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Autor: 

Leszek Talipski 

Etap edukacyjny: 

Szkoła ponadpodstawowa – liceum, klasa 1 

Przedmiot:  

Informatyka 

Temat zajęć: 

DRUK 3D - TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI 

Czas trwania zajęć: 

45 minut 

1.1. Cel ogólny 

Uczeń zna i stosuje wiedzę na temat druku 3D, jego zastosowań i możliwości. 

1.2. Cele szczegółowe zajęć 

• Uczeń zapoznaje się z technologiami stosowanymi w druku 3D

• Uczeń poznaje rodzaje drukarek 3D i materiały stosowane w druku 3D

• Uczeń poznaje programy do przygotowywania projektów do druku 3D

• Uczeń zna zastosowanie druku 3D w przemyśle, medycynie, edukacji, hobby

• Uczeń poznaje aplikację do projektowania grafiki komputerowej 3D na stronie

www.tinkercad.com.

• Uczeń tworzy prosty projekt 3d na stronie www.tinkercad.com.

Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach wolnej licencji Creative Commons
Użycie niekomercyjne 4.0 Polska (CC-BY-NC)

http://www.tinkercad.com/
http://www.tinkercad.com/
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1.3. Metody i formy pracy 

1.3.1. Metody 

• pogadanka 

• ekspozycja – film 

• prezentacja multimedialna 

• pokaz z instruktażem 

• metoda ćwiczeń praktycznych 

1.3.2. Formy 

• praca z klasą  

• praca indywidualna 

1.4. Środki dydaktyczne 

• komputery z dostępem do Internetu 

• konto na stronie internetowej https://www.tinkercad.com/ 

• drukarki 3D 

• Microsoft Teams 

• monitor interaktywny 

• film edukacyjny 

• prezentacja multimedialna 

• smartfony 

Wszystkie materiały potrzebne do lekcji i inne dodatkowe propozycje  są zebrane na padlecie: 

https://padlet.com/ltalipski/druk3d 

  

https://www.tinkercad.com/
https://padlet.com/ltalipski/druk3d
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1.5. Przebieg zajęć 

1.5.1. Czynności wstępne i organizacyjne 

• Powitanie klasy 

• Sprawdzenie obecności uczniów 

• Wprowadzenie do tematu 

1.5.2. Aktywność nr 1 – Doświadczanie 

Czas trwania – 10 min. 

Opis aktywności: 

Nauczyciel rozpoczyna lekcję od prezentacji modeli wydrukowanych wcześniej 

z wykorzystaniem drukarek 3D. Informuje uczniów o wcześniejszym uruchomieniu drukarek, 

które w trakcie lekcji mają wydrukować przykładowe projekty.  

Do prezentacji wykorzystano dwa typy drukarek: 

• Drukarka 3D Creality Ender 3 220x220x250 mm – urządzenie do druku wykorzystuje 

filament typu PLA o średnicy 1,75 mm 

• Drukarka 3D Creality 3D® LD-002H UV – urządzenie do druku wykorzystuje żywicę 

utwardzaną światłem UV. 

Uczniowie przyglądają się procesowi drukowania na obu drukarkach. 

Nauczyciel prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na różnice w metodzie drukowania 

obydwu urządzeń. 

Nauczyciel prezentuje uczniom jeden z filmów zamieszczonych na padlecie: 

https://padlet.com/ltalipski/druk3d.   

  

https://padlet.com/ltalipski/druk3d
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1.5.3. Aktywność nr 2 – Refleksja 

Czas trwania – 7 minut 

Opis aktywności: 

Uczniowie opowiadają o swoich spostrzeżeniach i wrażeniach po obejrzeniu filmu, 

modeli oraz pracy drukarek ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnice w procesie 

drukowania na dwóch różnych urządzeniach. 

„Przed chwilą obejrzeliście film, zobaczyliście modele wydrukowane na drukarkach 

i widzicie pracę samych drukarek. Jakie są Wasze wrażenia?” 

1.5.4. Aktywność nr 3 – Teoria 

Czas trwania – 8 minut 

Opis aktywności: 

Nauczyciel aktywizuje uczniów poprzez pytania otwarte odnosząc się do posiadanej wiedzy 

i umiejętności uczniów. 

