
SCENARIUSZ  LEKCJ I

Zamiast sprzątać raz w roku
śmieci, produkujmy ich mniej

przez cały rok

Scenariusz lekcji do realizacji w szkole podstawowej
z wariantem dla uczniów szkoły ponadpodstawowej.

 



Scenariusz, który masz przed sobą jest zmodyfikowaną

wersją scenariusza lekcji, który został opublikowany kilka

lat temu 

w "Sygnale. Magazynie dla Wychowawcy". Jest

scenariusz, który możesz zastosować na języku polskim

lub zajęciach 

z wychowawcą.

W związku z pandemią scenariusz wymagał odświeżenia.

Zależało mi na tym, aby nadal był uniwersalny, więc obok

wersji dla nauczania stacjonarnego, które oznaczam w

ten sposób   , przygotowałam wariant dla zdalnej

edukacji, który rozpoznasz po tym symbolu         .

WYJAŚNIENIE
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Dodatkowo opracowałam zadania zarówno dla klas 4-8

szkoły podstawowej jak i wersje dla starszych

uczniów_uczennic ze szkół ponadpodstawowych. Możesz

oczywiście ćwiczenia dostosować do swoich

podopiecznych - sam_a wiesz, co będzie dla nich

wyzwaniem, któremu będą w stanie podołać.

Życzę Ci inspirujących lekcji!

Samanta



Uczeń podejmuje refleksję nad:

•otoczeniem, w którym żyje;

•wytworami człowieka;

•swoimi nawykami, które mają wpływ na stan środowiska naturalnego

Uczeń_uczennica:

• wyraża własne zdanie na temat tego, jak postrzega swoje najbliższe otoczenie;

• wyraża własne zdanie oraz poznaje zdanie innych osób 

na temat ilości produkcji śmieci;

• wykonuje plan projektu, którego celem jest zachęcenie rówieśników do zmiany nawyków,
przyczyniających się do produkcji mniejszej ilości śmieci;

• odpowiada na pytanie: Co ja mogę zrobić, żeby produkować mniej śmieci?

• fotografie wykonane przez uczniów (oraz siebie) i umieszczone w formie prezentacji

wersja dla nauczanie stacjonarnego

• fotografie wykonane przez uczniów (oraz siebie) i umieszczone w formie prezentacji

•karteczki post-it;

•tablica, kreda;

•kartki A4;

•brystol w zielonym kolorze;

•długopisy, markery.

CELE
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EFEKTY

MATER IAŁY



Tydzień wcześniej poproś swoich uczniów o to, aby przez kilka dni robili

zdjęcia ludzkim wytworom, które można spotkać na ulicy. To zadanie wymaga

od uczniów kreatywności i bardzo dużo zależy od tego, jak zinterpretują słowo

„wytwory”. Zostaw im wolność w zakresie rozumienia tego zadania, im bardziej

ciekawe zdjęcia uczniowie zrobią, tym lepiej dla lekcji. 

Możesz poprosić, by uczniowie od razu wysłali Ci fotografie mailem lub ustalić

z nimi termin końcowy, do którego należy przesłać zadanie domowe. Ważne,

by wiedzieć wcześniej, co uczniowie sfotografowali. 

Powiedz też, że Ty również wykonujesz to zadanie domowe i faktycznie rób

przez kilka dni zdjęcia, np. podczas drogi do szkoły, sklepu czy podczas

spaceru (im bardziej znajome otoczenie uczniom, tym lepiej). Jako

nauczyciel_ka, zrób zdjęcia śmieciom. Wiem, może wydawać Ci się to dziwnie,

ale postaraj się uchwycić na swoich fotografiach przeróżne warianty

odpadów, które produkują ludzi, począwszy od plastikowych opakowań,

resztek jedzenia po ubrania.

Tydzień lub kilka dni przed zajęciami

Przejrzyj prace uczniów, pogrupuj w kategorie, np. reklamy, ubrania, jedzenie,

biżuteria, etc. Możesz zrobić prezentację z fotografii uczniowskich i dzięki temu

ustrukturyzować początek lekcji i tok dyskusji. Na końcu prezentacji umieść

fotografie śmieci, bo to one są tematem zajęć i stoją w kontraście do wszystkich

pięknych wytworów ludzi.

Przygotuj co najmniej jedną fotografię od każdego ucznia, jeśli nie wszyscy

wykonali zadanie, to wybierz fotografie, które będą zróżnicowane. Możesz

zapytać uczniów, czy chcą, aby ich fotografie zostały podpisane. Jeśli wyrażą

zgodę, koniecznie umieść informacje o autorze.

