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Scenariusz zajęd STEAM został przygotowany w ramach realizacji projektu Świętokrzyskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach „STEAMowa Szkoła” pod kierunkiem Marioli 

Kosztołowicz. 
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Tytuł zajęć 

 

Jak materiał i ciężar łódki wpływa na jej prędkość 

 

Metryczka 

 

Poziom edukacyjny: uczniowie klasy 5  

Grupa przedmiotowa: fizyka, biologia 

Czas na pełną realizację projektu: 11 godzin lekcyjnych 

Autorzy scenariusza: Edyta Dulewicz  

Szkoła: Akademicka Szkoła Podstawowa im. Williama Shakespeare’a  

Ramowa koncepcja projektu 

 

Głównym założeniem projektu było wykonanie makiety zbiornika wodnego oraz modeli 

łódek. Uczniowie testowali prędkośd łódki w zależności od materiału, z jakiego została 

wykonana oraz od jej ciężaru. Podczas realizacji projektu uczniowie zdobyli wiedzę na temat 

prawa wyporu oraz sposobu napędzania łodzi. Do doświadczenia uczniowie wykorzystali 

wiatrak elektryczny, wytwarzający wiatr, który napędzał łódki.  
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Cele  zajęć  STEAM 

 

 

Cele ogólne: 

 Poznanie przez uczniów prawa wyporu – dlaczego łódki unoszą się na wodzie, 

 Stworzenie przez uczniów prototypu imitującego rzekę, aby przeprowadzid eksperyment 

i zbadad prędkośd łódek w zależności od wagi oraz tworzywa, z jakiego wykonano łódkę. 

Cele naukowe: 

M
at

em
at

yk
a - Obliczanie prędkości łódek; 

- Obliczanie objętości wody w zbiorniku; 

B
io

lo
gi

a 

- Kształtowanie świadomości dzieci na temat zanieczyszczenia wód, wynikającego  

z użytkowania statków w środowisku naturalnym; 

- Wykorzystanie naturalnych, ekologicznych materiałów do ozdobienia makiety 

zbiornika wodnego; 

Fi
zy

ka
 

-  Poznanie przez uczniów prawa wyporu - dlaczego łódki unoszą się na wodzie; 

- Wykorzystanie wiatru jako siły napędowej łódek; 

- Dobranie odpowiednich materiałów do budowy łódki, aby unosiły się na wodzie.  

 

 

Kryterium sukcesu 

 

Wykonanie przez uczniów makiety zbiornika wodnego oraz modeli łódek z różnych 

materiałów. Przeprowadzenie doświadczenia polegającego na pomiarze czasu przepłynięcia 

zbiornika przez łódkę, a następnie policzeniu prędkości każdej z nich. Po dokonanym 
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eksperymencie, uczniowie wyciągnęli wnioski na temat wpływu materiału, z którego była 

wykonana łódka oraz masy na jej prędkośd.    

 

Wymagania przestrzenne i technologiczne 

 

 

 Sala lekcyjna z oknem, które można otworzyd podczas malowania makiety farbą olejną; 

 Komputer z dostępem do Internetu; 

 Telefon z funkcją pomiaru czasu lub stoper; 

 

Wymagane zasoby cyfrowe do realizacji zajęć 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=24g6wZMYhjE  

Niezbędne narzędzia technologiczne i cyfrowe 

 

 

 Microsoft Power Point  

 Microsoft Word  

 YouTube 

 

Opis prototypu tworzonego podczas zajęć 

 

Uczniowie wykonali makietę zbiornika wodnego, który został przyozdobiony ekologicznymi, 

naturalnymi materiałami, imitującymi brzeg rzeki. Makieta została wykonana  

z wodoodpornego materiału – styroduru, a następnie pomalowana farbą olejną również 

odporną na wodę. Kolejnym elementem prototypu były łódki. Każda łódka wykonana  

z innego tworzywa, aby można było przeprowadzid eksperyment i porównad  prędkośd 

każdej z łodzi.    

https://www.youtube.com/watch?v=24g6wZMYhjE
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Realizacja projektu 
 

 

 Czynności uczniów 

S 

 wprawienie łódek w ruch, poprzez wiatrak imitujący wiatr;  

 pozyskanie informacji na temat zanieczyszczenia wód, wynikającego z 

użytkowania statków w środowisku naturalnym; 

 przeprowadzenie doświadczenia z pomiarem prędkości łódek; 

T 
 korzystanie z komputera wraz z dostępem do Internetu; 

 używanie kalkulatora do obliczeo; 

 korzystanie z telefonu z funkcją nagrywania i pomiaru czasu; 

E 
 budowa modelu zbiornika wodnego; 

 budowa łódek; 

A 
 ozdabianie makiety zbiornika wodnego; 

 wykonanie łódek z różnych materiałów oraz ich ozdobienie; 

M 
 obliczanie prędkości łódek; 

 obliczanie objętości wody w zbiorniku. 

 

 

Przebieg realizacji projektu 

 
  

Nazwa działania nr 1: 

Zbieranie i porządkowanie informacji na temat – dlaczego statki 

pływają.  

Czas 

realizacji: 
45 min. 

