
W świecie mody.

Scenariusz lekcji dla klas 1-3 szkół podstawowych.


Przegląd 

Poniższy scenariusz koncentruje się na wpływie mody na środowisko, obejmuje skutki nadmiernego 

konsumpcjonizmu w przemyśle odzieżowym oraz zagrożenia jakie są identyfikowane obecnie 


i w przyszłości. Uczeń podczas zajęć dowie się, jak ważne jest świadome dokonywanie zakupów 

odzieżowych oraz pozna serię dobrych praktyk związanych z odzieżą i ich drugim obiegiem.



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 zapoznaj się z grafikami:


Przygotuj potrzebne materiały.



Zapoznaj się z informacjami w sekcji Baza wiedzy dla nauczyciela.


Czas trwania zajęć: 45 min 





wie, jaki wpływ ma przemysł odzieżowy na zanieczyszczenie środowiska



dokonuje świadomych zakupów ubrań










Uczennica/Uczeń:


wykład ilustrowany



burza mózgu



ćwiczenie praktyczne







grafika cyklu powstawania ubrania (Załącznik nr 1)



piramida potrzeb odzieżowych – do ułożenia (Załącznik nr 2)


praca zbiorowa



praca w grupach


Cele

Metody pracy Formy pracy




grafika cyklu powstawania ubrań



piramida potrzeb odzieżowych



karty z działaniami


pisaki i arkusze papieru do pracy w grupach



uśmiechnięta i smutna buźka do pracy zbiorowej



TV/projektor/komputer z podłączeniem do sieci


Środki dydaktyczne


Potrzebne urządzenia/materiały:


Agenda

rozgrzewka (5 min)


omówienie grafiku cyklu powstawania ubrań (5 min)


podział na grupy i burza pomysłów (10 min)


prezentacja efektów prac grup (5 min)


ułożenie piramidy potrzeb zakupowych (5 min)


ocena działań (10 min)


podsumowanie (5min)




Zrób rozgrzewkę: Usiądź z uczennicami/uczniami w kręgu.


Przebieg lekcji

Chętne osoby niech wymienią nazwy ubrań, które ostatnio kupili.



Zapytaj, czym się kierowali przy zakupie: potrzebą czy modą?



Zapytaj, co to jest moda?

(Definicja: krótkotrwała popularność czegoś nowego w jakiejś 
dziedzinie np. w ubraniach)?



Jakie są obecnie modne ubrania dla dzieci?



Czy zakup ubrań jest modny?



Czy te pojęcia się ze sobą wiążą?



Jakie skutki ma produkcja odzieży i moda dla środowiska?


Pokaż grafikę cyklu powstawania ubrania. Omów poszczególne etapy. (Załącznik nr 1)




Podziel klasę na dwie grupy. Rozdaj pisaki i arkusze papieru. 


Niech zapiszą odpowiedź na pytanie:


Przedstawiciele grup prezentują wypracowane dobre praktyki odzieżowe. Sprawdź:


Przywieś na tablicy paski z poszczególnymi nazwami działań w piramidzie potrzeb 

dotyczącej zakupów. (Załącznik nr 2)


Jak można zredukować ilość kupowanych ubrań?


Czy klasa wie, co to jest second hand? (sklep z odzieżą używaną)



Czy ma w swojej szafie ubrania używane wcześniej przez kogoś 
innego, np. po starszej siostrze/bracie/kuzynostwie?



Czy według nich jest to pozytywne czy negatywne pod kątem 
wpływu na środowisko?



Czy znają osoby, które kupują w sklepach typu second hand, a ich 
bliscy korzystają z platformy sprzedażowej (np. Vinted, Olx, 


, Allegro) w sekcji „używane” lub z grup na 
Facebooku z używaną odzieżą?



Czy zauważyli w swojej okolicy sklepy z odzieżą używaną?


https://secondstore.pl

https://secondstore.pl


Ułóż z dziećmi właściwą kolejność, starając się dopowiedzieć również 


przykłady takich działań tj.:



Kup


(np.: kupowanie ubrań z ekologicznej bawełny lub rzeczy 

pochodzących z recyklingu lub kup rzeczy używane w „second 
hand” lub platformach internetowych, które oferują takie zakupy)



Zrób


(np. by nadać starej bluzie nowy wygląd dodaj naszywkę)



Oszczędzaj


(np. dbaj o ubrania piorąc je zgodnie z informacją na metce)



Wymieniaj


(za zgodą rodziców spróbuj wymienić się ubraniami 

z rodzeństwem/ kuzynostwem /koleżankami i kolegami na rzeczy 
lub skorzystaj z rodzicami z platformy typu Vinted opcja wymień)



Pożyczaj


(np. zamiast kupować strój karnawałowy wypożycz go 


lub zrób z rodzicami)



Używaj, tego co masz


(jeżeli nie brakuje Ci ubrań – nie kupuj kolejnych)




Zachęć do wykorzystania zdobytej już wiedzy i wykonania ćwiczenia:




podzielcie wspólnie przykłady działań na pozytywne i negatywne 
względem wpływu na środowisko



zawieś na tablicy po jednej stronie uśmiechniętą, a po drugiej 
smutną minkę



Przyporządkujcie wspólnie (zgodnie z poniższym kluczem odpowiedzi) 
działania:


Mam dziurę w jeansach. Proszę rodziców o zakup naszywki i wspólnie ją naklejamy.



Potrzebuję nowej bluzy. Rozmawiam z rodzicami o zakupie w sklepie z używaną odzieżą.



Moje ubranie jest już na mnie za małe. Szukam możliwości oddania go/wymiany/sprzedaży.



Kurtka, która jest w mojej szafie przestała mi się podobać a mam jeszcze inne kurtki, które 

mogę nosić. Pytam kuzynostwo, koleżanki i kolegów czy ktoś chciałby wziąć kurtę, która mi 


się nie podoba albo proszę rodziców o sprzedaż kurtki na platformie z używanymi rzeczami.




Mam dziurę w jeansach. Proszę rodziców o zakup nowych.



Spodobały mi się buty na wystawie, mam wystarczającą ilość par butów. 


Proszę rodziców o zakup, bo takich nie mam i są ładne.



Moje ubranie jest już na mnie za małe. Wyrzucam je.



Kurtka, która jest w mojej szafie przestała mi się podobać a mam jeszcze inne kurtki, 


które mogę nosić. Wyrzucam tę nieużywaną.


Praca domowa (opcjonalnie)

Zachęć dzieci do porozmawiania z rodzicami o tym temacie

Niech wspólnie z rodzicami wytną kształt lub obrazek z nieużywanej 


już rzeczy jako naszywkę do wykorzystania.


Na koniec zapytaj uczniów:


Co zapamiętają z dzisiejszych zajęć?



Jakie działanie zakupowe zastosują w praktyce



	moda_1_3
	moda_1_3-1
	moda_1_3-2
	moda_1_3-3
	moda_1_3-4
	moda_1_3-5
	moda_1_3-6
	moda_1_3-7