Dzień przed zajęciami

PRZYGOTOWANIE
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 Zanim wyświetlisz uczniom prezentację fotografii, wprowadź ich do zadania.

Powiedz, że wykonane przez nich fotografie zostały zebrane w jednym miejscu,

by wszyscy mogli się im przyjrzeć z uwagą. 

Rozpocznij zajęcia od nawiązania do tematu pracy domowej, czyli wytworów

ludzkich, które można spotkać na ulicy. 

1.

Rozdaj uczniom karteczki post-it i powiedz, że w ramach rozgrzewki będą

zapisywać na karteczkach po jednym pierwszym skojarzeniu, jakie przychodzi

im do głowy. Zapisz na tablicy numery, które będą odpowiadać liczbie

fotografii i poproś, by uczniowie ponumerowali swoje karteczki. Wyświetl

uczniom prezentację zebranych zdjęć, dając uczniom kilkanaście sekund na

przyjrzenie się i zapisanie słowa na karteczce. Uwaga: jedna karteczka na

jedno skojarzenie. Po skończonej prezentacji poproś uczniów o to, aby

zapisane karteczki przykleili pod odpowiednim numerem.

Zamiast karteczek post-it - poproś uczniów_uczennice, aby zapisywali swoje

skojarzenia bezpośrednio na czacie lekcji, np. 1. piękno, elegancja, motyw

roślinny. 

Wersja dla szkoły ponadpodstawowej

Uczniowie zamiast pisać skojarzeń, zapisują na karteczkach tytuły, jakie by

nadali dziełom.

2. Poproś uczniów, by zobaczyli, jakie inne skojarzenia/tytuły zostały zapisane

pod zdjęciami/na czacie.

Następnie zachęć uczniów do tego, by w parach wymienili się swoimi

spostrzeżeniami. Monitoruj pracę uczniów, przysłuchuj się wypowiedziom 

i wybierz 2-3, które w ramach podsumowania zdania poruszysz na forum,

zwłaszcza, jeśli są związane ze śmieciami (te zostaw na koniec).

Podsumuj ustnie skojarzenia uczniów_uczennic, poproś chętnych o podzielenie

się swoimi uwagami, na temat tego, co zauważyli w skojarzeniach/tytułach,

jakie widzą podobieństwa, co ich zaskoczyło.

PRZEBIEG  ZAJĘĆ
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3. Następnie zapytaj uczniów: "Jak myślicie, ile śmieci rocznie

produkujemy/produkują Polacy?". Niech każdy uczeń z osobną wymieni

konkretną liczbę, a następnie zapisz na tablicy (na pewno aplikacja, której

używacie do nauczania zdalnego również ma taką opcję) właściwą, czyli 303

kg rocznie (źródło: http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1150828,gus-polacy-

produkuja-coraz-wiecej-smieci.html). Niech uczniowie_uczennice zastanowią

się, czy to dużo, czy mało i niech zapiszą w zeszycie lub na czacie co sądzą na

ten temat.

4. Czy ludzie muszą produkować śmieci?

Rozdaj uczniom karty "Karuzela Argumentów" (znajduje się na końcu

scenariusza), wprowadź do zadania, a następnie podaj temat do "rozmowy

pisanej". 

1) Kiedy uczniowie dosadną kartki, poproś ich o podpisanie się imieniem i

nazwiskiem. Następnie w lewym górnym okienku ("Wydaje mi się, że ....)

uczniowie zapisują swoją opinię na dany temat. Ich zdanie może być na tak

lub na nie, ważne, by uzasadnili je. 

2) Następnie uczniowie wymieniają się kartkami z osobą obok, można

poprosić, by Karuzela ruszyła w lewą stronę, tak by każdy z uczniów dostał

inną kartkę. Uczniowie teraz wypełniają prawy górny róg. Ważne jest to, że

zanim zapiszą odpowiedź, muszą przeczytać, co właściciel kartki myśli na

dany temat, ponieważ w tym momencie uczniowie muszą się nie zgodzić z

daną opinią, nawet jeśli wewnętrznie się z nią zgadzają. Również zapisują

argumenty.

3) Znów następuje ruch Karuzeli, a uczniowie przechodzą do lewego

dolnego rogu i odnoszą się do pierwszego zapisu (czyli lewy górny róg) i

również kończą zdanie "Zgadzam się z Twoją opinią, ponieważ...", nawet

jeśli tak naprawdę się nie zgadzają.

4) W ostatnim ruchu Karuzeli uczniowie mogą dodać coś od siebie, nowy

argument, jaki przyjdzie im do głowy i może być związany z dowolną opinią

związaną z tematem. 
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5) Następnie karty wracają do właścicieli, którzy mogą się zapoznać 

z różnymi argumentami.

