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TECHNOLOGIA PROJEKTOWANIA Odskocznie do nauki  
Łączenie materiałów w celu stworzenia stabilnej konstrukcji 

Zaprojektuj według wytycznych; stwórz i oceń rzeźbę wspinaczkową. 

 Cel: Wykonać zadanie budowlane z wykorzystaniem różnego rodzaju materiałów naturalnych.  
 

Aktywność: 
Uczniowie planują i wykonują w skali model trójwymiarowej rzeźby, która jest wystarczająco mocna, by mogły się na 
nią "wspiąć" ludziki z Lego / Playmobil (lub podobne). Wyzwanie polega nie tylko na tym, aby konstrukcja była 
mocna, ale również estetyczna i elegancka. Konstrukcje są następnie oceniane przez rówieśników, aby uzyskać 
sugestie dotyczące ulepszeń. 
 
• Przegląd wcześniejszej wiedzy na temat konstrukcji, 

"magicznego" trójkąta, metod mocowania, używania 
narzędzi i bezpieczeństwa. 

• Uzgodnienie "założeń" klasy - czego małe dziecko 
potrzebuje od konstrukcji do wspinaczki?  Jakie byłyby 
wymagania szkoły? Jaka jest rozsądna kwota pieniędzy, 
którą można wydać na sprzęt do zabawy? 

• Eksperymentuj z różnymi węzłami i innymi technikami 
mocowania. 

• Jeśli masz do dyspozycji warsztat z narzędziami, 
zademonstruj techniki takie jak łączenie na kołki i łączenie 
na zakładkę. 

• Wybieraj z różnych materiałów; patrz Materiały.   
• Uczniowie powinni naszkicować swój projekt, a następnie 

wykonać, przetestować i udoskonalić swoją konstrukcję. 
• Opatrz rysunek konstrukcji z oznaczeniem części 

składowych komentarzem konstrukcyjnym, który wyjaśniłby 
innej osobie, jak wykonać ten sam produkt. 

Materiały: 
• Patyki z różnych roślin o różnych poziomach 

giętkości, wytrzymałości i wartości estetycznej, 
np. z czerwonolistnych drzewek, wierzb, 
leszczyny, brzozy srebrnej, dowolne przycinanie 
przez ekipę utrzymania terenu lub 
zaprzyjaźnionych ogrodników. 

• Szereg lin, sznurków i sznurków o różnej 
grubości i wytrzymałości w zależności od 
przeznaczenia. 

• Materiały naturalne, takie jak szyszki, główki 
nasion itp. 

• Figurki Playmobil lub Lego albo ludziki z fajansu. 
• Narzędzia. 

 

Więcej odskoczni.: 
• Odskocznia do nauki: Design Technology - 

Wyhoduj swoje własne zasoby rzemieślnicze  
• Pappus Playful Springboard - Leszczyna 
• Arkusze informacyjne dotyczące identyfikacji 

roślin Pappus - Willow 
• Arkusz informacyjny "Węzły" - patrz biblioteka 

zasobów Pappus. 
 

Kluczowe słownictwo: 
zaprojektować, wykonać, ocenić, mocniejszy, 
sztywniejszy, bardziej stabilny, ciąć, kształtować, 
łączyć, wykańczać 
 
Kryteria sukcesu: 
ü Potrafię zaprojektować, wykonać i ocenić 

projekt w oparciu o opis projektowy. 
 

 


