
Potrzeby ekonomiczne i ich
zaspokajanie

Lekcja wiedzy o społeczeństwie przeprowadzona
metodami aktywnymi

Bogumiła Łobodzińska – nauczycielka
w Gimnazjum nr 17 w Łodzi

Temat:

Potrzeby ekonomiczne i ich zaspokajanie.

Poziom nauczania, klasa, ilość jednostek lekcyjnych

Gimnazjum, klasa III, jedna jednostka lekcyjna

Umiejętności:

- kształcenie umiejętności określenia swoich potrzeb i możliwości ich zaspokajania
- kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane domowe decyzje budżetowe

Cele:
Uczeń:

- umie zdefiniować pojęcie „ekonomia”
- potrafi wymienić składowe czynników wytwórczych
- wie, jakie zasoby zostały wykorzystane w produkcji danego dobra lub usługi
- zna pojęcie „koszt utraconej szansy”

Środki dydaktyczne:

papiery pakowe, mazaki, zestawy zadań dla grup

Metody
mapa skojarzeń
ranking trójkątny
kula śnieżna

Formy pracy:

praca grupowa



Przebieg lekcji

Czynności
nauczyciela
i uczniów

Metody Formy Materiały Wskazówki Uwagi

Dzielę klasę
na grupy, poprzez
losowanie przez
uczniów karteczek
z pojęciami
ekonomicznymi:
potrzeba, ekonomia,
usługa, produkt,
zasoby, kapitał.
Jest to jednocześnie
wprowadzenie
do nowego tematu.

5 minut

kolorowe
kartki z
napisanymi
pojęciami

uczniowie po
wylosowaniu
łączą ławki
i siadają w
odpowiednich
grupach

Proszę uczniów,
aby przy pomocy
metody kuliśnieżnej,
stworzyli definicję
słowa „ekonomia”.

5 minut

kula śnieżna praca
grupowa

kartki A-4 uczniowie
podają sobie
kartkę
zgodnie
z ruchem
wskazówek
zegara, a lider
tworzy
definicję
ostateczną

ustalając
przebieg pracy,
unikamy
nieporozumień
w grupie

Proszę zespoły
o zaprezentowanie
pomysłów
na definicję pojęcia
ekonomia,
a następnie ustalenie
jednej wspólnej.

5 minut

praca
zespołowa

arkusze
papieru do
zapisania
definicji
słowa
„ekonomia”

wspólną
definicję
układa
i zapisuje
uczeń chętny

Rozdaję zespołom
papiery pakowe
do wypisania na nich
swoich potrzeb.
Proszę, aby potrzeby
ekonomiczne
oznaczyli „+”,
a następnie ustalili
ich ważność przy
pomocy rankingu
trójkątnego.

5 minut

burza mózgów
ranking
trójkątny

praca
grupowa

papiery
pakowe,
mazaki

podaję krótką
definicję
potrzeb
ekonomicznych



Czynności
nauczyciela
i uczniów

Metody Formy Materiały Wskazówki Uwagi

Zespoły prezentują
swoje prace. Każdy
zespół zobowiązany
jest do podania
krótkich wniosków,
dlaczego wszystkie
potrzeby nie mogą
być zaspokojone.

5 minut

Proponuję uczniom
stworzenie mapy
mentalnej do pojęcia
„czynniki
wytwórcze”

5 minut

mapa mentalna praca
grupowa

papiery
pakowe,
mazaki

jeżeli
wyznaczymy do
zaprezentowania
zadania jedną
grupę, wtedy
zaoszczędzimy
czas na dalsze
zadania

W ostatniej fazie
lekcji uczniowie
pracują nad
zastosowaniem
zebranych informacji
w rozwiązywaniu
postawionych
problemów. Ta część
pracy uczniów będzie
sprawdzona
i oceniona przez
nauczyciela poza
tokiem lekcji.

15 minut

praca
grupowa

zestawy
zadań

uczniowie mogą
pomocniczo
korzystać
z podręcznika



ZAŁ ĄCZNIK nr 1

UZUPEŁNIJCIE TABEL Ę

DOBRA
LUB USŁUGI

ZASOBY
NATURALNE

ZASOBY
LUDZKIE

ZASOBY
KAPITAŁOWE

bułka pszenna

samochód

naprawa obuwia

książka



ZAŁ ĄCZNIK nr 2

JAK WYKORZYSTAĆ PIENIĄDZE Z DOMOWEGO BUDŻETU?
Rozpatrzcie trzy podane sytuacje i podejmijcie decyzję, jak zaplanować budżet.

SUMA PIENIĘDZY MOŻLIWOŚCI DECYZJA
KOSZT

UTRACONEJ
SZANSY

stypendium Ani
w wysokości 150 zł

nagroda za dobre
wyniki w pracy
zawodowej przyznana
mamie w wysokości
800 zł
wygrana taty
w grę liczbową
w wysokości 2500 zł

Sytuacja pierwsza

Ania niespodziewanie otrzymała stypendium za najlepsze w szkole wyniki w nauce.
Będzie ono wypłacane w miesięcznych ratach po 150zł. Najtrudniej jest podjąć decyzję na co
wydać pierwsze własne pieniądze. Ania widziała na wystawie w „Pretty Girl” piękną białą
bluzkę. Chciałaby również kupić słownik do języka angielskiego, na który ma 10% kupon
rabatowy. Koniecznie potrzebuje też pieniędzy na prezent urodzinowy dla koleżanki, która
marzy o wodzie toaletowej marki Adidas. Do tego rodzice zastrzegli,że Ania musi co miesiąc
dokładać 50zł do swoich lekcji z angielskiego.

Sytuacja druga

Mama ucieszyła wszystkich wiadomością, że otrzymała w pracy nagrodę w wysokości 800zł.
Pieniądze były właśnie bardzo potrzebne, gdyż okazało się, że Marek wyrósł z zimowych
butów, a Beata potrzebuje nowej kurtki. Natomiast rodzice marzyli o pójściu w tym roku
na prawdziwego Sylwestra do lokalu. Do tego mamie jest potrzebna suknia balowa. Pokrycie
tych wydatków ze skromnego budżetu domowego jest niemożliwe, gdyż pieniędzy ledwo
starcza z miesiąca na miesiąc.

Sytuacja trzecia

Tato niespodziewanie wygrał 2500zł. Cała rodzina była zdania,że nareszcie, bez obciążenia
domowego budżetu, mogą spełnić swoje marzenie i wyruszyć na okazyjnie tanią wycieczkę
do Grecji. Tymczasem popsuł się odkurzacz, a mama przypomniała wszystkim,że ich pralka
ma już 15 lat i przecieka na uszczelce. Wątpliwości zaczął mieć również ojciec, który
od dawna marzył o lepszym telewizorze i wideoodtwarzaczu. Ich stary samochód też wymaga
generalnego remontu, gdyż jest jedynymśrodkiem lokomocji, łączącym rodzinę z wiekową,
chorą babcią.