Wersja dla szkoły ponadpodstawowej

Rozdaj uczniom karty pracy "Perspektywy" (znajdują się na końcu scenariusza)

 i wprowadź do zadania.

1) Uczniowie zastanawiają się nad problemem i wpisują swoje stanowisko 

w odpowiednim oknie („Myślę, że …”). Ta część zadania powinna odbyć 

się w ciszy. Daj uczniom czas na podjęcie decyzji oraz zapisanie odpowiedzi.

2) Następnie poproś uczniów o poszukanie kogoś, kto ma inne zdanie

 i zapisanie tego, co dokładnie dana osoba uważa na ten temat („Ktoś uważa,

że …”).

3) Uczniowie szukają jeszcze innej perspektywy w tym temacie. Jeśli nie zdają

wśród swoich kolegów i koleżanek innego zdania, to poproś ich o wymyślenie

jeszcze innego stanowiska, które byłoby różne od tych, które mają już zapisane.

4) Uczniowie samodzielnie szukają racji za inną perspektywą, w tym punkcie

nie konsultują się z autorem danego zdania, tylko próbują zrozumieć czyjś punkt

widzenia. Podobnie racje za drugą inną perspektywą, a na końcu za swoją.

5) Uczniowie po przeanalizowaniu tego ćwiczenia uzupełniają ostatnie dwa

punkty: zapisują konkluzje, przemyślenia lub zastrzeżenia oraz czego się

nauczyli z porównania perspektyw.

6) Chętni uczniowie mogą się podzielić tym, co zapisali na swoich kartach.
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W wersji online "Karuzela Argemntów" będzie przebiegać inaczej. Wyświetl

uczniom_uczennicom kartę "Karuzela Argumentów" (znajduje się na końcu

scenariusza), wprowadź do zadania.

1) Uczniowie_uczennice mogą rozrysować tabelę w swoich zeszytach

(ważne, aby zostawiali wystarczając o miejsca na zapisanie dokończenia

zdań). Rozpoczynamy pracę od lewego górnego okienka ("Wydaje mi się,

że ....") - uczniowie_uczennice zapisują swoją opinię na dany temat. Ich

zdanie może być na tak lub na nie, ważne, by uzasadnili je. 

2) Następnie kilkoro uczniów_uczennic dzieli się na forum swoimi opiniami,

ci natomiast, którzy mają przeciwne zdanie - zapisują w drugim polu 

 (prawy górny róg) wypowiedź oponenta. Ważne, aby po tej sesji każdy_a

miał_a zapełnione dwa obszary "Karuzeli argumetów", czyli swoje zdanie

na temat tego, czy ludzie muszą produkować śmieci oraz zdanie przeciwne,

czyli kogoś, kto się nie zgadza z nim_nią.

3) Potem przez kilka minut uczniowie_uczennice pracują samodzielnie,

przechodząc najpierw do lewego dolnego rogu i odnosząc się do drugiego

zapisu (czyli prawy górny róg), kończą zdanie "Zgadzam się z Twoją opinią,

ponieważ...", nawet jeśli tak naprawdę się nie zgadzają. Dzięki temu ćwiczą

umiejętność patrzenia z innej perspektywy. Ta część może być wyzwaniem

dla uczniów_uczennic, dlatego odpowiadaj na pytania uczniów_uczennic.

Możesz od razu po uzupełnieniu trzeciego obszaru przejść do

podsumowania i dopiero rozpocząć ostatni krok.

4) W ostatnim kroku uczniowie_uczennice mogą dodać coś od siebie, nowy

argument, jaki przyjdzie im do głowy i może być związany z dowolną opinią

związaną z tematem. Warto na koniec przeczytać kilka prac i udzielić

uczniom_uczennicom informacji zwrotnej. 

www.edukacjazpasja.plkontakt@edukacjazpasja.pl



www.edukacjazpasja.plkontakt@edukacjazpasja.pl

Wersja dla szkoły ponadpodstawowej

Wyświetl uczniom_uczennicom karty pracy "Perspektywy" (znajdują się na

końcu scenariusza) i wprowadź do zadania.

1) Uczniowie zastanawiają się nad problemem i wpisują swoje stanowisko 

w odpowiednim oknie („Myślę, że …”). Ta część zadania powinna odbyć 

się w ciszy. Daj uczniom czas na podjęcie decyzji oraz zapisanie odpowiedzi.

