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Teczka auczyciela
 ● Wykorzystaj materiały zgromadzone w Teczce nauczyciela  

do przeprowadzenia nieszablonowych zajęć

 ● Zainspiruj się naszymi pomysłami  
i dopasuj je do potrzeb swoich uczniów

 ● Zaloguj się na www.oficynamm.pl  
W panelu klienta znajdziesz mnóstwo materiałów, 
które możesz dowolnie modyfikować
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Warsztaty twórcze w myśl stylu życia zero waste
Jak ekologia stała się sztuką?

Inspiracją do stworzenia scenariusza był projekt „Lekcje niepotrzebne” (http://maciejjonek.pl/lekcjeniepotrzebne/) 
oraz nagranie znalezione na stronie Urban Art, przedstawiające prace Thomasa Deiningera.

GRUPA WIEKOWA:
uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:
90 minut.

CELE OGÓLNE:
 y zapoznanie uczniów z terminem zero waste i jego znaczeniem,
 y kształtowanie odpowiedzialności społecznej,
 y rozwijanie twórczości, innowacyjności, kreatywności i myślenia poza schematami,
 y wspieranie autoanalizy, pogłębiania samoświadomości i poczucia sprawczości,
 y wprowadzenie zagadnień z zakresu ekologii,
 y ukazanie różnorodności w postrzeganiu i odbiorze przedmiotów.

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:

 y rozumie pojęcia: ekologia, zero waste, recykling, sztuka, dzieło,
 y potrafi stworzyć dzieło sztuki oparte na perspektywie,
 y zna zasady panujące podczas zajęć,
 y wykazuje inicjatywę, podejmuje odpowiednie kroki w celu realizacji zadań,
 y jest zaangażowany i chętnie wykonuje zaproponowane przez nauczyciela zadania,
 y pogłębia swoją wiedzę,
 y rozumie znaczenie małych, codziennych zmian, umiejętnie określa, które z nich mogą zostać wprowadzone 

w jego życiu,
 y potrafi odszukać niezbędne informacje oraz poddać je selekcji pod kątem wytycznych do zadania.

FORMY PRACY:
 y indywidualna, zespołowa, grupowa.

METODY PRACY:
yy aktywizujące,
yy burza mózgów,
yy rozwiązywania problemów,
yy praktycznego działania,
yy twórczego działania,
yy dyskusja,
yy pokaz,
yy rozmowa kierowana.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
yy materiały techniczne, takie jak: nożyczki, taśma klejąca, klej, zszywacz, kredki, ołówki, długopisy, arkusze pa-

pieru formatu A3, kolorowa kreda/markery, tablica, kartki do notowania, 
yy komputery, rzutnik/tablica interaktywna, internet.
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Warsztaty twórcze... | TECZKA NAUCZYCIELA

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Przygotowując się do realizacji scenariusza, nauczyciel z tygodniowym wyprzedzeniem prosi uczniów o rozpo-
częcie kolekcjonowania pozostałości/śmieci/odpadów, które mogłyby się nadawać do wtórnego wykorzystania 
(np.: rolki papieru toaletowego, plastikowe/papierowe opakowania, torebki, folia aluminiowa, kartony, puszki itp.). 
W ten sposób zorientują się, jakie odpady są w ich domach generowane w największych ilościach, dostrzegą róż-
norodność produkowanych przez ludzi śmieci oraz będą mogli poddać refleksji sens recyklingu.

Wprowadzenie
1. Rozmowa kierowana:

 y Czym jest ekologia?
 y Co to znaczy „ochrona środowiska”? Przed czym musimy je chronić?
 y W jaki sposób możemy dbać o nasze środowisko?
 y Na czym polega coraz bardziej modny w ostatnim czasie styl życia zero waste?
 y Jeśli uczniowie nie znają odpowiedzi na to pytanie, nauczyciel krótko wyjaśnia: „W dosłownym tłumaczeniu 

«zero śmieci», «brak marnotrawstwa». To styl życia polegający na maksymalnym ograniczeniu produkcji śmie-
ci i odpadów. Wtórne wykorzystywanie, recykling, odnajdywanie nowych zastosowań, produkcja własnych 
kosmetyków, chemii gospodarczej, materiałów i narzędzi niezbędnych do funkcjonowania”.

 y Kto w Waszym otoczeniu dba o środowisko? Jak przejawia się taka działalność?
Czas: 5 minut.

