


PAPIER CZERPANY - sposób otrzymywania papieru 

SCENARIUSZ

Cele lekcji:

 prezentacja biblioteki jako atrakcyjnego miejsca spędzania czasu, 

 poznanie sposobu otrzymywania papieru czerpanego

 wykorzystanie surowców wtórnych w produkcji papieru czerpanego

 segregacja surowców wtórnych - każdy "śmieć" przerobiony ponownie

 utrwalenie zasad BHP na lekcjach techniki

Cele wychowawcze:

 rozbudzenie zainteresowania książką,

 kształtowanie świadomości ekologicznej

 wskazywanie odpowiedniego wykorzystania papieru

 ochrona lasów

 integracja grupy klasowej

 dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy

Cele terapeutyczne

 doskonalenie motoryki małej przez darcie papieru

 doskonalenie koordynacji ruchowej przez rozbijanie masy papierowej 

trzepaczką

 doskonalenie spostrzegawczości

Formy: pokaz

Metody: praktycznego działania

Środki dydaktyczne: 

makulatura -gazety, miska, woda, płyn do mycia naczyń, mikser, wałek do 

wygładzania powierzchni, Filmik z YouTube: https://www.youtube.com/watch?

v=YfoMaO5nwdU

Lektura: Kicia kocia i segregowanie śmieci, Kicia kocia w bibliotece.

Przebieg zajęć

https://www.youtube.com/watch?v=YfoMaO5nwdU
https://www.youtube.com/watch?v=YfoMaO5nwdU


 powitanie - zapoznanie z tematem i przebiegiem lekcji

 czytanie lektury wprowadzającej do tematu

 oglądanie filmiku o historii papieru

 pogadanka o makulaturze, segregowaniu i utylizacji papieru

Polecenia dla uczniów:

 w 3 miski nalewamy wody i trochę płynu do naczyń wrzucamy rozdrobniony 

papier i ugniatamy go rękami aż zmięknie (można dać dzieciom całe kartki 

i poprosić o podarcie lub o pocięcie na drobne kawałki),

 ustawiamy 4 miskę i ręcznik, aby dzieci mogły umyć ręce i wytrzeć,

 rozdrobniony papier wkładamy do miski miksera,

 zalewamy wodą, 

 namoczoną makulaturę rozdrabniaj na jednolitą masę,

 przygotuj ścierki i ułóż na nich ramki,

 wyłóż masę łyżką na ścierkę w ramce i formuj kartkę ugniatając masę palcami,

 ugniecioną masę nakryj ją drugim kawałkiem materiału,

 na materiale ułóż równą deseczkę i przyciśnij czymś ciężkim aż odciśnie się 

nadmiar wody można też wałkować wałkiem, aby uzyskać gładszą fakturę,

 odkryj kartkę i poczekaj, aż wyschnie,

 na wyschniętym papierze można malować farbami, kredkami, naklejać, może 

on też służyć jako tło.

Czynności uczniów w czasie zajęć

1. Uczniowie przystępują pod nadzorem nauczyciela do realizacji pierwszego 

zadania - darcia gazet i namoczenie ich w wodzie.

2. Kolejno realizują etapy pracy wyznaczone przez nauczyciela.

3. Podsumowanie - dzieci omawiają technikę otrzymywania papieru czerpanego 

domowym sposobem.

4. Porządkowanie stanowiska pracy.

5. Praca domowa - wykonaj papier czerpany zgodnie z instrukcją poznaną na 

lekcji i namaluj na nim świąteczny motyw.

6. Pożegnanie.



Galeria z przeprowadzonych zajęć
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