
       ZESPÓŁ  SZKÓŁ  ROLNICZYCH  CKP W BIAŁYMSTOKU 

PRACOWNIA  MECHANIZACJI  ROLNICTWA 

                                                          

Scenariusz zajęć 

z MECHANIZACJI ROLNICTWA 

w klasie I  technikum rolniczego 

 

Informacje ogólne 

 Temat  Przygotowanie opryskiwaczy do pracy wg wymagań Unii Europejskiej 

 Adresat zajęć - wiek Uczniowie technikum: zawód technik rolnik; kwalifikacja R3  

 Czas realizacji zajęć 45 minut; Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku  

 

 Cel (ogólny) główny  

 zajęć 

 

Przygotowanie opryskiwacza do pracy – sprawdzenie stanu technicznego 

opryskiwacza,  przygotowanie cieczy;  agregatowanie, kalibracja opryskiwaczy. 

 

Cele szczegółowe 

 zajęć 

 

 

 Uczeń potrafi: 

 

 

 wymienić czynności wchodzące w zakres 

przygotowania opryskiwaczy do pracy 

 dobrać stężenie cieczy użytkowej z tabeli  

 opisać przygotowanie cieczy użytkowej 

 opisać  postępowanie z cieczą użytkową po 

zakończeniu zabiegu opisać zasady znakowania 

rozpylaczy (kolorami i symbolami) 

 określić sposoby nastawienia określonej dawki cieczy 

użytkowej przez: 

 zmianę ciśnienia  

 zmianę prędkości agregatu opryskującego 

 zmianę rozpylacza 

 opisać kalibrację opryskiwaczy polowych 

 opisać kalibrację opryskiwaczy sadowniczych 
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Umiejętności                   

z zakresu KPS            

lub OMZ 

 

 

KPS(1) - stosuje zasady etykiety językowej 

KPS(2) - korzysta z różnych źródeł informacji 

KPS(6) - aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności 

              zawodowe 

KPS(7) - współpracuje z innymi – planuje, dzieli się 

             zadaniami i wywiązuje się z nich 

OMZ(3) kieruje wykonywaniem przydzielonych zadań 

OMZ(6) – komunikuje się ze współpracownikami 

OMZ(10) – współpracuje w zespole 

Postawy 

 

uczeń: 

 

 angażuje się w prace zespołu 

 dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem                       

z innymi 

 efektywnie wykorzystuje czas pracy na zajęciach 

 starannie wykonuje prace na zajęciach 

 

 Metody/techniki 

pracy 

 

Metoda: grup eksperckich                                                                                                  

Techniki: tekstu przewodniego 

 

 Formy pracy 

 

Uczniowie pracują  w 4 grupach 

 

 Środki dydaktyczne 

                                                                                                                                 

Podręcznik; materiały pomocnicze dla uczniów;                                                     

projektor multimedialny, prezentacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg lekcji: 
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Część wstępna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Część główna 

1. Sprawdzenie 

frekwencji i pracy 

domowej.                            

2. Powtórzenie 

wiadomości z 

poprzednich zajęć 

dotyczących budowy 

opryskiwaczy                  

3. Podsumowanie i 

ocena odpowiedzi 

ustnych uczniów                  

4. Wprowadzenie do  

 tematu                              

5. Podanie tematu zajęć 

do zapisania w 

zeszytach                       

6. Uświadomienie 

celów.                              

7. Podanie zagadnień: 

 

  

                    

     

 

Faza organizacyjna: 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                                                  

Nawiązanie do tematu:  

Znamy już budowę i działanie opryskiwaczy.                               

Dzisiaj dowiemy się: jak przygotować opryskiwacze do 

pracy według  dyrektywy  UE.                                    

Temat: Przygotowanie opryskiwaczy do pracy według 

wymagań Unii Europejskiej. 

                                                                             

Zagadnienia:  

1. Sprawdzenie stanu technicznego opryskiwaczy, 

 agregatowanie.    

2. Przygotowanie cieczy do oprysku i procedura 

    postępowania z cieczą po oprysku.  

3. Kalibracja opryskiwacza polowego. 

4. Kalibracja opryskiwacza sadowniczego.                                                                                                                                                                                                                                                                      

podział klasy na 4 grupy (przez odliczenie do 4-ech), 

wyznaczenie liderów,  rozdanie  materiałów Informuję, 

iż zadaniem każdej z grup będzie opracowanie 

określonego zagadnienia. Uprzedzam uczniów, że poza 

znalezieniem rozwiązania, każdy z uczniów danej grupy 

musi się przygotować do pełnienia roli eksperta danego 

zagadnienia w innej grupie (zadanie eksperta polega na 

wyjaśnieniu szczegółów i wątpliwości dotyczących 

rozwiązania oraz podaniu wskazówek naprowadzających 

uczniów do samodzielnego rozwiązania).   

  Postawienie  

 problemu  

 badawczego 

 Przydzielam grupom powyższe zagadnienia do 

opracowania:   

1.Sprawdzenie stanu technicznego opryskiwaczy, 

    agregatowanie.                                              

2.Przygotowanie cieczy do oprysku i procedura 

    postępowania z cieczą po oprysku.                                     

