
Scenariusz zajęć z ekologii 
 

 
TEMAT:  Selektywna zbiórka odpadów w Polsce 

– czy to się opłaca ? 
 
 
Cel ogólny: Ocena selektywnej zbiórki odpadów  w Polsce. 
 
Cele szczegółowe: 
Poziom wiadomości A. Zapamiętanie wiadomości 
Uczeń potrafi: - zdefiniować pojęcie selektywna zbiórka 

 B. Zrozumienie wiadomości  
    Uczeń potrafi: - wyjaśnić na czym polega ta metoda 
 
 

Poziom umiejętności C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach                    
typowych 

    Uczeń umie: - scharakteryzować przebieg  selektywnej zbiórki 
 w Polsce, 

                           - określić wady i zalety tej metody w Polsce 
 D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach  

problemowych 
   Uczeń umie: - dowieść czy opłaca się prowadzić selektywna zbiórkę 

odpadów w Polsce, 
- ocenić selektywną zbiórkę w Polsce 
 
 

Cele  wychowawcze: - kształcenie umiejętności pracy w grupach, 
            -wpajanie nawyku samokształcenia, 
            -doskonalenie umiejętności kulturalnej dyskusji 
 
 
              

Metody oraz formy pracy :- metoda myślowych kapeluszy  
                       Edwarda de Bono, 

                      - praca w grupach, 
                      -  dyskusja 



Środki dydaktyczne : - materiały przygotowane przez uczniów 
                                    (własne notatki, materiały z czasopism, książek) 
 
 
Tok lekcji 
 

Faza zajęć Zagadnienia Czynności 
nauczyciela 

Czynności 
ucznia 

 
 
 
 
Wprowadzająca 

 
 
 
 
 
 
 
1. Wprowadzenie 
do zajęć. 

  

Sprawdzenie obecności , 
podanie tematu zajęć, 
określenie celu lekcji 
 
 
 
 
- przypomnienie metody 
myślowych kapeluszy 
Edwarda de Bono 
(ponieważ uczniom 
metoda ta została 
przedstawiona z 
tygodniowym 
wyprzedzeniem, aby 
uczniowie mieli czas na 
zebranie materiałów, 
wtedy również dobrali się 
w grupy) 
*kapelusz biały- fakty, 
dane, definicja, co wiecie 
o selektywnej zbiórce 
odpadów, krótka jej 
charakterystyka, 
*kapelusz czerwony -  
emocje, czy podoba się 
wam ta metoda czy nie, 
jakie są wasze odczucia 
na gorąco, co budzi wasz 
niepokój, 
 

-uczniowie notują 
temat lekcji, 
 
 
 
 
 
 
- uczniowie słuchają 
- w razie niejasności 
zadają pytania 

Wprowadzająca  *kapelusz czarny – 
pesymizm, widzenie 
sprawy w czarnych 
okularach, krytyka, wady 
tej metody, 

 



niedociągnięcia, 
*kapelusz żółty – 
optymizm, widzenie 
sprawy przez różowe 
okulary, zalety i korzyści 
selektywnej zbiórki, 
*kapelusz zielony – to 
możliwości, pomysły 
prowokacyjne, co 
możemy zrobić aby ta 
metoda przynosiła 
zamierzone efekty, jak 
można ją udoskonalić, 
*kapelusz niebieski – 
analiza procesu, 
oglądanie przebiegu 
procesu myślowego       
„z góry” , udziela głosu 
kolorom, podsumowuje 
dyskusję, 
- odpowiadam w razie 
 niejasności na zadane 
przez uczniów pytania 

Realizacyjna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Praca w 
grupach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- po przypomnieniu 
metody proszę, aby 
uczniowie utworzyli 
wyznaczone grupy, aby 
przygotowali się do 
dyskusji zgodnie z 
kolorem przypisanym 
danej grupie, 
- wyznaczam czas na 
pracę w grupach 10 minut 
 
 
 

 

-uczniowie łączą się 
w grupy, 
-uczniowie pracują 
w grupach 

 

Realizacyjna  3. Dyskusja. -po upływie czasu 
przeznaczonego na pracę 
w grupach, proszę aby 
każda grupa wybrała 
lidera, który będzie 

-uczniowie 
wybierają lidera, 
każdy w swojej 
grupie, 
-liderzy grup 



reprezentował grupę w 
dyskusji, 
 
 
-kontroluję czas trwania 
dyskusji 
 
 
 
 
 
-po zakończonej dyskusji 
proszę lidera 
„niebieskich” o 
podsumowanie dyskusji i 
wyciągnięcie wniosków, 

zajmują miejsca 
przy stole 
dyskusyjnym, 
 
-uczniowie 
prowadzą dyskusję 
kierowaną przez 
lidera „kapelusza 
niebieskiego” 
 
 
- podsumowanie i 
wnioski lidera 
reprezentującego 
„kapelusz niebieski”  

Podsumowanie 4.Ocena pracy. -po zakończonej dyskusji 
pytam liderów „jak czuli 
się w tym kolorze”, 
-wspólnie z klasa 
oceniamy pracę na lekcji 
(grup, liderów) 

 

-uczniowie 
pomagają w ocenie 
pracy 

  
          


