
Scenariusz lekcji

Temat:
Czyśmieci to problem?

Klasa IV

Cele lekcji:
Ogólny:

- kształtowanieświadomości ekologicznej uczniów
Wiadomości:

- podstawowe rodzaje odpadów iźródła ich pochodzenia
- pojęcia: śmieci, recykling, surowce wtórne, wysypiskośmieci
- zdobycie przez uczniów informacji o możliwościach powtórnego

wykorzystaniaśmieci.
Umiejętności:

- dostrzeganie ujemnego wpływu człowieka na najbliżsześrodowisko
- ćwiczenie zdolności manualnych uczniów

Postawy:
- wyrabianie u uczniów przekonania,że sami mogą decydować

o zmniejszeniu ilości śmieci, które wymagają magazynowania na
wysypiskach przez segregację odpadów

- wdrażanie do korzystania z kolorowych pojemników
- uaktywnienie uczniów do segregowania i zbiórki surowców wtórnych
- przeświadczenie o pozytywnych dlaśrodowiska skutkach własnego

działania

Metody pracy:
- metaplan
- pogadanka
- dyskusja
- zajęcia praktyczne (badanie zawartości domowego kubła naśmieci)

Środki dydaktyczne:
- plansza "Dokąd zmierzaśmieć"?
- arkusze papieru, flamastry, taśma samoprzylepna, rękawice
- kubeł z odpadami z gospodarstwa domowego
- materiały własne

Forma pracy: indywidualna, grupowa

Czas trwania: dwie godziny lekcyjne



Tok postępowania

I część nawiązująca

Nauczyciel wnosi kosz pełenśmieci. Korzystając z rękawicy wyjmuje kolejne
elementy układając je na dużym arkuszu papieru, którym wyłożony jest stół. Następuje
analiza zawartości kubła. Przedstawienie podziału odpadów oraz ich podstawowychźródeł
pochodzenia. Rozpoczyna się dyskusja - pojawia się pytanie: Czyśmieci to problem?

II część postępująca

Zapisywany jest temat lekcji - "Czyśmieci to problem"? Nauczyciel wyjaśnia
uczniom reguły pracy z metaplanem - czyli plastycznym zapisem dyskusji. Celem dyskusji
jest zastanowienie się nad problemem odpadów i znalezienia takich rozwiązań, by
powstrzymać ich ilość.
Uczniów dzielimy na 5 osobowe grupy. Każda grupa otrzymuje od nauczyciela materiały:
arkusze szarego papieru, kolorowy papier, flamastry. Nauczyciel ustala limit czasu na
wykonanie zadania około 20 minut. Uczniowie tworzą plakat według wzoru:

Jak jest? Jak być powinno?

Następnie grupy prezentują swoje plakaty. Każda grupa wybiera osobę, które przedstawia
pracę. W trakcie prezentacji prac nauczyciel nie ingeruje i nie odpowiada na pytanie.
Podsumowaniem jest zebranie wniosków ze wszystkich plakatów i opracowanie wspólnego
wyniku dyskusji.
Na tablicy nauczyciel wiesza plansze "Dokąd zmierzaśmieć?" Nauczyciel omawia
podstawowe aspekty związane z gospodarką odpadami.

Na planszy pokazuje poszczególne elementy wędrówki odpadów od momentu ich
zakupienia do momentu ich wykorzystania lubunieszkodliwienia. Przy omawianiu planszy

Czyśmieci to problem?

Wnioski

Dlaczego nie jest tak,
jak powinno być?



szczególną uwagę zwracamy na selektywną zbiórkę śmieci oraz ponowne ich wykorzystanie
jako wartościowych surowców. Zapoznajemy uczniów z pojęciami: odpady, recykling,
surowce wtórne. Uczniowie zapisują je w zeszytach. Następnie zadaniem uczniów jest
właściwe posegregowanie poszczególnych odpadów z gospodarstwa domowego do
kolorowych pojemników narysowanych na planszy (praca indywidualna).

Kolejny etap to kontrola i ocena pracy uczniów.

III część podsumowująca

Podaj przykłady powtórnego wykorzystania odpadów, takich jak butelki ze szkła, makulatura,
metalowe puszki. Praca w tabeli wg wzoru.

Rodzaje odpadów Sposoby ich wykorzystania
Butelki szklane
Puszki metalowe
Makulatura

Uczniowie czytają swoje propozycje.
Jeżeli zostanie trochę czasu można przeprowadzić szybki konkurs wśród uczniów na hasło
popularyzujące segregację śmieci.
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