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Scenariusz lekcji etyki dla klas 1–3 SP

Temat: Bądź eko (nie tylko) na święta!

Cele lekcji:

• zapoznanie uczniów z pojęciami: ekologia, zasoby naturalne, recycling, upcycling;

• przedstawienie  wartości  płynących  z  oszczędzania  i  przetwarzania  materiałów 

odnawialnych,

• ukazanie  uczniom możliwości  powtórnego  wykorzystania  opakowań,  gazet,  czy  innych 

przedmiotów uważanych za „odpady”.

Wymagania

Uczeń:

• dostrzega  wartość  przedmiotów  wytwarzanych  przez  człowieka  oraz  materiałów 

pozyskiwanych przez człowieka z zasobów naturalnych;

• refleksyjnie podchodzi do kwestii wytwarzania i przetwarzania odpadów.

Metody: dyskusja, analiza tekstu, pytania i odpowiedzi, praca plastyczna.

Kluczowe pojęcia: recycling, upcycling, poszanowanie dla przyrody

Materiały dydaktyczne: książka Simms Taback Płaszcz Józefa (albo kreskówka z serii Ciekawski 

George: Stare zamienia się w nowe); niepotrzebne opakowania papierowe, niepotrzebne kolorowe 

magazyny,  kolorowy papier,  klej,  samoprzylepne ozdoby,  stare  płyty CD, niekompletne puzzle, 

brokat, farby i inne materiały plastyczne – co tylko wyobraźnia lub internet nam podpowie.

Czas trwania: 2 x 45 minut

Przebieg lekcji:

1. Nauczyciel  wprowadza  uczniów  w  temat  lekcji,  zadając  im  pytania:  1)  Co  robicie  z 

przedmiotem,  który  się  zepsuł  albo  uległ  zniszczeniu?  2)  Czy taki  przedmiot  można  jakoś 

naprawić  albo  wykorzystać  raz  jeszcze?  3)  W  jaki  sposób  można  powtórnie 

wykorzystywać przedmioty i materiały – czy można dawać im drugie życie?

2. Nauczyciel  czyta  książkę  Płaszcz  Józefa,  zwracając  szczególną  uwagę  na  to,  by  dzieci 

dokładnie przyjrzały się ilustracjom.

3. Po  przeczytaniu  książki  nauczyciel  zachęca  do  dyskusji  na  temat  wykorzystywania  rzeczy, 

które wbrew pozorom nadal można wykorzystać.

4. Wprowadzenie do drugiej części lekcji: święta to okres, kiedy wiele rzeczy trafia do śmieci: 

rzeczy których pozbywamy się podczas przedświątecznych porządków, rzeczy, które już nam 

nie  są  potrzebne,  opakowania  po  ozdobach  świątecznych  i  prezentach  itd.  Czy  w  okresie 
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świątecznym, kiedy tak bardzo podkreślamy to, że chcemy być mili dla innych nie powinniśmy 

również być łaskawi dla naszej planety, której zasoby nie są nieskończone?

5. Wykonanie świątecznych ozdób ze starych opakowań.

6. Prezentacja wykonanych prac i podsumowanie zajęć.
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