
                                              Drogie Dzieci!  

             W dniu dzisiejszym dowiecie się  o tym, jak powstają różnego rodzaju  pojazdy   
 i urządzenia techniczne, które są nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu.  
Chcemy Wam je teraz poniżej przedstawić.   

          
                       Jak powstają samochody ? – Elżbieta Wąchadło 

 
Proces powstawania nowych samochodów jest fascynujący. Wszystko zaczyna się od stołu 

kreślarskiego. Jego rolę często pełnią programy graficzne. Po wielu dyskusjach i zmianach 

powstaje ostateczny projekt. Teraz do pracy przystępuje rzeźbiarz. Tworzenie rzeźby 

samochodu jest niezwykle ważnym momentem projektowania auta. Dopiero po wykonaniu 

modelu z gliny projektanci mogą ocenić proporcje, dotknąć i ocenić auto z każdej strony. Pod 

każdym panelem, każdym elementem karoserii, za każdym przyciskiem czy ekranem 

dotykowym skrywają się plątaniny kabli i przewodów, z których każdy za coś odpowiada. To 

efekt pracy inżynierów, ludzi pracujących nad tym, czego nie widać, a co przekłada się na 

ostateczny kształt samochodu. Ostatnim etapem poprzedzającym rynkowy debiut 

samochodu jest skalkulowanie odpowiedniego cennika. Poniżej udostępniamy  link do 

fabryki samochodów, czyli miejsca, w którym powstają nowe auta. 

https://www.youtube.com/watch?v=Abwxp2425so 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Abwxp2425so


Źródło -  

https://www.google.com/search?q=fabryka+samochod%C3%B3w+w+polsce&hl=pl&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjfof-

szMXpAhWClIsKHQKWBDEQ_AUoAnoECA0QBA&biw=1366&bih=607#imgrc=05c-arB-

KBp0mM 

Poniżej  kolorowanka dla chętnych. 

 

 

 

Źródło -  

https://www.google.com/search?q=samoch%C3%B3d+kolorowanka&hl=pl&tbm=isch&sourc

e=iu&ictx=1&fir=dFl0gvO9ZAyWaM%253A%252CA3zmaDVT53k2PM%252C_&vet=1&usg=AI

4_-kQf15bw-rKpSOCnlTB391ulfwx-

ww&sa=X&ved=2ahUKEwiPpMGBzcXpAhUKAxAIHZYpBdYQ9QEwCnoECAkQMA#imgrc=dFl0g

vO9ZAyWaM: 

Kolorowanka ta przedstawia znaną markę samochodu .Czy wiecie, co to za auto ? Żeby ono 

powstało, potrzebna jest  praca wielu ludzi, ale chyba nie żałują efektu końcowego. 

https://www.google.com/search?q=samoch%C3%B3d+kolorowanka&hl=pl&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dFl0gvO9ZAyWaM%253A%252CA3zmaDVT53k2PM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQf15bw-rKpSOCnlTB391ulfwx-ww&sa=X&ved=2ahUKEwiPpMGBzcXpAhUKAxAIHZYpBdYQ9QEwCnoECAkQMA#imgrc=dFl0gvO9ZAyWaM
https://www.google.com/search?q=samoch%C3%B3d+kolorowanka&hl=pl&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dFl0gvO9ZAyWaM%253A%252CA3zmaDVT53k2PM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQf15bw-rKpSOCnlTB391ulfwx-ww&sa=X&ved=2ahUKEwiPpMGBzcXpAhUKAxAIHZYpBdYQ9QEwCnoECAkQMA#imgrc=dFl0gvO9ZAyWaM
https://www.google.com/search?q=samoch%C3%B3d+kolorowanka&hl=pl&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dFl0gvO9ZAyWaM%253A%252CA3zmaDVT53k2PM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQf15bw-rKpSOCnlTB391ulfwx-ww&sa=X&ved=2ahUKEwiPpMGBzcXpAhUKAxAIHZYpBdYQ9QEwCnoECAkQMA#imgrc=dFl0gvO9ZAyWaM
https://www.google.com/search?q=samoch%C3%B3d+kolorowanka&hl=pl&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dFl0gvO9ZAyWaM%253A%252CA3zmaDVT53k2PM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQf15bw-rKpSOCnlTB391ulfwx-ww&sa=X&ved=2ahUKEwiPpMGBzcXpAhUKAxAIHZYpBdYQ9QEwCnoECAkQMA#imgrc=dFl0gvO9ZAyWaM
https://www.google.com/search?q=samoch%C3%B3d+kolorowanka&hl=pl&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dFl0gvO9ZAyWaM%253A%252CA3zmaDVT53k2PM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQf15bw-rKpSOCnlTB391ulfwx-ww&sa=X&ved=2ahUKEwiPpMGBzcXpAhUKAxAIHZYpBdYQ9QEwCnoECAkQMA#imgrc=dFl0gvO9ZAyWaM


Jak powstaje rower? – Małgorzata Toczyńska - Ożóg  

 

 Aby mógł powstać rower niezbędna jest praca wielu ludzi. Aby wyrób odpowiadał gustom 

nabywców, producent zbiera informacje o ich oczekiwaniach. Później inżynierowie opracowują 

projekt konstrukcji nowego roweru, natomiast artysta plastyk dobiera kolory. Następnie wykonuje 

się ręcznie model pojazdu, tzw. Prototyp. Jest on dokładnym wizerunkiem mającego powstać roweru. 

