
Skąd się bierze potrzeba posiadania?
Scenariusz lekcji dla klas 1-3 szkół podstawowych.

Przegląd 

Scenariusz koncentruje się na uświadomieniu uczniom, czym jest konsumpcjonizm, 


jakie są jego skutki oraz jak mu przeciwdziałać.



Scenariusz lekcji został przygotowany dla uczniów szkół podstawowych klas 1-3 w ramach 

Ogólnopolskiego Programu Fundacji Digital University – Be.Eco, którego celem jest wsparcie 


edukacji ekologiczno-klimatycznej w szkołach. Podkreślając rangę tematu, jakim jest edukacja 

ekologiczna, MEN wprowadziło przepis, który zobowiązuje nauczycielki i nauczycieli, aby od 


1 września 2020 r. na zajęciach z wychowawcą omawiali najistotniejsze problemy klimatyczne 


i kwestie dotyczące ochrony środowiska. Treści nauczania z zakresu edukacji ekologicznej 


zawarte są w podstawach programowych do wielu przedmiotów, natomiast Prawo Oświatowe 


daje możliwość prowadzenia w szkołach dodatkowych zajęć edukacyjnych o tematyce 


ekologicznej. 



Scenariusz jest zgodny z podstawą programową, która zakłada realizację 


zagadnień związanych z ekologią oraz zagadnieniami związanymi z kryzysem klimatycznym 


i celami zrównoważonego rozwoju.



Podstawowa 1-3



Przygotowanie 

Przed zajęciami poproś uczennice/uczniów, aby policzyli przedmioty w swoim domu, 


z których nie korzystają od 6 miesięcy (mogą to zrobić z rodzicami). Niech zastanowią 


się nad tym, czy wszystkie rzeczywiście są im potrzebne (nie dotyczy rzeczy sezonowych).


Zapoznaj się z treścią bajki pt. „Wojna z rzeczami” Leszka Kołakowskiego ze zbioru 


13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych i przygotowaną na jej podstawie 


animacją  albo z książką 


„Sklep z marzeniami domowej roboty” Magdaleny Walkowiak.

https://tvsfa.com/PL/790-wojna-z-rzeczami/

Przygotuj potrzebne materiały.


Czas trwania zajęć: 90 min.


wie, czym jest konsumpcjonizm,



przewiduje jego skutki,



potrafi mu przeciwdziałać.
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Cele

Metody pracy Formy pracy


Uczennica/Uczeń:


https://tvsfa.com/PL/790-wojna-z-rzeczami/


Środki dydaktyczne


obrazki przedstawiające różne przedmioty,


karty z czasownikami: użyć ponownie, pożyczyć, wymienić, 


kupić używane, zrobić samodzielnie, kupić nowe

bajka Leszka Kołakowskiego pt. „Wojna z rzeczami” ze zbioru 13 bajek z królestwa 

Lailonii dla dużych i małych (wersja papierowa: z ilustracjami Paweł Pawlak, 

wydawnictwo: Znak emotikon; dostęp do tekstu: 

i animacji: , (inny tekst: „Sklep z 

marzeniami domowej roboty” Magdalena Walkowiak, wydawnictwo: Kinderkulka).


http://minos-minal-

omfalos.blogspot.com/2010/07/leszek-koakowski-bajki-rozne-czesc-ix.html 


https://tvsfa.com/PL/790-wojna-z-rzeczami/

pisaki i dwa arkusze papieru do pracy w grupach,



ołówki/kredki i kartki A4 do pracy indywidualnej.









Potrzebne materiały



Agenda

rozgrzewka i podział na grupy (5 min)


słuchanie tekstu (10 min)


praca z tekstem i prezentacja efektów (20 min)


zadania (10 min)


podsumowanie (5 min)


http://minos-minal-omfalos.blogspot.com/2010/07/leszek-koakowski-bajki-rozne-czesc-ix.html
http://minos-minal-omfalos.blogspot.com/2010/07/leszek-koakowski-bajki-rozne-czesc-ix.html
https://tvsfa.com/PL/790-wojna-z-rzeczami/


Zrób rozgrzewkę. Usiądź z uczennicami/uczniami w kręgu. Każdy niech wymieni nazwę 


rzeczy, którą ostatnio kupił albo niech wybierze ze środka kręgu obrazek przedstawiający 


rzecz, którą chciałby posiadać i pokaże go uczestnikom.


Przeczytaj treść bajki Leszka Kołakowskiego pt. „Wojna z rzeczami”


(lub opowieść o Tomaszu Mamwszystko z książki „Sklep z marzeniami domowej roboty” 


Magdaleny Walkowiak).


Podziel klasę na dwie grupy.


Następnie wskaż, na którym z głównych bohaterów bajki (Ditto czy Linie albo Tomaszu 

Mamwszystko) dana grupa ma się skupić. Rozdaj pisaki i arkusze papieru. Poproś 


o scharakteryzowanie bohaterów uwzględniając ich: stosunek do siebie, stosunek do 

rzeczy, cechy osobowości. Niech swoje spostrzeżenia zapiszą według schematu:


Następnie poproś grupy o prezentację charakterystyki bohaterów i wyciągnięcie 


wniosków. Zwróć uwagę uczennic/uczniów na postawy, jakie prezentują bohaterowie 


bajki. Podkreśl również dwojaki problem zniewolenia wobec rzeczy (nieustanna walka, 

nieustanne nabywanie).


Ditto:


Widzimy:


Myślimy:


Zastanawiamy:



Przebieg lekcji



Potem rozdaj czyste kartki A4. Zadaniem uczennic/uczniów jest narysowanie 3 

najważniejszych rzeczy w ich życiu (chodzi o materialne przedmioty). Poproś każdą osobę o 

odpowiedź na pytania: 


             Jak długo masz dane rzeczy?


             Dlaczego są dla Ciebie ważne?


Wspólnie zastanówcie się nad przedmiotami, które uznane zostały za ważne. Zadaj 

pytania, np.: Czy wymienione przedmioty mają ze sobą coś wspólnego? Czy można je 

połączyć w grupy? Co decyduje o tym, że dany przedmiot jest dla nas ważny? Z jakiego 

powodu kupujemy rzeczy, z których później nie korzystamy? Jak powstrzymać się przed 

kupowaniem rzeczy, które nie są nam potrzebne?


Na koniec klasa niech uporządkuje wywieszone na tablicy karty z czasownikami/

postawami tak, aby wskazywały, jak przeciwdziałać konsumpcjonizmowi.


Powstać może notatka w formie piramidy eko postaw:



Zapytaj uczniów, co zmieniło się w ich podejściu do kupowania.




użyć ponownie



pożyczyć



wymienić



zrobić samodzielnie



kupić używane



kupić nowe
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