
Scenariusz zajęć w klasie I 

Temat: Do czego człowiek wykorzystuje roboty? 

Cele 

Główny: 

Uczeń wie, co to jest automatyzacja. 

 

Szczegółowe 

Uczeń:  
● wyjaśnia, jak automatyzacja wpływa na wydajność pracy,  
● opisuje, w jaki sposób maszyny służą człowiekowi,  
● potrafi rozróżnić sytuacje, w których człowiek może zostać zastąpiony 

przez roboty, 
● potrafi wymienić pozytywne aspekty używania robotów i nowych 

technologii w życiu człowieka. 

Metody: 
Prezentacja multimedialna, pogadanka, dyskusja, działania praktyczne. 
 
Środki dydaktyczne: 
Tablica mulimedialna, strona internetowa ,,Technologie z klasą”, karty pracy. 
 
Scenariusz realizowany w ramach projektu ,,Technologie z klasą” 
 
 

Przebieg zajęć: 

1.Co potrafi robot? 

Lekcję rozpocznij od wyświetlenia pierwszej część filmu pt. „Co potrafi Yumi?” Po 

zatrzymaniu filmu w 0:40 minucie, zadaj dzieciom pytanie: 

Co według was potrafi zrobić Yumi? 

Odpowiedzi zapisz na tablicy, a następnie odtwórz dalszą część filmu. 

2. Jak powstawały samochody 100 lat temu? 

Zapytaj uczniów, czy wiedzą, kiedy powstały i jak wyglądały pierwsze na świecie 

samochody osobowe. Następnie wyświetl prezentację pokazującą zdjęcia 

pierwszych samochodów. 

Zadaj pytania: 

Jak myślicie, co jest potrzebne do zbudowania samochodu? 

Z czego zbudowane były  samochody?  

Ile widzicie części, z których składały się pierwsze samochody? 

Czy myślicie, że te części są lekkie, czy ciężkie?  

Czy łatwo je podnieść, dopasować?  

Ile osób było potrzebnych do przymocowania kół? 

Kto i w jaki sposób budował samochody? 



Pozwól dzieciom wyrazić swoją opinię na temat materiału z jakiego budowane 

były samochody - czy były lekkie, czy ciężkie. Niechaj dzieci na głos policzą 

części, które widzą, np. dach, koła, kierownica, siedzenia, etc. 

Następnie przejdź do pytania, jak te samochody były budowane. Wejdź na 

stronę Encyklopedii Britannica: 

https://www.britannica.com/biography/Henry-Ford i pokaż dzieciom zdjęcie, 

warsztatu, w którym Henry Ford pracował ręcznie nad swoim pierwszym 

prototypem samochodu. 

 Ćwiczenie jest  wprowadzeniem do dyskusji na temat wad i zalet ręcznego 

budowania ręcznego różnych produktów oraz  automatyzacji linii produkcyjnych. 

 
Praca w grupach 

 
3. Ręczne stanowisko montażowe 

Rozdaj każdej grupie po 5 obrazków samochodów pociętych na części (części 

muszą być wymieszane) i poproś zespoły o ich złożenie. Daj dzieciom sygnał: 

start i rozpocznij mierzenie czasu. Na tablicy zapisuj czas ukończenia zadania 

przez każdą grupę. 

Wyciąganie wniosków 

Podsumowanie współpracy w grupie 
Po skończonym ćwiczeniu porozmawiaj z uczniami na temat ich współpracy w 

grupie. Możesz zadać pytania: 

Czy łatwo było ułożyć obrazki? 

Czy szybko udało się odnaleźć brakujące części? 

Czy w zespole nawzajem sobie pomagaliście, czy przeszkadzaliście szukając tych 

samych elementów? 

Czy układając obrazki, nie niszczyliście ich sobie przez przypadek, albo czy ktoś 

wam ich nie zrzucił na podłogę? 

Jak układaliście obrazki?  

