Technologie w Warszawie
Scenariusz 3 – Rozwój transportu

O projekcie
Technologie w Warszawie to interdyscyplinarny projekt oparty na edukacji
varsavianistycznej ujętej w nietypowy sposób – przez połączenie dwóch
punktów widzenia technicznego oraz humanistycznego (historycznego). Projekt
ten będzie ukazywał miasto, które wraz z pojawianiem się kolejnych technologii
staje się coraz nowocześniejszym, lepszym do życia miejscem. Dzieci przekonają
się jak pojawienie się poszczególnych wynalazków zmieniło życie warszawiaków
i poznają zasady działania ich działania. Przekonają się, że w codziennym życiu
różne nauki się przenikają i postęp w jednym obszarów powoduje zmiany w
innych dziedzinach. Dlatego też w naszym projekcie pojawiają się dwa ujęcia –
przede wszystkim techniczne – ukazujące jakie konkretnie wynalazki pojawiały
się w Warszawie, jak działały, z jakimi problemami musieli się zmierzyć ich
konstruktorzy i wykonawcy. Z drugiej strony zobaczą, jakie zmiany
powodowały.
Zajęcia trzecie – Rozwój transportu
Kiedy pojawiły się pierwsze środki zbiorowego transportu? W jaki sposób były
napędzane? Jakie wynalazki były niezbędne, aby transport usprawnić? Kiedy
Warszawa zaczęła stawać się nowoczesnym, dobrze skomunikowanym
miastem?
Co będzie potrzebne?
 Zestaw do zaprezentowania elektromagnesu: rdzeń (metalowa śruba),
przewód w izolacji (jego końce – ok 1cm powinny być niezaizolowane),
bateria AA, drobne metalowe przedmioty do sprawdzenia czy magnes
działa – malutkie metalowe gwoździki, malutkie, lekkie podkładki itp.

 Mapa Warszawy z dwudziestolecia międzywojennego – przedruk,
ewentualnie wydruk z Internetu. Mapa powinna uwzględniać środki
dostępne wówczas środki transportu.
 2 małe karteczki dla każdego ucznia. Na jednej należy napisać z jednej
strony: a, z drugiej: b; na drugiej – z jednej strony: c, drugą zostawić
pustą. Quiz uczniowie mogą także rozwiązywać w formie karty pracy
dołączonej do scenariusza.
 Ewentualnie namagnesowana igła, naczynie z wodą, kawałek papieru.
Przygotuj uczniów, że podczas dzisiejszych zajęć będą przeprowadzane
eksperymenty oraz quiz.
1. Poinformuj uczniów, że pierwsze pytania będą miały charakter
powtórzeniowy. Wrócimy do informacji zdobytych na pierwszych oraz
drugich zajęciach.
Odpowiedzi należy udzielać unosząc w górę karteczkę z odpowiednią
literką. Za każdą dobrze wskazaną odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden
punkt, który może sobie zapisać na wolnej stronie drugiej karteczki.
Przedstaw uczniom pierwsze pytanie: [odp. A]

Drugie pytanie: [odp. C]

Trzecie pytanie: [odp. A]

1. Opowiedz dzieciom o tym, że aby rozwijał się w mieście transport
potrzebna jest infrastruktura. Pod tym katem Warszawa zaczęła się
szybko rozwijać od połowy XIX wieku. Opowiedz o nowych mostach
powstających w Warszawie – moście Aleksandryjskim czyli popularnie
moście Kierbedzia 1864, mostach przy cytadeli – pierwszy i drugi.
W Warszawie funkcjonowały dworce kolejowe: Petersburski (obecnie
dworzec wileński 1863) oraz Wiedeński 1845, czyli kolej zagraniczna.
Na początku XX wieku powstało lotnisko mokotowskie.
Zadaj pytanie czwarte [odp. C]

2. Opowiedz krótko o skutkach I wojny światowej: zniszczenia dokonane
podczas niemieckich bombardowań oraz przez wycofujących się
Rosjan 1915, poszerzenie granic miasta przez zarządzających nim
Niemców 1916.
3. A jak wyglądał transport w Warszawie? Przedstaw dorożki jako
pierwszy środek transportu. Dlaczego był niedoskonały i szukano
lepszych rozwiązań (przede wszystkim działał na zasadzie dzisiejszych
taksówek – był drogi i dosyć mało wydajny).