2. Prowadzący zapisuje na tablicy cytat: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Uczniowie samodzielnie zastanawiają się 
nad znaczeniem tych słów. Po chwili namysłu nauczyciel prosi ochotników o wyjaśnienie reszcie grupy własnej 
interpretacji. Na koniec prowadzący zadaje ostatnie w tej części zajęć pytanie:

 y Czy jedna osoba lub jeden akt mogą coś zmienić w procesie ochrony środowiska?
Czas: 5 minut

3. Prezentacja materiału filmowego:
https://www.facebook.com/UrbanStreetArtCM/videos/420072491906175/UzpfSTE2NDE 2MDczNzI1MzI3MzE
6Mjc0NTI2MTA0NTUwMDY4Ng/ 

Materiał jest w języku angielskim, dlatego uczniowie zapewne skupią się na przekazie wizualnym – warto przed 
projekcją lub w czasie wyświetlania filmu przekazać im informacje zamieszczone w nagraniu (video może być 
odtwarzane bez dźwięku): „Oczy mogą Was zmylić – patrzeć bowiem będziecie na dzieła sztuki… stworzone ze 
śmieci. To zestaw bardzo precyzyjnie dobranych przedmiotów pochodzących z recyklingu. Idealnie ułożonych, tak 
by stworzyć optyczną iluzję. Ich autorem jest artysta Thomas Deininger, który w 1994 r. rozpoczął realizację swo-
ich projektów z użyciem przedmiotów, które znalazł na ulicy. Przekaz jego prac jest niesamowicie ważny – chce 
on zwrócić uwagę odbiorców na zjawiska takie, jak: masowy konsumpcjonizm, popkultura i troska o środowisko. 
Jego umiejętności w zakresie tworzenia tego rodzaju sztuki są imponujące. W swoich pracach wykorzystuje np. 
lalki Barbie czy plastikowe trolle. Dokonuje także interpretacji znanych na całym świecie dzieł autorów, takich jak 
Van Gogh czy Diego Velázquez. Jego prace były wystawiane w muzeach, a jego nazwisko jest znane w kręgach 
kolekcjonerskich. Sztuka Deiningera cieszy się uznaniem nie tylko dzięki swojej wartości estetycznej i artystycznej, 
ale również ze względu na fakt, że autor stara się pokazać w niej swoją troskę o środowisko. By dostrzec piękno 
jego prac, należy oglądać je z dystansu, jednak warto zrobić kilka kroków wprzód, by zobaczyć, jak z pojedyn-
czych elementów uznawanych za śmieci i odpady można stworzyć dzieło sztuki”.

Po obejrzeniu materiału prosimy uczniów o krótką refleksję. Po 2–3 minutach swobodnych wypowiedzi pro-
wadzący prosi o odpowiedzi na pytanie:

 y Czy wykorzystanie odpadów w sztuce może zachęcić widzów do zmiany nawyków na takie, które pomogłyby 
im dbać o środowisko?

Czas: 15 minut.
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Część właściwa
1. Plan naprawy świata.
W trzyosobowych zespołach uczniowie mają za zadanie stworzyć listę odpadów, które w ich domach generowane 
są w najczęściej. Następnie przedstawiają swoje propozycje, które nauczyciel zapisuje na tablicy (z pominięciem 
tych już zapisanych). Jeśli nauczyciel dysponuje różnymi kolorami kredy lub markerów, może poprosić uczniów 
o pomoc w pogrupowaniu odpadów (np.: kompost, szkło, papier, metal, plastik).

W kolejnej części zadania prowadzący prosi uczniów, aby w tych samych zespołach opracowali kilka pomysłów:
 y na powtórne wykorzystanie odpadów dnia codziennego,
 y na ograniczanie produkcji odpadów,
 y na zachęcanie innych do ograniczania lub wtórnego wykorzystania odpadów.

Pomysły powinny być innowacyjne, lecz też możliwe do realizacji. Każdy z nich powinien zostać zapisany na osob-
nej kartce wraz z oznaczeniem, której grupy odpadów dotyczy.

Wszystkie pomysły warto przedstawić na forum. Następnie uczniowie głosują na najlepsze, najbardziej przy-
datne i efektywne koncepcje. Członkowie każdego zespołu wybierają przedstawiciela (lub dwoje, w zależności 
od liczby ciekawych i wartych uwiecznienia idei), którego zadaniem będzie przepisanie pomysłu do programu 
tekstowego (Microsoft Word lub Canva.com, jeśli chcemy tekst wzbogacić o elementy graficzne). Wydrukowane 
prace mogą zostać zaadaptowane jako plakaty do zawieszenia w sali lekcyjnej lub na korytarzu szkolnym.
Czas: 20 minut.

2. Praca w grupach – gazetka środowiskowych bohaterów.
Nauczyciel dzieli uczniów na 5–7 zespołów. Każdemu z nich wręcza kartkę z imieniem i nazwiskiem innego dzia-
łacza na rzecz środowiska. Zadaniem grup będzie odszukanie informacji na temat danej osoby oraz ustalenie, 
które z nich powinny znaleźć się w gazetce szkolnej, jako inspirujące i zachęcające do bardziej świadomego życia 
na naszej planecie. Najlepiej, gdyby uczniowie mieli w tym czasie dostęp do internetu oraz możliwość wydruko-
wania po 2–3 zdjęć/obrazków/grafik, tak aby materiał przyciągał wzrok (elementy wizualne są najważniejszym 
czynnikiem, który wpływa na podjęcie decyzji o tym, czy coś jest dla nas interesujące, czy nie). Gazetka powinna 
znaleźć się w widocznym dla wszystkich klas miejscu, tak by inni uczniowie mogli skorzystać z pracy kolegów 
i koleżanek, jak również wzbogacić swoją wiedzę na temat ekologii i działalności aktywistów środowiskowych.

