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 Temat: 
Korzystamy z zasobów 3D NASA. 

Poziom: 
- łatwy. 

Słowa kluczowe: 
- Tinkercad, NASA, astronauta. 
 

Opis: 
NASA czyli National Aeronautics and Space Administration jest to Narodowa Agencja 
Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej – agencja rządu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna 
za narodowy program lotów kosmicznych. 
Celem naszych zajęć jest skorzystanie z modeli 3D bezpłatnie udostępnionych przez NASA na 
ich stronie internetowej i zbudowanie modelu składającego się z powierzchni Księżyca oraz 
ustawionej na niej postaci astronauty. Scenariusz jest dedykowany dla klas VII – VIII szkoły 
podstawowej. Może być wykorzystywany do poznawania podstaw druku 3D. 
 

Klasa: 
Szkoła podstawowa klasy VII - VIII 

Potrzebne materiały: 
- drukarka Avtek CreoCube 3D, 
- komputer z oprogramowaniem Avtek Slicer, 
- dostęp do Internetu, 
- program Tinkercad dostępny na stronie www.tinkercad.com 

Czas realizacji: 
1 x 45 minut + czas na wydruk projektu. 

Cele lekcji: 

 Uczeń wie (cele ogólne, dydaktyczne): 
- zapoznanie uczniów nowoczesną technologią druku na drukarce 3D, 
- praca z modelami trójwymiarowymi, 
- rozwijanie umiejętności myślenia przestrzennego, 
- poznanie historii lotów człowieka na księżyc i podboju kosmosu. 

 Uczeń potrafi (cele operacyjne): 
- uczeń potrafi posługiwać się komputerem, włącza programy, zapisuje, wczytuje pliki do 
programu, 
- uczeń potrafi zaprojektować prosty trójwymiarowy model, 
- uczeń wie co to są warstwy wydruku, 
- uczeń potrafi opisać proces działania drukarki 3D, 

http://www.tinkercad.com/
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- uczeń wie, kiedy odbyła się pierwsza misja kosmiczna, 
- uczeń zna podstawowe fakty dotyczące podboju kosmosu przez człowieka. 

Uwagi dla prowadzących zajęcia 
W młodszych klasach wszystkie techniczne aspekty przygotowywania druku musi wykonać 
nauczyciel, ściągnięcie oprogramowania, założenie filamentu do drukarki, połączenie drukarki 
z komputerem. 
 
Drukarka posiada precyzyjne ruchome elementy, których nie należy dotykać. 
Technologia wydruku polega na podgrzewaniu filamentu do wysokiej temperatury – 
zwracamy uwagę, aby zawsze pracować przy zamkniętej pokrywie drukarki ze względu na 
możliwość poparzenia. 
 
Czynności związane z projektowaniem po objaśnieniach pozostawiamy uczniom. 

Przebieg zajęć: 
 
 

1. Przed zajęciami nauczyciel przygotowuje konta dla uczniów na stronie 
www.tinkercad.com: 

 
 
- może je przygotować jako osobne konta dla uczniów, 

 
 
- może z konta nauczyciela utworzyć Zajęcia i zaprosić uczniów podając specjalny kod. 
 

http://www.tinkercad.com/
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2. Dokładna instrukcja logowania i tworzenia zajęć dla uczniów w programie Tinkercad 
znajduje się w instrukcji zatytułowanej: Instrukcja obsługi konta nauczyciela i kont 
uczniów w aplikacji Tinkercad.com 
 

3. Na samym początku lekcji wyjaśniamy uczniom czym jest NASA i czym się zajmuje. 
Przedstawiamy również podstawowe fakty związane z historią lotów człowieka w 
kosmos. W tym celu możemy skorzystać z zasobów Internetu, np. ze strony Wikipedii. 
 

 
 

4. Następnie wyjaśniamy uczniom co to są otwarte zasoby i na jakich zasadach możemy 
korzystać ze źródeł w Internecie robiąc to w sposób bezpieczny i legalny. 

 
5. Wskazujemy uczniom adres strony NASA 3D Resources która znajduje się pod adresem 

www.nasa3d.arc.nasa.gov na której znajdziemy darmowe obrazy do pobrania do 
naszego programu. 
 

6. W kategorii 3D Models wybieramy interesujące nas obiekty i ściągamy je na nasz 
komputer. W pokazanym przykładzie jest to Apollo 11 Landing Site oraz Mark III 
Spacesuit (pliki Apollo_11 oraz MKIII). 

 

http://www.nasa3d.arc.nasa.gov/
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7. Pobieramy pliki rozpakowujemy je na naszym komputerze. 
 

8. Przechodzimy do Tinkercada i za pomocą przycisku Importuj importujemy obiekty ze 
strony NASA. 
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9. Następnie musimy dostosować wielkość obiektów do naszej płytki. W tym celu 
rozciągamy je klikając na kwadratowe oznaczenie i jednocześnie rozciągamy wciskając 
klawisz Shift. 

 

 
 

10. Dokładamy kolejny obiekt, który jest podstawa dla naszej figury i również 
dostosowujemy jej wielkość. 

 

 
 

11. Przypominamy uczniom o ustawieniu odpowiedniej wysokości obiektów względem 
siebie. Klikamy na czerwony trójkąt i obniżamy astronautę na żądaną wysokość. 
Przypominamy uczniom, że płaszczyzna robocza w Tinkercadzie to domyślnie 20 x 20 
centymetrów. Pamiętajmy, żeby nasz projekt zmieścił w drukarce Avtek CreoCube 3D 
zarówno na szerokości i długości płytki jak i odpowiedniej wysokości. 
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12. Tak utworzony obiekt możemy wyeksportować jako plik STL do programu Avtek Slicer. 
Klikamy: Eksportuj, Wszystkie elementy projektu i zaznaczamy STL. 

 

 
 

 
13. Przygotowujemy drukarkę do pracy i przesyłamy plik do wydruku korzystając z 

instrukcji zatytułowanej: Przygotowanie drukarki Avtek CreoCube 3D, przesyłanie pliku 
do wydruku, wydruk. 
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