Jako pierwszy środek zbiorowego transportu pojawiły się tramwaje
konne. Dlaczego tramwaje? Po co zadawano sobie trud i ponoszono
koszty, żeby położyć szyny? Co to dawało?
4. Prąd elektryczny, który badano od XVIII wieku, a nawet dawniej – już
w starożytności prowadzono obserwacje związane z elektrostatyką –
dał ludziom możliwości rozwoju w wielu dziedzinach. Także w
transporcie. Tutaj jednak sam prąd to za mało. Potrzebne były kolejne
i odkrycia oraz wynalazki.
5. Przede wszystkim ważne były badania nad zjawiskiem magnetyzmu.
Zapytaj dzieci co to jest magnes, jakie ma właściwości Ciała
wytwarzające pole magnetyczne mogą się wzajemnie przyciągać bądź
odpychać.
Zadaj dzieciom zagadkę: [odp. C]

6. Magnesami interesował się francuski naukowiec Andre Amper. Jego
badania pomogły stwierdzić, że igłę da się namagnesować nie tylko
magnesem. Zanim pójdziecie dalej zadaj dzieciom kolejne pytanie –
takie przy okazji: [odp. B]

Jeżeli dysponujesz namagnesowaną igłą i kawałkiem papieru (lub
plasterkiem korka) oraz naczyniem z wodą możesz zaprezentować
działanie samodzielnie wykonanego kompasu. Na przykład w ten
sposób: https://www.youtube.com/watch?v=qfb_nyQhaes

7. Wracając do badań Ampera: podejrzewał on, że jeśli wokół rdzenia z
ferromagnetyku, czyli takiego materiału, który generuje najsilniejsze
pole magnetyczne, nawinie się przewód, w którym będzie płynął
elektryczny to rdzeń zacznie zachowywać się jak magnes, czyli zacznie
przyciągać metalowe przedmioty. Czy to prawda? Sprawdźmy!
8. Rozdaj dzieciom zestawy do eksperymentu: baterię, przewód, śrubę.
Poproś, aby śrubę owinęły kabelkiem, a do jego obu końców
podłączyły baterię tak, aby zamknąć obwód. Uprzedź, że kabel może
się nagrzewać, podłączyć należy tylko na chwilę i nie przytrzymywać
zbyt długo aby się nie oparzyć.
9. Poproś aby sprawdziły, czy w momencie, kiedy bateria jest
podłączona śruba przyciąga drobne metalowe przedmioty.
10. Wyjaśnij, że urządzenie, które właśnie powstało to elektromagnes.
Czym różni się on od magnesu? Tym, że jego działanie można
wyłączyć odcinając dopływ prądu. Przedstaw działanie prostych
urządzeń zawierających elektromagnes – np. dzwonka do drzwi.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektromagnes#/media/Plik:Electric_Bel
l_animation.gif
Wyjaśnij, że elektromagnes jest ważnym elementem silnika
elektrycznego. Podobne jak w dzwonku przyciąga jakiś ruchomy
element, tym razem jest to jednak wirnik, który zaczyna się kręcić.
Zazwyczaj w silniku jest więcej niż jeden elektromagnes.
11. Opowiedz dzieciom, że pojawienie się pojazdów elektrycznych czyli
tramwajów było wielkim przełomem w rozwoju warszawskiego
transportu. Opowiedz o powstaniu elektrowni warszawskiej.
12. Transport autobusowy pojawił się później.
13. Rozdaj dzieciom mapy i poproś o znalezienie odpowiedzi na pytania:
1. Która sieć była bardziej rozbudowana – tramwajowa czy autobusowa?
2. Od czego zależała cena biletu?
3. Jak można dojechać z Łazienek do Dworca Głównego?
4. Czy komunikacja miejska funkcjonowała w dni powszednie, świąteczne
czy w obu przypadkach?
5. Kto i gdzie mógł kupić bilet bezimienny kwartalny?

KARTA PRACY
RUNDA 1
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RUNDA 4
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PODSUMOWANIE: ……../6
5-6 pkt - Fantastycznie! Tylko nieliczni osiągają taki wynik!
4-3 pkt – Bardzo dobrze! To świetny wynik!
2-1pkt – Nieźle, choć mogło być lepiej!
0– Oj, chyba jesteś dziś śpiąca/śpiący 