• Co już wiecie na temat druku 3D? – metoda „burza mózgów”.  

Nauczyciel zapisuje odpowiedzi uczniów na tablicy. 

• Jakie macie doświadczenia z drukiem 3D? 

W razie potrzeby nauczyciel zadaje pytania pomocnicze: 

• Czy wcześniej spotkaliście się z drukiem 3D? 

• Czy samodzielnie wykonywaliście już jakieś prace? Jeśli tak, co to było? 

• Co wykonywaliście? Jaki rodzaj drukarki wykorzystywaliście? Z jakich programów 

korzystaliście? Jak przebiegał ten proces? Czy osiągnęliście zamierzone rezultaty? 

Na jakie trudności napotkaliście? 

Nauczyciel zapoznaje uczniów z przygotowaną prezentacją  
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1.5.5. Aktywność nr 4 – praktyka 

Czas trwania – 20 minut 

Opis aktywności: 

Uczniowie zapoznają się z programem dostępnym na platformie 

https://www.tinkercad.com. Jest to łatwa w użyciu aplikacja do projektowania 3D. Aplikacja 

nie wymaga instalacji na komputerze - działa w chmurze cyfrowej. Wystarczy utworzyć 

konto, by w pełni wykorzystywać możliwości oprogramowania. 

Uczniowie przy wsparciu nauczyciela poznają program służący do projektowania 

modeli 3D. Każdy z uczniów na swoim komputerze pracuje na tej aplikacji. Równolegle 

nauczyciel na monitorze interaktywnym prezentuje możliwości tego programu. 

Przed rozpoczęciem lekcji zostały uruchomione drukarki 3D. Teraz możemy zobaczyć 

gotowe modele.  

Uczniowie oglądają efekt końcowy. Mówią o swoich spostrzeżeniach i odczuciach.  

1.6. Podsumowanie zajęć 

• Ocena aktywności uczniów podczas lekcji. 

• Informacja zwrotna dla nauczyciela: https://www.menti.com/j3c9mwci3e 

lub: 

 

https://www.tinkercad.com/
https://www.menti.com/j3c9mwci3e
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1.7. Źródła 

• https://centrumdruku3d.pl/czym-jest-druk-3d-i-na-czym-polega/ 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Drukowanie_przestrzenne 

• https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/proces-druku-3d-i-produkcyjne-

zastosowania/?gclid=Cj0KCQjw8eOLBhC1ARIsAOzx5cF0JGCGDkWgXJarroijslY-

W09xOvK4xjQbQ6CU4ZMb8IoobdAjqh8aAiYREALw_wcB 

• https://global3d.pl/pl/blog/darmowe-programy-do-projektowania-3d-b16.html  

• Wszystkie grafiki oraz zdjęcia zostały przygotowane za pomocą serwisu 

https://www.canva.com/ 

  

https://centrumdruku3d.pl/czym-jest-druk-3d-i-na-czym-polega/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drukowanie_przestrzenne
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/proces-druku-3d-i-produkcyjne-zastosowania/?gclid=Cj0KCQjw8eOLBhC1ARIsAOzx5cF0JGCGDkWgXJarroijslY-W09xOvK4xjQbQ6CU4ZMb8IoobdAjqh8aAiYREALw_wcB
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/proces-druku-3d-i-produkcyjne-zastosowania/?gclid=Cj0KCQjw8eOLBhC1ARIsAOzx5cF0JGCGDkWgXJarroijslY-W09xOvK4xjQbQ6CU4ZMb8IoobdAjqh8aAiYREALw_wcB
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/proces-druku-3d-i-produkcyjne-zastosowania/?gclid=Cj0KCQjw8eOLBhC1ARIsAOzx5cF0JGCGDkWgXJarroijslY-W09xOvK4xjQbQ6CU4ZMb8IoobdAjqh8aAiYREALw_wcB
https://global3d.pl/pl/blog/darmowe-programy-do-projektowania-3d-b16.html
https://www.canva.com/
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PRECENTACJA: 

 

 

 

 



 

 
 

str. 8 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

str. 9 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

str. 10 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

str. 11 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

str. 12 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

str. 13 
 

 

 

 


