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SCENARIUSZ WARSZTATOWYCH

 ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

TEMAT: My nie palimy – jesteśmy zdrowi ! – plakat   grupowy.

UCZESTNICY ZAJĘĆ: wychowanki internatu

CELE GŁÓWNE:

•  prawidłowy styl życia warunkiem zdrowia

•  integracja grup wychowawczych

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Wychowanki potrafią:

•  ułożyć i odczytać hasło z rozsypanki sylabowej

•  wypowiedzieć się na temat hasła

•  wymienić negatywy związane z paleniem papierosów

•  wymienić pozytywy związane ze zdrowym stylem życia (wolnym od nikotyny)

METODY PRACY:

•  słowne (wyjaśnienie poszczególnych czynności)

•  praktyczne (wykonanie plakatu grupowego)

FORMY PRACY:

•  zbiorowa – zastosowana podczas

� części wstępnej (ułożenie hasła z rozsypanki sylabowej

� części zasadniczej (wspólne tworzenie plakatu)

� części końcowej (podsumowanie)

•  indywidualna – zastosowana podczas

� części wstępnej (wypowiedzi na temat hasła)

� części końcowej (ewaluacja)
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ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

•  pomoce dydaktyczne: rozsypanka sylabowa, wydrukowane hasło:

„My nie palimy – jesteśmy zdrowi!”.

•  środki pracy: duży kolorowy karton, szablon papierosa, papier kolorowy, szara

gazeta, farby plakatowe, klej

TOK ZAJĘĆ

CZĘŚĆ WSTĘPNA:

•  Powitanie i zapoznanie z tematem zajęć.

•  Rozsypanka sylabowa „My nie palimy – jesteśmy zdrowi”

� ułożenie rozsypanki sylabowej będącej tematem zajęć

i jednocześnie hasłem plakatu

•  Wypowiedzi wychowanek związane z odczytanym hasłem

� negatywny wpływ palenia papierosów na zdrowie

� korzyści wynikające ze zdrowego stylu życia (wolnego od

nikotyny)

CZĘŚĆ ZASADNICZA:

•  Wykonanie plakatów grupowych „My nie palimy – jesteśmy zdrowi!”.

•  Omówienie kolejności wykonywanych czynności podczas pracy zbiorowej.

•  Przypomnienie przepisów bhp.

ETAPY POWSTAWANIA PLAKATU

� wybór koloru kartonu

� określenie pozycji kartonu (pozioma, pionowa)

� rozmieszczenie elementów – szablonów do odrysowania (papieros, znak

przekreślenia)
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� wypełnianie odrysowanych szablonów metodą wydzieranki (użycie

papieru kolorowego i szarej gazety)

� przyklejenie na plakat hasła przewodniego: My nie palimy – jesteśmy

zdrowi!”.

CZĘŚĆ KOŃCOWA:

•  Podsumowanie wykonanej pracy

� indywidualne wrażenia, wypowiedzi wychowanek z wykonanej pracy

•  Ewaluacja:

� na znak zgodności z hasłem umieszczonym na plakacie, każda

z  dziewcząt odbija swoją dłoń pomalowaną farbą na plakacie jako

przypieczętowanie zgodności życia bez papierosów

•  Sprzątanie stanowisk pracy.

•  Podziękowanie za udział w zajęciach.

Opracowała: Agata Tyszecka