Następnie zaproponuj uczniom ponowne wykonanie tego samego zadania, ale w 

taki sposób, żeby układanie obrazków przebiegało szybciej, sprawniej i bez 

uszkodzeń. Zapytaj najpierw uczniów, czy mają pomysł jak to zrobić. 

Pokieruj rozmową z uczniami w taki sposób, aby samodzielnie potrafili wyłonić 

trzy punkty, które usprawnią im pracę:  

Należy rozdzielić materiały, żeby łatwiej było znaleźć części. 

Każdy uczeń powinien wykonywać tylko jedno zadanie. 

Zadania powinny mieć ustaloną kolejność. 

4. Tworzymy linię produkcyjną 

Poproś uczniów o posegregowanie obrazków, w taki sposób, aby części 

zawierające ten sam fragment ilustracji (np. wszystkie lewe górne rogi), były 

ułożone na jednej kupce. 

Następnie, poproś uczniów o podzielenie się w grupie zadaniami – każdy musi 

wiedzieć, którą część składa. 

 



Zaproponuj grupom ustawienie się w odpowiedniej kolejności wykonywania 

zadań, np. w linii. Daj uczniom sygnał start i rozpocznij mierzenie czasu. Na 

tablicy zapisuj czas ukończenia zadania przez każdą grupę. 

5. Dyskusja 

Wyciąganie wniosków 

Porównaj z uczniami czas ukończenia obu zadań. Wspólnie zastanówcie się, co 

wpłynęło na zwiększenie wydajności ich pracy. 

 

Możesz zadać pytania: 

Kiedy układanie obrazków było łatwiejsze?  

Dlaczego było wam łatwiej?  

Jak wyglądała wasza współpraca - czy przeszkadzaliście sobie nawzajem w 

pracy? 

Następnie wyświetl uczniom 3. slajd na prezentacji  i opowiedz, że w taki sam 

sposób, w jaki uczniowie pracowali w drugim zadaniu, został wyprodukowany 

pierwszy samochód Ford T na linii produkcyjnej ponad 100 lat temu. 

 

Zapytaj uczniów o to, jakie są plusy i minusy ręcznego składania produktu, a 

jakie są na linii produkcyjnej. 

 

Co to jest automatyzacja? 

Porozmawiaj z uczniami na temat współczesnych sposobów produkowania 

samochodów oraz innych urządzeń. 

Czy  wciąż łatwo byłoby wam  złożyć 10 obrazków oraz kolejno 100, czy 1000?  

Ile czasu musielibyście pracować? 

Czy bylibyście zmęczeni, albo znudzeni taką pracą? 

Czy w ogóle chcielibyście to robić? 

Następnie wyświetl uczniom film, pokazujący budowę samochodu: 

https://www.youtube.com/watch?v=NLOkcB9j9sM&feature=youtu.be&t=1m29s 

i zapytaj, jaką rolę w filmie pełniły roboty. 

Porozmawiaj z uczniami o tym, jakie są współczesne metody produkcji i czym 

jest automatyzacja. 

 

6. Podsumowanie 

Jakie korzyści płyną z automatyzacji pracy? 

Podziel tablicę na pół pionową kreską. Z jednej strony narysuj kredą robota, z 

drugiej postać człowieka. Poproś dzieci o przydzielenie odpowiednich cech 

robotowi i człowiekowi. 

Możesz skorzystać ze z następującego zbioru cech, które dzieci powinny 

przydzielić robotowi i człowiekowi to np. szybki, wolny, nie męczy się, męczy się, 

słaby, silny, obrażony, nieobrażony, myśli, wykonuje polecenia, radzi sobie z 

malutkimi elementami, np. śrubki, nie radzi sobie z małymi elementami, etc. 



Następnie wyświetl uczniom slajd 5, 6, 7 i 8 z obrazkami współczesnego 

wykorzystywania robotów i poproś uczniów o nazwanie sytuacji, jaka jest 

przedstawiona na prezentacji. 

 

Podsumuj z dziećmi lekcję pytając uczniów o to, jak roboty pomagają ludziom 

we współczesnym życiu. 

 

 

 