2) Następnie poproś uczniów o podzielenie się swoim zdaniem. Wszyscy

powinni uważnie słuchać, aby znaleźć kogoś, kto ma inne zdanie

 i zapisanie tego, co dokładnie dana osoba uważa na ten temat („Ktoś uważa,

że …”).

3) Uczniowie szukają jeszcze innej perspektywy w tym temacie. Jeśli nie zdają

wśród swoich kolegów i koleżanek innego zdania, to poproś ich o wymyślenie

jeszcze innego stanowiska, które byłoby różne od tych, które mają już zapisane.

4) Uczniowie samodzielnie szukają racji za inną perspektywą, w tym punkcie

nie konsultują się z autorem danego zdania, tylko próbują zrozumieć czyjś punkt

widzenia. Podobnie racje za drugą inną perspektywą, a na końcu za swoją.

5) Uczniowie po przeanalizowaniu tego ćwiczenia uzupełniają ostatnie dwa

punkty: zapisują konkluzje, przemyślenia lub zastrzeżenia oraz czego się

nauczyli z porównania perspektyw.

6) Chętni uczniowie mogą się podzielić tym, co zapisali na swoich kartach.



Zachęć uczniów, by spojrzeli na ten temat na poważnie. Przywieś obok tablicy

(lub w innym widocznym miejscu) zielony brystol z nagłówkiem w postaci

powyższego pytania i poproś uczniów, by swoje odpowiedzi umieścili na

plakacie, mogą podpisać się pseudonimem pod daną deklaracją. Niech ten

plakat wisi w klasie do końca roku i inspiruje innych uczniów do zastanowienia

się nad swoimi nawykami, które mają wpływ na środowisko. 

Użyj tablicy, którą wszyscy mogą edytować. Zapisz na środku pytanie i poproś

uczniów_uczennice o zapisanie swoich odpowiedzi. Na koniec zrób zrzut

ekranu, abyście mogli wracać do tych zapisków i sprawdzać co jakiś czas, jak

idzie realizacja postanowień.

Podziękuj uczniom_uczennicom za zajęcia.

5. Co zrobić, żeby produkować mniej śmieci? Pomysł na projekt.

W tym miejscu lekcji powinien wybrzmieć temat zajęć: "Zamiast raz do roku

sprzątać śmieci, produkujmy ich mniej przez cały rok”. To hasło może być mottem

przewodnim projektu lub stanowić tylko inspirację.

Podziel klasę na zespół 4-osobowe i wprowadź uczniów do zadania. Zadaniem

uczniów_uczennic jest stworzeniem szkicu/scenariusza projektu, który zachęciłby

ich rówieśników do zmiany nawyków i produkowania mniejszej ilości śmieci. Podaj

uczniom wytyczne oraz kartki A4, na których zapiszą swoje propozycje. Poproś,

aby na kolejnych zajęciach mieli przygotowany pomysł wraz ze szkicem (jaką

formę wybrali, co będzie im potrzebne oraz jak możesz im pomóc).

Wytyczne do zadania:

- Wybranie formy: plakat (może być przygotowany w programie graficznym), film

prezentacja multimedialna lub jeszcze inna forma.

- Zaproponowanie minimum 3 konkretnych działań.

6. W ramach podsumowania lekcji, poproś uczniów o zastanowienie się 

i szczere odpowiedzenie sobie na pytanie: Co ja mogę zrobić, żeby

produkować mniej śmieci? 
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KARTA  PRACY  KARUZELA  ARGUMENTÓW

 Wydaje mi się, że Nie zgadzam się z Tobą, ponieważ

Zgadzam się z Twoją opinią, gdyż Dodam od siebie jeszcze
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KARTA  PRACY  PERSPEKTYWY

 

MOJA PERSPEKTYWA

PROBLEM
CZY LUDZIE MUSZĄ PRODUKOWAĆ

ŚMECI?

INNA PERSPEKTYWA 1

INNA PERSPEKTYWA 2

RACJE ZA INNĄ PERSPEKTYWĄ 1

RACJE ZA INNĄ PERSPEKTYWĄ 2

RACJE ZA MOJĄ PERSPEKTYWĄ

Myślę, że 

Ktoś uważa, że

Ktoś inny sądzi, że

Ja uważam tak, ponieważ

Może tak uważać, ponieważ

Może tak myśleć, gdyż
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KARTA  PRACY  PERSPEKTYWY

 

OBSERWACJE Zauważyłem_am, że

Trudnością, z jaką się mierzyłem_am byłoWNIOSKI

CO MOŻE POMÓC 

MI NA PRZYSZŁOŚĆ W TAKIM ĆWICZENIU?

Z porównania perspektyw nauczyłem_am się


