
Kult kup – zużyj – wyrzuć, 

czyli skąd się wziął konsumpcjonizm.


Scenariusz lekcji dla uczniów szkół podstawowych klasy 7-8


Przegląd 

Scenariusz koncentruje się na uświadomieniu uczniom, czym jest konsumpcjonizm, jak 


powstał, jakie są jego skutki. Zgodnie z poniższym scenariuszem uczniowie powinni poznać 


również sposoby przeciwdziałania konsumpcjonizmowi. 



Scenariusz lekcji został przygotowany dla uczniów szkół podstawowych klas 7-8 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 7-8



Przygotowanie 

Czas trwania zajęć: 45 min.


zwiększenie świadomości uczniów na temat konsumpcjonizmu,



poznanie sposobów przeciwdziałania zjawisku konsumpcjonizmu.





Rutyna THINK-PAIR-SHARE



metaplan



praca w grupach



wędrująca kartka







Prezentacja pomocnicza - załącznik






telefony z dostępem 


do Internetu



kartki papieru



flamastry








Cele

Metody

Materiały do przeprowadzenia lekcji


Środki dydaktyczne


Zapoznaj się z przygotowaną prezentacja pomocniczą.



Dodatek do zajęć, inspiracja:



Eko.paulinagórska: 

Ograniczam się: 

https://www.instagram.com/eko.paulinagorska/



https://www.instagram.com/kasia_ograniczamsie/

                            http://www.ograniczamsie.com



https://www.instagram.com/eko.paulinagorska/
https://www.instagram.com/kasia_ograniczamsie/
http://www.ograniczamsie.com


Faza wprowadzająca (10 min)

Faza realizacyjna (30 min)



Jak jest?

Dlaczego nie 

jest tak jak 
powinno być?

Co zrobić, żeby 

to naprawić?

Jak powinno być?

PROBLEM

Poproś uczniów, by w dostępnych źródłach odszukali hasło konsumpcjonizm.


Następnie uczniowie:


           samodzielnie analizują problem/zagadnienie/pojęcie ,


           dyskutują nad zagadnieniem w parach .



(2 min)

(3 min)

Po ukończeniu dwóch pierwszych czynności uczniowie na forum klasy 


i przedstawiają wnioski z pracy.


Spróbujcie ustalić wspólną definicję tego słowa (możesz skorzystać 


z przygotowanej prezentacji pomocniczej, jednak pamiętaj, że konsumpcjonizm 


jest pojęciem bardzo szerokim).

Przedstaw uczniom historię powstania konsumpcjonizmu (możesz 


skorzystać z przygotowanej prezentacji pomocnicze



Następnie uczniowie wykorzystując metaplan, zastanawiają 


się nad tym, na czym polega problem konsumpcjonizmu



Przebieg lekcji



Uczniowie po zakończeniu tej część powinni mieć świadomość tego, iż w obecnych 

czasach konsumpcjonizm kreowany jest przez biznes, który zachęca nas do kupowania 

coraz to nowszych rzeczy i gadżetów, zamiast naprawiania starych przedmiotów 


(kult kup – użyj – wyrzuć, czyli model gospodarki linearnej). W tym miejscu można 

zastanowić się również nad tym, jaki wpływ na nasze decyzje mają reklamy oraz 


jakie negatywne skutki dla środowiska ma takie zachowanie (możesz skorzystać 


z przygotowanej prezentacji pomocniczej).


Uczniowie zastanawiają się nad tym, jak można rozwiązać problem konsumpcjonizmu. 

W tym celu dzielą się na grupy. Każda grupa zapisuje na kartce 3 propozycje. Następnie 

kartki wędrują do pozostałych zespołów, a ich członkowie dopisują inne propozycje. 


Na koniec uczniowie zapisują bank dobrych praktyk, który może wyglądać tak:





Minimalizm.


Świadoma i zrównoważona konsumpcja.


Ekoedukacja.


Slow life.


Piramida dobrych praktyk.


Faza podsumowująca (5 min)


Poleć uczniom narysowanie walizki i kosza na śmieci. Poproś, by w walizce zanotowali, 

co zabierają ze sobą z zajęć. W koszu niech umieszczą rzeczy, które wydają im się 

niepotrzebne, zbędne



Zadanie domowe dla chętnych



Możesz zaproponować dodatkowe zadanie domowe polegające na tym, aby uczniowie 

policzyli przedmioty w swoim domu, z których nie korzystają od 6 miesięcy. Niech 

zastanowią się nad tym, czy wszystkie rzeczywiście są im potrzebne? (nie dotyczy 

rzeczy sezonowych)



Dla chętnych możesz polecić książkę „Rzeczo-zmęczenie, jak żyć pełniej mając mniej” 

Jamesa Wellmana i/lub „Story of Staff” ( )




https://www.storyofstuff.org

https://www.storyofstuff.org
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