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Program nauczania techniki w klasach 4-6 zostat opracowany na podstawie
Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowejw sprawie podstawy programowejwychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej ksztafcenia og6lnego dla szkoty podstawowej
z dnia 14 lutego 2OI7 r. (Dz.U. z2Ot7 r. poz.355) i uwzglqdnia cato6i podstawy programowej.
Zawiera wszystkie niezbqdne do pracy dydaktycznej elementy: og6lnq charakterystykq oraz
koncepcjq programu, szczeg6towe cele ksztatcenia i wychowania, tre5ci nauczania
i przewidywane osiqgniqcia uczni6w, procedury osiqgania cel6w oraz propozycje kryteri6w
oceny i metod sprawdzania osiqgniqi ucznia. Wa2ne jest ksztatcenie kompetencji
technicznych, rozumianych jako umiejqtno5i wykorzystywania nowoczesnych technologii

w codziennym 2yciu i poznawania otaczajqcego Swiata. Celem wychowania

technicznego
poprzez nauczanie techniki jest wzbogacenie wiedzy o podstawowych problemach techniki,
przyswajanie jej jqzyka, odkrywanie i rozwijanie zainteresowar{ technicznych, tworzenie
aktywnego, a wiqc poznawczego i tw6rczego stosunku do techniki oraz rozwijanie dziatalno5ci
konstru kcyjnej dziecka.
Program spelnia oczekiwania nauczycieli, zar6wno tych z wieloletnim sta2em, bardzo
dobrze radzqcych sobie z nauczaniem techniki, jak i przygotowanych do ksztafcenia w zakresie
tego przedmiotu, ale niemajqcych doSwiadczenia. Program jest czytelny i przejrzysty, a jego
poszczeg6lne elementy sA przemy6lane i logicznie uporzqdkowane. Nauczyciel znajdzie w nim
propozycje r62norodnych metod ksztatcenia wraz ze szczeg6fowym opisem oraz
odniesieniami do ich zastosowania podczas omawiania konkretnych tre6ci z podrqcznika dla
ucznia.
Prezentowany program nauczania techniki ,,Jak to dziala?" zostaf przygotowany w taki
spos6b, aby dziafania dydaktyczne uwzglgdniafy realizacjq zada1 stawianych przed
wsp6tczesnq szkotq. Do istotnych cel6w programu nale2y ksztattowanie u uczni6w
umiejqtno5ci planowania i sprawnego przeprowadzania praktycznych dziataf technicznych.
Du2y nacisk poto2ono na bezpieczefstwo oraz cele wychowawcze i ekologiczne realizowane
r6wnolegle z celami poznawczymi i ksztatcqcymi. Proponowane treSci nauczania przedmiotu
technika w szkole podstawowej sq zwiqzane z najbli2szym otoczeniem uczni6w, a zajqcia
dydaktyczne prowadzone zgodnie z proponowanym programem umo2liwiajq sprawdzenie
i doskonalenie swoich umiejqtnoSci, zainteresowa6 oraz zdolnodcitechnicznych.
Przedstawiony program zaktada Sciste powiqzanie wiedzy z umiejqtno6ciami
praktycznymi, przede wszystkim analizowanie Srodowiska technicznego w celu uczestniczenia
ucznia w procesie zdobywania informacji. Nastqpnym krokiem staje siQ samodzielne
planowanie przez ucznia i wykonywanie przez niego praktycznych dziatari technicznych. Na
lekcjach techniki uczniowie nabywajq umiejqtno6ci analizowania najbli2szego otoczenia pod

kqtem zastosowanych w nim rozwiqzari technicznych, poznajq je i nabywajq umiejqtnoSci
stosowania ich w 2yciu codziennym.
Program realizuje zagadnienia zapisane w podstawie programowej uzupetnione
dodatkowymitre6ciami z wiedzy o96lnej. Do przekazywania tre6ci przedmiotowych proponuje
siq r62norodne sposoby prowadzenia zajqi, zwlaszcza metody itechniki aktywizujqce. Treici
ksztatcenia - wlasno6ci materiat6w, technologie, dziatanie prostych urzqdzef, bezpieczer{stwo
zwiqzane z ich u2ytkowaniem, czytanie i tworzenie dokumentacji technicznej, bezpieczne
poruszanie siq po drogach, procesy planowania - opierajq siq na do6wiadczeniach uczni6w.
Zapisy i spos6b przedstawienia tych2e tre6ci ksztafcenia zachqcajq do samodzielnego
pogtqbia n ia wiedzy przez uczni6w i tw6rczego rozwiqzywania p roblem6w.
Nale2y pamiqtai, 2e w obecnych czasach nauczyciel przekazuje przede wszystkim
wiedzq dotyczqcq najwa2niejszych podstawowych umiejqtno6ci, bo nikt nie jest jeszcze

