdziałaniu 
elementów elektrycznych, elektronicznych oraz mechanicznych umożliwia ruch tych 
pojazdów. Nauczyciel prosi uczniów, aby opracowali oraz wypisali w zeszycie zasady 
bezpieczeństwa, których trzeba przestrzegać, korzystając z pojazdów elektrycznych.  

Uczniowie zapoznają się z opisem zagrożeń wynikających z rozwoju technologicznego (s. 63 
podręcznika), a następnie wykonują ćw. 4 z tej samej strony - wymieniają wszystkie 
zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać w swoim otoczeniu. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Najważniejsze wynalazki ludzkości - propozycje 

Wynalazek Rok 

Koło 4000 p.n.e. 

Prasa drukarska Gutenberga 1450 

Silnik parowy 1735 

Silnik spalinowy 1860 

Telefon 1876 

Żarówka 1879 

Samochód 1885 

Radio 1895 

Samolot 1919 

Telewizja 1924 

Komputer 1945 

Internet 1969 

Smartfon 1992 

 


