Autorka: Katarzyna Ciarcińska
Scenariusz lekcji etyki dla uczniów klasy 2 SP
Temat: Co skrywa opakowanie? Dlaczego nie należy oceniać osób i rzeczy po wyglądzie?
Cele lekcji:
• uświadomienie uczniom jak często oceniamy ludzi oraz rzeczy tylko po wyglądzie,

Wymagania:
Uczeń:

• poddaje refleksji własne postępowanie.
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• interpretuje tekst literacki odnosząc go do życia codziennego,
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• refleksja nad wartością tego, czego często nie da się dostrzec na pierwszy rzut oka.

Metody: dyskusja, analiza tekstu, pytania i odpowiedzi, praca plastyczna.
Kluczowe pojęcia: wartość wewnętrzna, piękno, dobro, użyteczność.

Materiały dydaktyczne: papier, kredki lub flamastry, nożyczki, opowiadanie „Tatuaż” z tomu
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Opowiadania z piaskownicy Renaty Piątkowskiej, Wydawnictwo BIS, 2006, Antoni J. Gliński O
królewnie zaklętej w żabę.

Czas trwania: 2 x 45 minut.
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Przebieg lekcji:

1. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, zadając im pytania: 1) Czy zawsze jest tak, że
pod ładnym opakowaniem skrywa się coś ładnego? 2) Czy można ocenić wartość tego, co się
skrywa pod opakowaniem? Następnie nauczyciel pyta uczniów: 3) Czy przytrafiła się im kiedyś
sytuacja, kiedy brzydko opakowany prezent okazał się świetny?

2. Zabawa plastyczno-filozoficzna. Nauczyciel rozdaje dzieciom arkusze papieru i przybory plastyczne. Zadaniem dzieci będzie wykonanie obrazków przedstawiających jakiś prezent (np. piłkę, rower, lalkę itd.), pokolorowanie ich i wycięcie zgodnie z kształtem. Z drugiej kartki dzieci
sporządzą „opakowanie" w dowolnym kształcie, w którym ukryją uprzednio sporządzone „preCiarcińska 1

zenty.” Następnie gotowe, opakowane prezenty stają się przedmiotem zgadywanki: dzieci starają się odgadnąć co się skrywa pod opakowaniem. Omówienie wniosków: powierzchowność
czasami bywa złudna, opakowanie nie jest tożsame z zawartością, czasami można dać się nabrać na opakowanie.
3. Przejście do drugiego działu: oceniania innych osób po wyglądzie. Pytanie wprowadzające: czy
ubranie lub wygląd możemy uznać za rodzaj opakowania?

piaskownicy albo bajkę O królewnie zaklętej w żabę.
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4. Nauczyciel czyta dzieciom opowiadanie „Tatuaż” Renaty Piątkowskiej z tomu Opowiadania z

5. Dyskusja na tema: dlaczego nie powinno się ludzi oceniać po wyglądzie? Pytania pomocnicze:

1) Czy uroda lub styl ubierania się odzwierciedla to, jakim ktoś jest człowiekiem? 2) Czy można osądzać czyjeś zdolności albo intencje przez pryzmat wyglądu?
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6. Podsumowanie tematu i zakończenie lekcji.

Ciarcińska 2