Gazetka może zostać wykonana tego samego dnia lub w kolejnych dniach, po skompletowaniu wszystkich 
wydruków, materiałów i zdjęć.
Czas: 15 minut.

3. Sztuka śmieciowa.
Prowadzący prosi uczniów o zajęcie miejsc i wyjęcie przyniesionych z domu odpadów. Zadanie będzie polega-
ło na stworzeniu dzieła sztuki – rzeźby lub płaskorzeźby – zgodnie z koncepcją, którą opracował T. Deininger, 
bohater filmu obejrzanego na początku zajęć. Tematyka jest dowolna, od uczniów zależy, czy prace będą miały 
charakter abstrakcyjny, czy realistyczny, można zainspirować się również istniejącymi dziełami sztuki. Do najważ-
niejszych założeń ćwiczenia należą:

 y wykorzystanie jak największej ilości zebranych materiałów oraz stworzenie dzieła w jak największym stopniu 
złożonego ze zgromadzonych odpadów,

 y oddanie zamysłu autora, prezentacja własnej twórczości z różnych perspektyw.
Czas: 15 minut

4. Prezentacja twórczości.
Uczniowie wraz z nauczycielem siadają w kręgu, pozostawiając swoje dzieła w miejscu pracy. Każdy z uczestników 
kolejno prezentuje swój pomysł i krótki opis tego, co zainspirowało go do stworzenia rzeźby. Następnie wszyscy 
uczniowie udają się w podróż po sali lekcyjnej, oglądając powstałe dzieła sztuki z różnych perspektyw, starając 
się odgadnąć, co autor chciał przedstawić i poddając refleksji swój odbiór. Nauczyciel może również zachęcić 
uczniów do grupowej/zespołowej dyskusji.
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Ważne:
Prowadzący powinien zapytać uczniów, czy woleliby zabrać swoje rzeźby do domów, czy może stworzyć z nich 
wystawę szkolną. Bardzo istotne jest, aby pokazywać uczniom, że ich praca ma znaczenie, a włożony wysiłek i za-
angażowanie w wykonywanie zadań zostaną docenione. Nic bardziej nie zniechęca uczniów do dalszych starań 
niż wyrzucenie lub zignorowanie efektów ich pracy.
Czas: 10 minut

Podsumowanie
Nauczyciel dziękuje uczniom za ich zaangażowanie i pomysłowość. Zwraca uwagę na fakt, iż wnioskami z dzi-
siejszych zajęć mogą podzielić się z rodziną i przyjaciółmi. Już zwiększając świadomość innych, możemy zostać 
ambasadorami działań ekologicznych i aktywistami środowiskowymi. Oczywiście uczenie innych wiąże się z odpo-
wiedzialnością i konsekwencjami, zatem to sami uczniowie muszą zacząć dbać o środowisko i w ten sposób dawać 
dobry przykład innym. Prowadzący zachęca do wprowadzania w życie rozwiązań, które opracowali podczas zajęć 
i kolejny raz podkreśla, jak ciekawe i wartościowe były ich pomysły. Na koniec przypomina przedstawicielom 
zespołów o notatkach, które mają wydrukować oraz informuje uczniów, kiedy będą mogli przygotować gazetkę 
szkolną z przygotowanych materiałów.
Czas: 5 minut

Imiona i nazwiska działaczy na rzecz ochrony środowiska do wydrukowania – zadanie nr 2, część właściwa:
 y Greta Thunberg
 y Autumn Peltier
 y Amika George
 y Jack Andraka
 y Byron Román
 y Afroz Shah
 y William Trywell Kamkwamba

Ważne:
Jeśli w Twojej lokalnej społeczności są osoby zaangażowane w działalność środowiskową, spróbuj wykorzystać ich 
nazwiska w tej części zajęć. To istotne, żeby uczniowie wiedzieli, że w ich najbliższym otoczeniu również zmienia 
się świat na lepsze!

Radzenie sobie ze stresem
Scenariusz zajęć wychowawczych

GRUPA WIEKOWA:
uczniowie klas IV–VII szkoły podstawowej.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:
90 minut.

CELE OGÓLNE:
yy rozwijanie samoświadomości,
yy kształtowanie pragmatyzmu,
yy ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i obniżania jego poziomu,
yy wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za własne samopoczucie,
yy kształtowanie autonomii i niezależności uczniów,
yy zachęcanie do aktywnego samorozwoju, dbania o swój organizm i stan psychiczny.
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