Element 

STEAM 

S, T 

Zadania nauczyciela:  

 Nadzór nad pracą uczniów; 

 Pomoc w weryfikowaniu i porządkowaniu 

zdobytych informacji. 

Zadania ucznia:   

 Wyszukiwanie informacji w Internecie na 

temat – dlaczego statki unoszą się na 

wodzie pomimo swojego ciężaru oraz jak 

działa prawo wyporu.  

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Wykorzystanie komputerów oraz telefonów z dostępem do Internetu. 

 

Nazwa działania nr 2: 

Budowa modeli łódek. 

Czas 

realizacji: 
3 x 45 min. 

Element 

STEAM 

E, A 
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Zadania nauczyciela:  

 Nadzór oraz pomoc w doborze 

materiałów do budowy modeli łódek.  

Zadania ucznia:   

 Budowanie modeli łódek z różnych  

materiałów (papierowe i plastikowe 

wytłoczki po jajkach, styropian, patyczki 

drewniane, korki, filc, patyczki po lodach, 

folia); 

 Wymyślenie i nadanie nazw łódkom; 

 Zważenie każdej łódki. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

 

 

Nazwa działania nr 3: 

Budowa prototypu zbiornika wodnego. 

Czas 

realizacji: 
3 x 45 min. 

Element 

STEAM 

E, A 

Zadania nauczyciela:  

 Nadzór nad pracą uczniów – zwłaszcza 

podczas korzystania z ostrych narzędzi 

oraz kleju na gorąco.  

Zadania ucznia:   

 Wydłubanie nożykami wgłębienia 

imitującego dno rzeki; 

 Pomalowanie dna wodoodporną farbą 

olejną; 

 Ozdabianie makiety naturalnymi 

elementami – kamyki, mech, drewienka, 

szyszki. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

 

 

Nazwa działania nr 4: 

Testowanie prędkości łódek. 

Czas 

realizacji: 
45 min. 

Element 

STEAM 

M 

Zadania nauczyciela:  

 Pomoc przy obliczeniach prędkości łódek 

w zależności od zmierzonego czasu 

przepłynięcia zbiornika. 

Zadania ucznia:   

 Pomiar czasu przepłynięcia łódki 

napędzanej wiatrem przez cały zbiornik 

wodny.  

 Obliczanie prędkości każdej łódki, na 

podstawie zmierzonego czasu oraz 

długości zbiornika wodnego (korzystanie 

ze wzoru na prędkośd, drogę, czas). 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Korzystanie z kalkulatora do obliczeo prędkości łódek oraz telefonu z funkcją odmierzania 

czasu.  
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Nazwa działania nr 5: 

Obliczenie objętości wody.  

Czas 

realizacji: 
45 min. 

Element 

STEAM 

M 

Zadania nauczyciela:  

 Naprowadzenie uczniów na 

wykorzystanie odpowiedniego wzoru do 

obliczenia objętości wody. 

Zadania ucznia:   

 Przelanie wody z modelu zbiornika 

wodnego do plastikowego pudełka, które 

było w kształcie prostopadłościanu.  

 Zmierzenie krawędzi prostopadłościanu 

(pudełka) i obliczenie objętości wody. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Wykorzystanie kalkulatora do obliczeo. 

 

Nazwa działania nr 6: 

Przygotowanie prezentacji na temat zrealizowanego Projektu. 

Czas 

realizacji: 
45 min. 

Element 

STEAM 

T 

Zadania nauczyciela:  

 Nadzór i ewentualna pomoc przy 

tworzeniu prezentacji. 

Zadania ucznia:   

 Tworzenie prezentacji podsumowującej 

projekt grupy. Przedstawienie zebranych 

danych w tabeli. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Wykorzystanie komputera oraz odpowiedniego programu do przygotowania prezentacji. 

 

Nazwa działania nr 7: 

Pokaz Projektu przed innymi uczniami w szkole. 

Czas 

realizacji: 
45 min. 

Element 

STEAM 

S, A, T, 

Zadania nauczyciela:  

 Pomoc w przygotowaniu sali, sprzętu 

multimedialnego. 

Zadania ucznia:   

 Prezentacja wyników pracy całej grupy 

przed pozostałymi uczniami oraz 

nauczycielami.  

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Wykorzystanie komputera oraz rzutnika do wyświetlenia prezentacji. 
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Sposób  ewaluacji 

 
 

Ewaluacja na poszczególnych etapach realizacji: 

 Obserwacja pracy uczniów podczas zajęd oraz zbieranie na bieżąco wniosków z 

obserwacji; 

 

Ewaluacja całościowa: 

 Zebranie opinii uczniów na temat realizacji Projektu metodą pn. „Gadająca ściana”. 

Uczestnicy przyklejali do ściany kolorowe karteczki z informacją co sądzą o Projekcie - 

które elementy zajęd najbardziej ich zaciekawiły, a które im się nie podobały i chcieliby 

zmienid.   

 

 

Uwagi dla nauczycieli 

 
Makieta zbiornika wodnego powinna zostad wykonana ze styroduru, ponieważ zwykły 
styropian może ulec zniszczeniu lub przeciekaniu  po wlaniu do niego wody.  
 
 
 
 
 


