
                                                   Kochane Dzieci!     

       Dzisiaj dowiecie się, jak powstają przedmioty codziennego użytku, które ułatwiają nam 
prawidłowe funkcjonowanie życia. 
Chcemy  je teraz Wam przedstawić. 

                                  Jak powstają meble? – Elżbieta Wąchadło 

Meble to nic innego jak kawałki drewna, które zostały tak przerobione, aby mogły pełnić 
funkcję użytkową. Na pewno nie raz zastanawialiście się, dlaczego z pozoru identycznie 
wyglądające krzesła i stoły mają w różnych sklepach różną cenę? Czasem różnica wynosi 
nawet kilkaset złotych i zapewniamy, że wpływ na to ma nie tylko chęć zysku poszczególnych 
producentów mebli, ale przede wszystkim koszt, jaki poniesiony zostaje przy wytworzeniu 
dobrej jakości produktu. Wiadomo, im więcej producent włoży pracy i pieniędzy w proces 
powstawania mebli, tym nie tylko ich cena będzie wyższa, ale również zyska na tym jakość 
mebli. Pierwszy etap to specjalna selekcja drzew bukowych, które mają zostać przeznaczone 
do wycinki. Następnym krokiem jest przywiezienie ściętego drewna do fabryki, gdzie zanim 
zostanie wykorzystane do produkcji mebli, zostanie ono  poddane specjalistycznej obróbce 
wstępnej. Po tym etapie drewno trafia do tartaku, gdzie drewniane bale rżnięte są na deski. 
Po pobycie w tartaku, drewno trafia do suszarni, gdzie ma miejsce jeden z ważniejszych 
procesów, któremu poddawane jest drewno, a mianowicie proces suszenia. To m.in. długość 
tego procesu wpływa na końcową cenę mebli.  

 

Źródło - 

https://www.google.com/search?q=fabryka+mebli+k%C4%99pno&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa

=X&ved=2ahUKEwitv660gcXpAhVlpYsKHd1ECGUQ_AUoAnoECA0QBA&biw=1366&bih=607#imgrc=K

A0l59YjzFQWnM 

Poniżej udostępniamy Wam  link do filmu, który pokazuje nam, jak wygląda produkcja mebli. 
https://www.youtube.com/watch?v=yeecpXYkCis 

Poniżej kolorowanka dla chętnych: 
 
 

https://www.google.com/search?q=fabryka+mebli+k%C4%99pno&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwitv660gcXpAhVlpYsKHd1ECGUQ_AUoAnoECA0QBA&biw=1366&bih=607#imgrc=KA0l59YjzFQWnM
https://www.google.com/search?q=fabryka+mebli+k%C4%99pno&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwitv660gcXpAhVlpYsKHd1ECGUQ_AUoAnoECA0QBA&biw=1366&bih=607#imgrc=KA0l59YjzFQWnM
https://www.google.com/search?q=fabryka+mebli+k%C4%99pno&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwitv660gcXpAhVlpYsKHd1ECGUQ_AUoAnoECA0QBA&biw=1366&bih=607#imgrc=KA0l59YjzFQWnM
https://www.youtube.com/watch?v=yeecpXYkCis


             

Źródło - 

https://www.google.com/search?q=meble+kolorowanka&hl=pl&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=6G

kxmWDGV1fvYM%253A%252C_JrVabIvuIoiVM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTTAiudfRpVY4kH-Auvl-xM-

oPVOA&sa=X&ved=2ahUKEwiG58LIgsXpAhWJlIsKHTe1C2IQ9QEwC3oECAoQMw#imgrc=92qeEjydEtJ

GNM 

Dziękujemy za zainteresowanie się przez Was tym tematem.:) 
 
 
 
 
 
 
 



Jak powstają pieniądze? – Małgorzata Toczyńska - Ożóg 

 Nie wyobrażamy sobie życia bez pieniędzy i wszyscy się nimi posługujemy. Co to są 

pieniądze dowiecie się z filmu: https://www.youtube.com/watch?v=dnpa8mNtGi4 

 Pieniądze to monety, czyli bilon, i banknoty. Zarówno monety, jak i banknoty 

najpierw są projektowane, czyli rysowane w znacznym powiększeniu, aby były widoczne 

najdrobniejsze szczegóły. 

Projekt monet przesyła się do mennicy, która je bije. Rysunki, równe wielkości monety, ale 

 w lustrzanym odbiciu, odtwarza się na dwóch stalowych klockach zwanych stemplami. 

Monety bije się ze stopu zawierającego wiele metali. Sztabki metalu topi się w piecu i odlewa 

z niego długie taśmy, z których wycina się małe krążki, pozostałości topi się ponownie. Krążki 

znów wędrują do pieca i tam miękną. W specjalnej prasie każdy krążek ściskany jest między 

dwoma stemplami, a wzór odbija się na każdej stronie krążka. 

Zachęcam do obejrzenia filmu, jak powstają monety: 

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

 

  

Niektóre zabezpieczenia banknotów 
Źródło obrazu: https://www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze/200zl/index.html#farbazo 

Przy projektowaniu banknotów projektant nie ma w swojej pracy zupełnie wolnej ręki. 

