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Tytuł zajęć 

 

Wielofunkcyjna stacja meteorologiczna 

 

Metryczka 

 

Poziom edukacyjny:  II poziom edukacyjny 

Grupa przedmiotowa:    geografia, matematyka, chemia, fizyka, biologia, 

informatyka, technika 

Czas na pełną realizację projektu: styczeń – maj 2022 

Autorzy scenariusza: Katarzyna Dygas, Agnieszka Zielińska 

Szkoła: Katolicki Zespół Edukacyjny Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. św. Z. Sz. Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim 
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Ramowa koncepcja projektu 

 

Celem projektu jest stworzenie wielofunkcyjnej stacji meteorologicznej, która poza 

odczytem podstawowych pomiarów temperatury i opadów, będzie również mierzyła poziom 

zanieczyszczenia powietrza oraz wilgotność. 

Innowacją wprowadzoną w przedmiotowym projekcie jest obsługa zdalna poprzez aplikację.  

Dane wysyłane za pomocą Wi-Fi do serwera będzie można otworzyć na dowolnym 

urządzeniu z dostępem do Internetu.  Dodatkowa zaleta projektu to panel słoneczny, dzięki 

któremu stacja staje się samowystarczalna  energetycznie. 

 

Cele  zajęć  STEAM 

 

Cele ogólne: 

 Stworzenie wielofunkcyjnej stacji meteorologicznej. 

 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w  życiu codziennym. 

 Rozwijanie kompetencji w zakresie różnych przedmiotów. 

 Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, kreatywności, projektowego podejścia  

do zadań. 

 Nauka sztuki komunikacji i dochodzenia do konsensusu z innymi uczestnikami zajęć. 

 

Cele naukowe: 

M
at

em
at

yk
a 

Wykonywanie pomiarów, rysowanie figur przestrzennych, stosowanie skali, obliczanie 

pola powierzchni, jednostki miar, zamiana jednostek, tworzenie wykresów, obliczanie 

średnich. 

B
io

lo
gi

a Analiza wpływu warunków atmosferycznych oraz pór roku na życie ludzi, roślin  

i zwierząt. 
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G
eo

gr
af

ia
 Zastosowanie skali, kierunków geograficznych, poznanie podstawowych pojęć 

stosowanych w meteorologii, badanie wpływu zanieczyszczeń na środowisko 

naturalne, znaczenie pogody w życiu codziennym. 

C
h

em
ia

  

Badanie zanieczyszczenia powietrza oraz związków chemicznych występujących 

 w środowisku. 

Fi
zy

ka
 

Wykorzystanie gęstości substancji w procesie tworzenia projektu oraz podczas odczytu 

wskaźników, pojęcia – masa i ciężar.  

Zastosowanie alternatywnych źródeł energii – wykorzystanie i sposób działania lamp 

solarnych. 

 

 

 

Kryterium sukcesu 

 

Stworzenie działającej za pomocą aplikacji wielofunkcyjnej stacji meteorologicznej.  

Nabycie umiejętności społecznych i kompetencji kluczowych, rozwijanie współpracy, 

zaangażowania i dążenia do celu mimo występujących trudności.  

 

 

Wymagania przestrzenne i technologiczne 

 

 

Do prawidłowego działania wielofunkcyjnej stacji meteorologicznej niezbędne jest 

posiadanie otwartego terenu z dala od zabudowań, które mogłyby doprowadzić do mylnego 

odczytu parametrów. 
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Wymagane zasoby cyfrowe do realizacji zajęć 

 

 Komputer, tablet lub iphone z dostępem do Internetu. 

 Programowanie stacji pogodowej odbywać się będzie w środowisku Arduino, stosując 

uproszczoną wersję języka C. Zaletą tego środowiska jest łatwość pisania programów jak 

również ogromna liczba przykładów prostych programów, które pozwolą zrozumieć zasadę 

działania i ideę języka opartego na platformie Wiring. 

 Stację pogodowa będzie testowana na serwerze, a docelowo wykorzystana zostanie 

darmowa aplikację  BLYNK. Dane będzie można odczytać bezpośrednio z serwera lub na 

urządzeniu z zainstalowana aplikacją. 

 Blynk IoT platform: for businesses and developers 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.blynk&gl=PL  

 

 

Niezbędne narzędzia technologiczne i cyfrowe 

 

 Budka: Deska 50 cm x 50 cm (podłoga i dach), listewki o wymiarach 4 cm x 35 cm  

(16 szt.) do stworzenia szkieletu, listewki do wypełnienia ścianek 2,5 cm x 21 cm (40 szt.) 

dwa zawiasy, zamek (zasuwka), farba biała odporna na warunki atmosferyczne, pędzle, 

wkręty, gwoździe. 

