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Tytuł projektu 

 

Czy wystarczy nam wody? 

 

Metryczka 

 

Poziom edukacyjny: 10-12 lat  

Grupa przedmiotowa:    uczniowie klasy 5 szkoły podstawowej 

Czas na pełną realizację projektu: ok. 33 godziny 

Autorzy scenariusza: Małgorzata Szlufik, Dorota Borowiec 

Szkoła: Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie 

Ramowa koncepcja projektu 

 

 

Projekt przeznaczony dla uczniów zainteresowanych zjawiskami przyrodniczymi. Źródłem 

wiadomości są obserwacje i pomiary wykonywane systematycznie w terenie, w różnych 

miejscach Krajna. Uczniowie  mierzą temperaturę  i opady atmosferyczne we własnym 

ogródku. Do badań tych stosowany jest termometr zaokienny oraz własnoręcznie wykonany 

deszczomierz odznaczający się prostą konstrukcją. Uczniowie kształtują nawyk obserwacji 

otaczającej przyrody w określonych porach dni. Każde zdarzenie i obserwacja dokonywana 

przez ucznia podlegała jego ocenie i opisowi. 
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Cele  zajęć  STEAM 

 

Cele ogólne: 

 rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki 

i matematyki poprzez udział w projekcie multidyscyplinarnym; 

 kształtowanie umiejętności łączenia wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin 

dla osiągnięcia celu i rozwiązywania problemu; 

 rozwijanie kompetencji niezbędnych do planowania pracy własnej i pracy w grupie; 

 wdrażanie do pracy projektowej oraz rozwijanie kompetencji niezbędnych 

do zarządzania projektem; 

 rozbudzanie ciekawości poznawczej, kreatywności i wyobraźni uczniów; 

 rozwijanie myślenia logicznego i zachęcenie do poszukiwania nowych rozwiązań. 

Cele naukowe: 

M
at

em
at

yk
a 

pomiary temperatury (odczytywanie temperatury), opadów (odmierzanie wody za pomocą 

wybranej miarki w mm), zapisywanie dat i godzin dokonywania pomiarów, przedstawienie 

danych na prostych wykresach, wykonanie prostych urządzeń pomiarowych na podstawie 

instrukcji (mierzenie). 

In
fo

rm
at

yk
a sporządzanie wykresu temperatury powietrza odczytywanej systematycznie z termometru 

zaokiennego oraz opadów atmosferycznych (deszczomierze), odszukanie stron podających 

temperaturę powietrza w różnych miastach (np. www.pogoda.onet.pl, www.twojapogoda.pl, 

www.pogodynka.pl, itp.) i porównanie wyników swoich pomiarów z danymi rzeczywistymi, 

opracowanie prezentacji w Power Point. 

P
rz

yr
o

d
a 

poznanie obiegu wody w przyrodzie i jej znaczenia w gospodarce człowieka, określenie 

czynników: szerokość geograficzna, ukształtowanie powierzchni, odległość od mórz i oceanów. 

Te
ch

n
ik

a 

własnoręczne wykonanie kilku deszczomierzy, umiejscowienie ich w ogródkach 

przydomowych, prowadzenie oraz notowanie pomiarów. 

Fi
zy

ka
 zapoznanie uczniów z rożnymi pomiarami temperatury powietrza oraz unowocześnieniem 

mierników, historią stosowanych dziś skal termometrycznych opracowanych dopiero w XVIII i 

XIX wieku, jednostkami: skalą Celsjusza (temperatura powietrza podawana w °C), skalą 

Fahrenheita (temperatura powietrza wyrażona jest w °F) 
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Kryterium sukcesu 

 

 

Uczniowie przy pomocy aktywnej, badawczej metody, rozwiną zainteresowania zjawiskami 

przyrodniczymi. Samodzielnie odkryją wiedzę z różnych dziedzin nauki, w naturalny sposób 

odkryją fascynację nauką oraz radość z odkrywania i badania zjawisk. Nauczą się pokonywać 

trudności i współpracować w grupie. 

 

Wymagania przestrzenne i technologiczne 

 

 

 Stworzenie kilku deszczomierzy wg wskazówek nauczycieli, prowadzenie i zapisywanie 

pomiarów 

 

Wymagane zasoby cyfrowe do realizacji zajęć 

 

 

 Wyszukiwanie na stronach internetowych informacji pomiarów opadów 

i temperatury w regionie i kraju w celu stworzenia analizy porównawczej. 

 Wykorzystanie programów komputerowych do tworzenia prezentacji, tabel 

i wykresów, np. Excel, Power Point. 

 Strony internetowe instytucji pomiarowych, naukowych itp. 

 

 

Niezbędne narzędzia technologiczne i cyfrowe 

 

 

 Komputer, książki, encyklopedie, drukarka, artykuły biurowe, strony www, plastikowe 

butelki do budowy deszczomierzy 
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Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 

 

Opis prototypu tworzonego podczas zajęć 

 

 Deszczomierze wykonane przez uczniów,  

 Mapa Krajna z zaznaczonymi punktami pomiarów (miejsca zamieszkania uczestników 

projektu). 

 

Realizacja projektu 
 

 

 Czynności uczniów 

S 

Uczestnicy projektu zdobędą wiedzę dotyczącą sposobów pomiaru  temperatury 

i opadów atmosferycznych, czynników wpływających na zjawiska przyrodnicze, 

obiegu wody w przyrodzie i jej znaczenia dla gospodarki i człowieka oraz porównają ilość 

opadów i średnią temperaturę regionu do średnich ogólnokrajowych. 