Opracowując projekt nowego banknotu, musi wziąć pod uwagę liczne ograniczenia oraz 

wynikające z konieczności zastosowania wybranych elementów szaty graficznej 

charakterystycznych dla serii oraz ich rozmieszczenia na obu stronach banknotu, a także 

uwzględnić konieczność wprowadzenia określonego zestawu zabezpieczeń. Zabezpieczenia 

te mają utrudnić fałszerzom podrabianie banknotów. Podłoże, na którym drukuje się 

banknoty, to papier, którego główny składnik stanowi bawełna. 

https://www.youtube.com/watch?v=dnpa8mNtGi4
https://www.youtube.com/watch?v=FntiUiLncLw
https://www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze/200zl/index.html#farbazo


Artysta projektujący banknot może go rysować ręcznie lub użyć komputerowego programu 

graficznego. Kiedy wizerunek nowego banknotu jest już przygotowany i zostanie 

zaakceptowany, wtedy przychodzi czas na wprowadzenie do produkcji. Banknoty drukowane 

są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA, a monety w Mennicy Polskiej SA. 

 

Czy wiesz, że… 

 Monety „srebrne” robi się w rzeczywistości ze stopu miedzi i niklu 

 Banknoty mają „znak wodny”/1/, nitkę zabezpieczającą  /2/, recto-verso /3/ i farbę 

zmienną optycznie /4/ 
 
 
 
 

Jak powstaje papier i przybory do pisania? - Alicja Nowak - Wilk. 

 

PAPIER 

Papier - to materiał, który powstaje z włóknistej masy organicznego pochodzenia. 

Wytwarzany jest w trakcie procesu, który nazywany jest flokulacją. W trakcie tego procesu 

układa się na sicie włókna, z którym powstanie później powierzchnia, na której będzie można 

pisać. Papier wytwarza się w formie wstęgi lub arkuszy. 

https://www.cotojest.info/papier_536.html 

 

Z czego powstaje papier? 

Jak powstaje papier? 

Jak możemy oszczędzać papier? 

Dlaczego tak ważna jest segregacja surowców wtórnych dla pozyskiwania papieru? 

 

Na te pytania pomoże Wam obejrzenie filmu oraz przeczytanie ciekawego artykułu na ten 

temat .Linki znajdują się poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=xdfpRSZVgFI -etapy produkcji papieru-film 

https://slideplayer.pl/slide/2310742/-do poczytania -historia papieru 

 

https://www.cotojest.info/papier_536.html
https://www.youtube.com/watch?v=xdfpRSZVgFI
https://slideplayer.pl/slide/2310742/-do


OŁÓWEK 

Ołówek – narzędzie do pisania lub rysowania na papierze lub drewnie. Cechuje się czarnym 

lub ciemnoszarym kolorem pisma oraz możliwością starcia naniesionego za jego pomocą 

napisu. 

źródło -Wikipedia 

 

Poniżej przedstawiony jest film, na którym pokazana jest produkcja ołówka. 

https://www.youtube.com/watch?v=MmF9_NMpI5M  

 

 

DŁUGOPIS. 

Jak to jest zrobione – z czego składa się długopis? 

Długopis składa się z obudowy oraz rurki wypełnionej gęstym tuszem i zakończonej obsadką. 

W obsadce umieszczona jest kulka o średnicy około 1 mm. Podczas pisania kulka obraca się, 

rozprowadzając równomiernie  tusz  po  kartce  papieru. 

źródło -Wikipedia 

 

http://www.azbiuro.pl/pl/dokumenty/az_dlugopis_historia -do poczytania -historia długopisa. 

 

Zachęcamy Was  do wykonania pojemnika  na przybory piśmiennicze. W linku poniżej 

przedstawiono krok po kroku, jak można wykonać dany przedmiot. Życzymy Wam  miłej 

pracy. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ef4k9vVU9cI  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MmF9_NMpI5M
http://www.azbiuro.pl/pl/dokumenty/az_dlugopis_historia
https://www.youtube.com/watch?v=Ef4k9vVU9cI


 

Naczynia szklane i garnki – K. Pietryszko 

 

 Niektórzy z Was pewnie mieli okazję spróbować w szkole lub podczas jakichś 

warsztatów ulepić przedmiot, albo naczynie z gliny. Jeśli nie, proszę obejrzeć film: ,,Pokaz 

garncarstwa – jak wykonać garnek z gliny”:  

https://www.youtube.com/watch?v=G7pH_n3CHoI 

 Wspaniale się patrzy na proces tworzenia glinianych naczyń, nieprawdaż? 

Hipnotyzujące doświadczenie zwłaszcza wtedy, kiedy osobiście jesteśmy zaangażowani w 

tworzenie.  

 A może byliście kiedyś na wycieczce w hucie szkła? Tam dopiero dzieją się ,,czary”! 

Popatrzcie na ten film:  

https://www.youtube.com/watch?v=AUlKHvgVHj4 

 

Praca plastyczna:  

Pokoloruj i ozdób według swojego uznania garnek znajdujący się poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=G7pH_n3CHoI
https://www.youtube.com/watch?v=AUlKHvgVHj4


 

 