3. Kalibracja opryskiwacza polowego.                                 

4. Kalibracja opryskiwacza sadowniczego.                                                                                                                                                                       
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Faza realizacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faza prezentacji 

 

Praca w zespołach 

eksperckich  

Pozyskiwanie danych 

. 

  

                                       

 

 

 

Praca w nowych 

zespołach                

  

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

Prezentacja efektów 

pracy uczniów 

w grupach 

 

 

W pierwszym etapie uczniowie w grupach 

opracowują swoje zagadnienia wykorzystując otrzymane 

materiały. Obserwuję prace uczniów i ewentualnie 

udzielam wskazówek. Monitoruję aktywność badawczą 

uczniów poprzez obserwację i zadawanie pytań pod 

koniec pierwszego etapu, co pozwoli na dokładne 

opracowanie każdego  zagadnienia.                                                                           

         R.3.3(7)3. opisać sposób przygotowania 

narzędzi, maszyn do rodzaju wykonywanej pracy 

(przed sezonem lub nowych);                                                               

KPS(1) - stosuje zasady etykiety językowej                                                                              

KPS(2) - korzysta z różnych źródeł informacji          

OMZ(3) kieruje wykonywaniem przydzielonych zadań 

OMZ(6) – komunikuje się ze współpracownikami 

OMZ(10) – współpracuje w zespole.                                       

        W drugim etapie dokonuję nowego podziału 

uczniów na taką samą ilość grup, ale w taki sposób, aby 

w każdej z grup znalazł się jeden ekspert od każdego 

z opracowywanych zagadnień (czyli w każdej nowej 

grupie znajdą się eksperci od wszystkich zagadnień 

z poprzedniego etapu). Obecnym zadaniem dla nowych 

grup jest opracowanie wszystkich postawionych 

wcześniej zagadnień. Uczniowie w swoich grupach 

mogą wykorzystywać swoich ekspertów, żądając 

zadawalających wyjaśnień i wskazówek. Nadzoruję 

pracę uczniów w grupach.                                                         

R.3.3(8)4. przeprowadzić kalibrację wskazanego 

opryskiwacza ciągnikowego do określonego zabiegu 
ochrony roślin.                                                                 

KPS(2) - korzysta z różnych źródeł informacji              

KPS(7) - współpracuje z innymi – planuje, dzieli się 

             zadaniami i wywiązuje się z nich                

OMZ(3) - kieruje wykonywaniem przydzielonych zadań 

OMZ(6) - komunikuje się ze współpracownikami                                                                  

OMZ(10)  - współpracuje w zespole                                              

        

       W trzecim etapie uczniowie w grupach wykonują 

ćwiczenie zamieszczone w karcie pracy, którą daję 

poszczególnym grupom.                                                    

Liderzy grup prezentują wyniki uzyskane w ćwiczeniu 

w swoich grupach.                                                            

KPS(2) - korzysta z różnych źródeł informacji              

KPS(7) - współpracuje z innymi – planuje, dzieli się 

             zadaniami i wywiązuje się z nich                     

OMZ(3)  - kieruje wykonywaniem przydzielonych zadań 

OMZ(6)  - komunikuje się ze współpracownikami                                                                                                                                    

OMZ(10) - współpracuje w zespole                                                          
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 Faza 

podsumowująca 
 podsumowanie pracy poszczególnych grup przez nauczyciela  

 ocena pracy uczniów na podstawie zebranych kart pracy. 

 Praca domowa 

 Uczniowie otrzymują temat planowany na następne zajęcia:                                    

Zasady bhp oraz ochrona środowiska przy opryskiwaniu roślin oraz polecenie: 

Odszukaj w internecie informacje dotyczące  atestacji opryskiwaczy. 

Sporządź krótką notatkę w zeszycie na powyższy temat. 

  

 Ewaluacja    Zadam uczniom pytania: 

Czy metoda grup eksperckich jest dla nich interesująca? 

Czy (ich zadaniem), pozwala ona skutecznie opanować materiał kształcenia? 

 

 

 

 

Opracowanie: 

 

mgr inż. Wiesław Joszczyk 

mgr Bożena Piśmienna 

mgr Beata Ptaszyńska 

mgr inż. Ryszard Kuliński 

mgr inż. Andrzej Kamiński 

mgr inż. Tadeusz Rząca 

 

 

 

 

Materiały pomocnicze dla uczniów: 

Materiał nr 1 - Sprawdzenie stanu technicznego opryskiwaczy, agregatowanie.                                                                                                   

Materiał nr 2 - Przygotowanie cieczy do oprysku i procedura postępowania z cieczą po oprysku.                                                                                                  

Materiał nr 3 - Kalibracja opryskiwacza sadowniczego.                                                                 

Materiał nr 4 - Kalibracja opryskiwacza polowego. 

            KARTA PRACY dla każdej grupy 

Sprawdzenie%20stanu%20technicznego.doc