w

stanie nawet dobrze okre6lii nazw zawod6w, jakie dzisiejsze dzieci bqdq wybiera6
i wykonywai w przyszfo5ci. W programie nacisk jest ktadziony przede wszystkim na pracq
w zespolach i w grupach, ale nie zaniedbuje on tak2e indywidualnych mo2liwo6ci wykazania
siq kreatywno6ciq Tredci nauczania sq potraktowane bardzo szczeg6towo i konkretnie, zostaly

one r6wnie2 poprawnie i wta6ciwie dobrane oraz uto2one. Stanowiq sp6jnq, wartoSciowq
cato56, co daje pewno56, 2e program zawiera wszystkie wymagane w podstawie programowej

zagadnienia. Tre6ci, ujqte problemowo, nadajq konstrukcji programu przejrzysto66
i klarowno66, a ich uktad mo2na dostosowai do pracy z uczniami o r62nych mo2liwo6ciach
intelektualnych i edukacyjnych. Pozwala to na dopasowanie wymagaf edukacyjnych do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia. Program jest na tyle elastyczny,2e mo2na
go dostosowa6 do szkolnych uwarunkowa6, specyfiki szkoty, preferencji zawodowych
nauczyciela, zasobno6ci Srodowiska.
Walorem programu jest r6wniei to, 2e zostaty w nim zawarte cenne dla ka2dego
nauczyciela procedury, metody i formy pracy umo2liwiajqce osiqgniqcie zalo2onych cel6w oraz
Srodki i materiaty dydaktyczne stu2qce do realizacji programu. Pozwala to nauczycielowi
nale2ycie zaplanowai proces edukacyjny, tak aby byl ciekawy, atrakcyjny i efektywny.
Program zawiera treici dotyczqce oceniania osiqgniqi ucznia. Rzeczq jasnq jest, 2e
ka2dy nauczyciel opracowuje warunki czy zasady oceniania, biorqc pod uwagq potencjaf
uczniowski. Autorzy sfusznie podkre6lajq, 2e ocenie powinny podlegai nie tylko wiedza
i umiejqtno6ci, ale przede wszystkim tak2e indywidualne mo2liwoSci ucznia, wysitek wto2ony
w realizacjq powierzonego mu zadania, aktywno6i i zaanga2owanie. Treici dotyczqce
oceniania moga owocnie wesprzei nauczyciela w precyzowaniu zasad oceniania
przedmiotowego, kt6re zawsze muszq byi zgodne z zasadami wewnatrzszkolnymi.
Podsumowujqc, nale2y stwierdzii, 2e program nauczania techniki ,,Jak to dziala?"
w klasach 4-G szkoly podstawowej autorstwa Lecha tabeckiego i Marty tabeckiej pozwala na
zrealizowanie wszystkich zadar{ wynikajqcych z podstawy programowej. Realizacja programu
mo2e siq okazai warto6ciowq formq przekazywania wiedzy oraz ksztaftowania okre6lonych
umiejqtno6ci i wychowania, poniewa2 zaktada on przygotowanie uczni6w do samodzielnego
rozumienia zjawisk i praw, na kt6rych opiera siq wsp6tczesna technika, oraz 2e nauczanie
przedmiotu technika spetnia wa2nq funkcjq wychowawczq, m.in. dziqki wpajaniu uczniom
szacunku dla rzetelnej pracy i wartoici pozyskiwania wiedzy.
Jako nauczyciel techniki z wieloletnim do6wiadczeniem praktyczno-metodycznym

polecam korzystanie z programu nauczania og6lnego techniki w klasach 4-6 szkoty
podstawowej ,,Jak to dziala?". Umo2liwia on ksztafcenie uczni6w w zakresie kompetencji
technicznych i o96lnospotecznych oraz wykorzystanie tej wiedzy w dorostym 2yciu.,
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