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Scenariusz zajęć zintegrowanych - klasa 2
„Urządzenia elektryczne w domu”

Zajęcia te są profilaktyczne i mają służyć zapobieganiu wypadkom porażenia prądem
elektrycznym.

Scenariusz został opracowany w oparciu o 3 część podręcznika „Wesoła Szkoła” H.
Dobrowolska, A. Konieczna

Cele:
• Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole.
• Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z popularnych urządzeń

elektrycznych.
• Znaczenie techniki w życiu ludzi.
• Wzbogacenie słownictwa.
• Doskonalenie głośnego czytania, respektowania znaków przestankowych.
• Wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami na określony temat.
• Kształcenie umiejętności układania i pisania zdań.
• Doskonalenie techniki rachunkowej, układania i rozwiązywania zadań z treścią

na dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100.
Metody:

• pokaz;
• rozmowa;
• opowiadanie nauczyciela;
• ćwiczeniowa;
• elementy metody problemowej;
• elementy dramy.

Formy pracy:
• zespołowa;
• indywidualna;
• zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
• Elementarz techniki Od młotka do komputera Oficyna Panda 1994;
• Pentliczek Zgaś światło nr 11/1994,
• urządzenia elektryczne i ich instrukcje obsługi (suszarka do włosów, żelazko,

telewizor, czajnik elektryczny, odkurzacz, prodiż, toster);
• kartoniki z nazwami różnych wynalazków, rysunek osi „czasu” z podziałem na

„wiek XIX”- „wiek XX”- „WIEK XXI”;
• kartoniki z zagadkami i cenami;
• kartki A3 dla każdego zespołu;
• kolorowe flamastry;
• przyniesione przez dzieci druty, sznurki, butelki, gazety, szpulki, itp.
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Przebieg zajęć:
1. Rozmowa na temat znaczenia urządzeń elektrycznych w życiu człowieka.

- Jakie urządzenia elektryczne zgromadziliśmy dzisiaj w naszej klasie?
- Jakie inne urządzenia elektryczne wykorzystujemy w domu?
- Jak wyglądałoby życie gdyby zabrakło prądu? Czym moglibyśmy zastąpić

światło żarówki?

2. Opowiadanie nauczyciela o historii elektryczności:
Elektryczność pojawiła się ponad 100lat temu w XIX wieku. Od tego czasu
liczne wynalazki zmieniły życie ludzi. Jednym z najbardziej pomysłowych
wynalazców był Amerykanin – Thomas Edison, który skonstruował między
innymi żarówkę. W XIX wieku pojawiły się też pralki, lodówki i telefon.
Wcześniej żywność (mięso, ryby) wędzono, solono lub suszono. Dzisiaj
żywność można zamrażać lub liofilizować, czyli pozbawiać wilgoci.
Wynalazki XX wieku to: radio, telewizja, sygnalizacja świetlna (w Anglii), film
rysunkowy Walta Disneya, energia atomowa, i komputery (pierwszy - ENIAC).

3. Przypinanie kartoników z nazwami wynalazków na osi „czasu” narysowanej na
tablicy:
Wiek XIX – żarówka, pralka, lodówka, telefon,
Wiek XX – radio, telewizja, energia atomowa, komputery.

4. Przekreślanie rysunków przedstawiających niebezpieczne sytuacje związane z
obsługą urządzeń elektrycznych w domu i uzasadnianie swojego wyboru
(„Wesoła Szkoła”, część 3, 11 karta pracy).

5. Opracowanie w zespołach kilkuosobowych zasad bezpiecznego korzystania z
urządzeń elektrycznych. Zapisywanie propozycji w formie zdań rozkazujących
kolorowymi flamastrami na kartkach A3. Przypięcie prac na tablicy i głośne,
zbiorowe odczytanie przez każdy zespół swoich haseł.
Wspólne wybranie najważniejszych haseł i zapisanie ich w zeszytach (Nie
dotykaj urz ądzeń elektrycznych, wł ączników, wtyczek mokrymi r ękami!
Nie zostawiaj wł ączonego żelazka! Nie ci ągnij za przewód elektryczny! Nie
używaj suszarki w wannie! Korzystaj z urz ądzeń elektrycznych tylko w
obecno ści osób dorosłych!)

6. Pantomima – Każdy zespół przygotowuje pantomimę przedstawiającą obsługę
danego urządzenia. Pozostali zgadują nazwę tego urządzenia. Praca każdego
zespołu zostaje nagrodzona brawami.

7. Rozwiązywanie zagadek o urządzeniach elektrycznych. Dobieranie cen do
urządzeń znajdujących się w klasie.
Nauczyciel ma karty na których z jednej strony jest tekst zagadki, a z drugiej –
cena danego urządzenia (liczba dwucyfrowa). Uczeń, który odgadnie zagadkę,
przykleja cenę do danego urządzenia.

8. Układanie i rozwiązywanie zadań (kupowanie, sprzedawanie urządzeń po
danych cenach) na dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie
100. Zapisywanie działań na tablicy i w zeszytach.
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9. Zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia elektrycznego.
- Oglądanie w zespołach instrukcji obsługi niektórych urządzeń.
- Czytanie zaznaczonych fragmentów.
- Zwracanie uwagi na znaki informacyjne(„Spełnia wymogi bezpieczeństwa”,

„Nie wymaga uziemienia”, itp.)
10. Prezentacja przez poszczególne zespoły pracy odkurzacza, suszarki do

włosów, telewizora, czajnika elektrycznego(włożenie wtyczki do gniazdka,
uruchomienie).

11. Konstruowanie w zespołach fantastycznego urządzenia z butelek, szpulek,
drutu, sznurków, gazet, itp.
Wymyślenie i przedstawienie w dowolnej formie instrukcji obsługi(pokaz,
rysunek, kilkuzdaniowa wypowiedź).

12. Podsumowanie i samoocena.
- Jakie urządzenia elektryczne obsługujecie sami w domu?
- Na co zwrócicie uwagę po dzisiejszych zajęciach?
- Co możesz zrobić, aby oszczędzać energię elektryczną w swoim domu?

Opracowanie: Małgorzata Matuszak