 System pomiarowy: 

 Moduł Wi-Fi ESP8266 + NodeMCU v3, 

 Czujnik temperatury i wilgotności DHT11 - moduł + przewody, 

 Czujnik alkoholu, benzenu, amoniaku MQ-135 półprzewodnikowy, 

 Ogniwo 18650 Li-Ion Panasonic NCR-18650B 3400mAh, 

 Ogniwo słoneczne 1W/6V 136x110x3mm, 

 Płytka stykowa justPi - 400 otworów, 

 Zestaw przewodów połączeniowych justPi - 20cm 3x40szt. m-m, ż-ż, m-ż (120szt.), 

 Cyfrowy czujnik ciśnienia atmosferycznego - barometr - BMP280 - I2C - DFRobot 

SEN0372, 

 Ładowarka Li-Pol TP4056 pojedyncza cela 1S 3,7V microUSB z zabezpieczeniami. 

https://blynk.io/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.blynk&gl=PL
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Opis prototypu tworzonego podczas zajęć 

 

Drewniana przewiewna skrzynka o wymiarach 33 cm x 30 cm. Ścianki wykonane z tzw. 

żaluzji, z czego jedna zamocowana na zawiasach stanowiąca drzwiczki.  

Dno i dach wykonane z jednolitej deski, dach pochylony do tyłu skrzynki.  

Całość pomalowana w kolorze białym, zapewniającym minimalizowanie przyciągania 

promieni słonecznych. Farba użyta do malowania odporna na warunki atmosferyczne. 

Na dachu zaznaczone kierunki geograficzne.  

Wnętrze wyposażone w przyrządy pomiarowe: czujnik temperatury i wilgotności DHT11 - 

moduł + przewody, czujnik alkoholu, benzenu, amoniaku MQ-135 półprzewodnikowy, 

Cyfrowy czujnik ciśnienia atmosferycznego - barometr - BMP280 - I2C - DFRobot SEN0372.6 

Całość umieszczona na słupku o wysokości 150 cm z dala od zabudowań, które mogłyby 

zakłócić odczyty pomiarowe.  

Realizacja projektu 
 

 Czynności uczniów 

S 

 Opanowanie szeregu kompetencji i pozyskanie wiedzy o działaniu, budowie 

i zastosowaniu stacji meteorologicznej. 

 Zdobycie wiedzy  z zakresu dokonywania pomiarów i odczytów parametrów 

warunków klimatycznych przy użyciu protokołu Wi-Fi. 

 Zdobycie wiedzy z zakresu pozyskiwania alternatywnych źródeł energii. 

 Programowanie stacji pogodowej. 

T 

 Wykorzystanie drewnianych elementów do zbudowania budki 

meteorologicznej. 

 Wykorzystanie podzespołów do skonstruowania urządzeń pomiarowych. 

 Programowanie stacji w środowisku Arduino. 

E 
 Konstruowanie modelu budki według własnego projektu.  

 Budowa stacji z podzespołów. 

 Zamontowanie panelu słonecznego. 

A 
 Budowa budki z elementów drewnianych. Pomalowanie budki. 

 Dbałość o estetykę i dokładność. 

M 

 Wykonywanie pomiarów i zamiana jednostek. 

  Stosowanie skali. 

 Tworzenie wykresów.  

 Obliczanie średnich. 
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Przebieg realizacji projektu 

 
  

Nazwa działania nr 1:  

Projektowanie budki meteorologicznej 

Czas 

realizacji: 
1 tydzień 

Element 

STEAM 
S, E, M 

Zadania nauczyciela:  

 Ukierunkowanie uczniów, czemu ma 

służyć budka, jakie będzie pełniła zadania 

z uwzględnieniem miejsca, w którym 

będzie stała.  

 Wykorzystanie pojęcia skali. 

Zadania ucznia:   

 Ustalenie materiałów z jakich będzie 

zbudowana, uwzględniając działające na 

nią warunki atmosferyczne. 

 Praca z rysunkiem technicznym. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

 

Nazwa działania nr 2: 

Obliczenia matematyczne 

Czas 

realizacji: 
1 tydzień 

Element 

STEAM 
M 

Zadania nauczyciela:  

 Wykorzystanie wiedzy z zakresu figur 

przestrzennych,  

 Objaśnienie zamiany jednostek miar. 

Zadania ucznia:   

 Określenie kształtu budki 

meteorologicznej, 

 Obliczenie ilości niezbędnego materiału 

do wykonania prototypu, 

 Wykonywanie pomiarów  

matematycznych, uwzględniając masę 

finalnego prototypu. 