Prototyp poddawany jest wielu testom. Jeśli dobrze je przechodzi, to następuje uruchomienie 

produkcji seryjnej. 

Rower składa się z kilkuset części wykonanych z różnych materiałów. 

 

Źródło grafiki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99%C5%9Bci_rowerowe 

Ramy robi się z metalowej rurki, którą maszyny najpierw tną, a potem wyginają. W spawalni 

robot spawa te rurki, Potem rama jest malowana. Maszyna mocuje szprychy do piasty. 

Następnie zakłada się obręcz i oponę. Na taśmie montażowej robotnicy montują pozostałe 

części roweru. Rower powinien być łatwy do prowadzenia i całkowicie bezpieczny. 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99%C5%9Bci_rowerowe


 

Telewizor, komputer – 

K. Pietryszko  

 

 Na miły początek zapraszam Was do obejrzenia kilku uroczych bajek:  

,,Telewizor z komputera”: 

https://www.youtube.com/watch?v=IxpIUeV1F6A 

,,Przygoda z Internetem”:  

https://www.youtube.com/watch?v=ha81DABtX3M 

 

Jak podobały Wam się te bajki?  

Czego się z nich dowiedzieliście?  

 

 O komputerze mówi się, że 

jest to wynalazek, który 

zrewolucjonizował świat. 

Wyobrażacie sobie życie bez 

komputera, albo tableta? Ciężko to 

sobie wyobrazić, wiem   

Obecnie komputery i laptopy 

znajdują się praktycznie w każdym domu. To takie ,,współczesne okna” na otaczający świat. 

Służą nam do pracy, do wyszukiwania informacji, rozmów, grania w gry, słuchania muzyki i 

nauki. Komputery mają znaczenie nie tylko dla gospodarki, przemysłu, ale również dla Nas – 

zwykłych ludzi, dla których komputer to często narzędzie pracy i rozrywki.  

W obecnej sytuacji (pandemii koronawirusa) komputer jest też Waszym nieodzownym 

towarzyszem zdalnej nauki  Gdyby nie komputer nauczyciele mieliby problem, żeby się z 

Wami skontaktować, a tak? Nauczyciel i uczeń mogą dzięki komputerowi zobaczyć się i ze 

sobą porozmawiać! Czyż nie jest to cudowne? Szczególnie dzisiaj, gdy kontakty 

międzyludzkie są utrudnione?  

Zapraszamy Was do wysłuchania i próby zaśpiewania piosenki pt.: ,,Sowa 

internetowa”:  

https://www.youtube.com/watch?v=5z_z4X4APcU 

https://www.youtube.com/watch?v=IxpIUeV1F6A
https://www.youtube.com/watch?v=ha81DABtX3M
https://www.youtube.com/watch?v=5z_z4X4APcU


 

Alicja Nowak-Wilk 

JAK  POWSTAJE  PRALKA ? 

 

Artykuły gospodarstwa domowego, AGD – celowo skonstruowane i powszechnie 

użytkowane w gospodarstwie domowym narzędzia i urządzenia (pralki, zmywarki, suszarki 

do włosów itp.). 

źródło -Wikipedia 

W życiu codziennym otaczają nas tysiące przedmiotów. Korzystamy z nich, nawet nie 

zastanawiając się, jak powstały. Chociaż większość z nich to zwykłe, prozaiczne i mało 

ciekawe przedmioty, to jednak często odgrywają ważną rolę w naszym codziennym życiu. Z 

wieloma z nich, choć wyglądają niepozornie, wiążą się bardzo ciekawe historie. Jedną z nich 

jest produkcja pralki, która jest przedstawiona w linkach poniżej. Zapraszamy. 

Co to jest pralka – to urządzenie mechaniczne służące do prania odzieży. 

https://prezi.com/etwle7q1zzus/jak-to-jest-zrobione-pralka/ -budowa pralki 

https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/30-p/476-pralka -historia pralki 

https://www.youtube.com/watch?v=VGMx6DQE_P4 -filmik o produkcji pralek. 

 

A dla chętnych krzyżóweczka. 

https://prezi.com/etwle7q1zzus/jak-to-jest-zrobione-pralka/
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/30-p/476-pralka
https://www.youtube.com/watch?v=VGMx6DQE_P4


1.Antena 2.Laptop 3.Zmywarka 4.Monitor 5.Kabel 6.Toster  

Hasło........................??? 

źródło- Google 

 