T 
Uczniowie wykorzystają narzędzia technologiczne do utrwalenia 

i zaprezentowania w atrakcyjny sposób zdobytych informacji. 

E 
Uczniowie zbudują deszczomierze i systematycznie będą zapisywać ilość i rodzaj 

opadów atmosferycznych. 

A 
Prace uczniów, powstałe podczas realizacji projektu będą wyrazem ich zdolności 

plastycznych i estetycznych oraz będą odwzorowywać ich kreatywność i twórcze 

myślenie. 

M 
Uczniowie wykorzystają umiejętności i wiedzę matematyczną min. mierzenie, 

obliczanie średnich, planowanie, wnioskowanie i logiczne myślenie. 
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Przebieg realizacji projektu 

 
  

Nazwa działania nr 1: 

Zapoznanie uczniów z tematyką projektu i jego planowym 

przebiegiem; ustalenie celów projektu; planowanie pracy i 

przydział zadań 

Czas 

realizacji: 
2 godziny 

Element 

STEAM 
S,T,E,A,M 

Zadania nauczyciela:  

 Przygotowanie tabeli do zapisywania 

wyników pomiarów 

 Wyznaczenie osób chętnych do realizacji 

projektu 

Zadania ucznia:   

 Planowanie pracy 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Projekt przeznaczony do realizacji w dużej grupie klasowej 

 

 

Nazwa działania nr 2: 

Budowa deszczomierzy 

Czas 

realizacji: 
3 godziny 

Element 

STEAM 
T, E, A, M 

Zadania nauczyciela:  

 Podanie sposobu budowy urządzenia oraz 

miejsca zawieszenia 

Zadania ucznia:   

 Budowa i umiejscowienie urządzenia w 

warunkach wygodnych do pomiaru 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

 

 

 

Nazwa działania nr 3: 

Monitorowanie temperatury i wielkości opadów 

Czas 

realizacji: 
10 godzin 

Element 

STEAM 
S, E, M 

Zadania nauczyciela:  

 Przypominanie uczniom o 

systematycznych pomiarach i ich zapisie 

Zadania ucznia:   

 Sprawdzanie i zapisywanie pomiarów 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   
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Nazwa działania nr 4: 

Pozyskiwanie informacji z dostępnych źródeł 

Czas 

realizacji: 
3 godziny 

Element 

STEAM 
S, T,M 

Zadania nauczyciela:  

 Udzielanie wskazówek uczniom 

Zadania ucznia:   

 Wyszukiwanie informacji ze stron 

internetowych 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Organizacja zajęć pozalekcyjnych z dostępem do komputera 

 

Nazwa działania nr 5: 

Zebranie i usystematyzowanie danych 

Czas 

realizacji: 
3 godziny 

Element 

STEAM 
S,T E, A, M 

Zadania nauczyciela:  

 Opracowanie z uczniami wykresów i 

diagramów 

Zadania ucznia:   

 Obliczenie średnich, opracowanie 

wykresów i diagramów,    

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Porównanie wyników uczniów z uwzględnieniem miejsca zamieszkania 

 

Nazwa działania nr 6: 

Opracowanie prezentacji multimedialnej 

Czas 

realizacji: 
5 godzin 

Element 

STEAM 
T, E, A 

Zadania nauczyciela:  

 Praca z uczniami 

Zadania ucznia:   

 Porządkowanie danych, planowanie i 

tworzenie prezentacji 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Praca zespołowa 

 

Nazwa działania nr 7: 

Stworzenie mapy Krajna i zaznaczenie miejsc pomiarów 

Czas 

realizacji: 
5 godzin 

Element 

STEAM 
T, E, A 

Zadania nauczyciela:  

 Praca z uczniami 

Zadania ucznia:   

 Stworzenie mapy z zaznaczonymi 

miejscami, w których dokonywane były 

pomiary 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Praca zespołowa 
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Nazwa działania nr 8: 

Ewaluacja projektu 

Czas 

realizacji: 
2 godziny 

Element 

STEAM 
S 

Zadania nauczyciela:  

 Przygotowanie kilku metod ewaluacji 

pracy. 

Zadania ucznia:   

 Dokonanie ewaluacji projektu według 

wskazań nauczyciela. Wyciągnięcie  

wniosków. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Praca indywidualna i zespołowa. 

 

 

 

Sposób  ewaluacji 

 
 

Ewaluacja na poszczególnych etapach realizacji: 

 Ewaluacja prowadzona jest na każdym etapie projektu z wykorzystaniem TIK. Przed 

rozpoczęciem projektu ustalany jest dla każdego ucznia poziom wyjściowy dla 

poszczególnych kompetencji, których opanowanie stanowi cel projektu oraz poziom 

oczekiwań. 

Ewaluacja całościowa: 

  Ewaluacja prowadzona jest w oparciu o załączone narzędzia ewaluacyjne. 

 Po zakończeniu projektu badany jest przyrost wiadomości i umiejętności uczniów w 

zakresie poszczególnych składowych STEAM i atrakcyjności całego projektu. 

 

 

Uwagi dla nauczycieli 

 
 
Utrudnieniem podczas realizacji projektu, był okres nauki zdalnej uniemożliwiający 

indywidualny kontakt z uczniem. 

 
 
 