 Praca z jednostkami miar. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

 

Nazwa działania nr 3: 

Budowa budki meteorologicznej 

Czas 

realizacji: 
4 tygodnie 

Element 

STEAM 
E 

Zadania nauczyciela:  

 Nadzór nad poprawną realizacją 

zaplanowanych działań, 

 Dbałość o bezpieczeństwo 

Zadania ucznia:   

 Docięcie i połączenie desek wg 

stworzonego projektu, zamontowanie 

zawiasów i zamka. 

 Pomalowanie budki. 

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

Schematy połączeń 

Czas 

realizacji: 
1 tydzień 

Element 

STEAM 
T, E 

Zadania nauczyciela:  

 Udzielenie informacji na temat 

parametrów układu ESP8266 

 Udzielenie instrukcji  o schemacie 

podłączeń 

Zadania ucznia:   

 Rozróżnia czujniki i ich zastosowanie, 

 Podpięcie czujników do mikrokontrolera  

 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Wykorzystanie środowiska programistycznego Arduino i stosowanie uproszczonej wersji 

środowiska C. 

 

Nazwa działania nr 5: 

Wstępna implementacja i podpięcie czujników pogodowych 

Czas 

realizacji: 
2 tygodnie 

Element 

STEAM 
T, E 

Zadania nauczyciela:  

 Instruowanie jak poprawnie podłączyć 

czujniki. 

Zadania ucznia:   

 Dołączanie bibliotek i konfigurowanie 

czujników, 

 Przeprowadza wstępne pomiary. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Pisanie kodu w środowisku Arduino 

 

Nazwa działania nr 6: 

Opis narzędzi i sprzętów pomiarowych 

Czas 

realizacji: 
1 tydzień 

Element 

STEAM 
T, E 

Zadania nauczyciela:  

 Udzielenie instrukcji na temat 

dokonywania pomiarów 

 Nadzór nad przebiegiem wykonywanych 

działań. 

Zadania ucznia:   

 Sprawdzenie poprawności działania 

mikrokontrolera, 

 Lutowanie podzespołów, 

 Poddanie testom czujników po przez 

zwiększenie temperatury i wilgoci 

otoczenia, 

 Podłączenie zasilania z panelu 

fotowoltaicznego. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   
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Nazwa działania nr 7: 

Montaż elementów elektronicznych we wnętrzu budki 

Czas 

realizacji: 
1 tydzień 

Element 

STEAM 
E, M 

Zadania nauczyciela:  

 Nadzór nad poprawnością  

i bezpieczeństwem w trakcie montażu, 

 

Zadania ucznia:   

 Zamontowanie podzespołów w budce 

meteorologicznej, 

 Zamontowanie na dachu budki panelu 

fotowoltaicznego, 

 Montaż planszy z kierunkami 

geograficznymi. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

 

 

Nazwa działania nr 8: 

Testowanie powstałej stacji meteorologicznej 

Czas 

realizacji: 
4 tygodnie 

Element 

STEAM 
S, T, M 

Zadania nauczyciela:  

 Udzielenie instrukcji na temat sposobu 

przetwarzania zbieranych danych ze stacji 

pogodowej. 

 Kontrola poprawności i systematyczności 

dokonywanych przez uczniów odczytów, 

 

Zadania ucznia:   

 Dokonywanie odczytów, 

 Zbieranie danych w postaci tabel, 

 Tworzenie wykresów na podstawie 

zebranych informacji, 

 Prognozowanie nadchodzących zmian 

pogodowych, 

 Obserwacja i analiza wpływu zmian 

pogodowych na życie ludzi, roślin i 

zwierząt. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   
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Sposób  ewaluacji 

 
 

Ewaluacja na poszczególnych etapach realizacji: 

 Po każdym zakończonym etapie realizacji projektu, przeprowadzana jest ewaluacja 

jakościowa wg załączonego narzędzia ewaluacyjnego.  

 

Ewaluacja całościowa: 

 Ewaluacja prowadzona jest w oparciu o załączone narzędzia ewaluacyjne. Przed 

rozpoczęciem projektu ustalony jest dla każdego ucznia poziom wyjściowy dla 

poszczególnych kompetencji , których opanowanie stanowi cel projektu, oraz poziom 

oczekiwań. Po zakończeniu projektu badany jest przyrost wiadomości i umiejętności 

uczniów w zakresie poszczególnych składowych STEAM. 

 

 

Uwagi dla nauczycieli 

 
 
Warto pomyśleć o dodatkowym źródle pozyskiwania energii w postaci wiatraka, w celu 

zapewnienia stałości produkcji energii zasilającej podzespoły zamontowanie w stacji 

meteorologicznej.  

 
 
 
 


