
Moda czy styl, co jest bardziej ekologiczne
scenariusz lekcji dla uczniów klas 4-6 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 4-6 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 4-6



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 





wzmocnienie uważności na świadomie dokonywane wybory w zakresie 


mody i odpowiedzialnych zakupów,



poszerzenie wiedzy o przyczynach problemu związanego z nadmiernym 

konsumpcjonizmem w przemyśle odzieżowym, wpływie mody na środowisko 


i skutkach bieżących działań, jakie są identyfikowane obecnie i w przyszłości.


Cele

quiz wiedzy wraz z odpowiedziami (załącznik nr 1)



grafika cyklu powstawania ubrania (załącznik nr 2)



piramida potrzeb odzieżowych – do ułożenia (załącznik nr 3)




prezentacja z quizem i pytaniami (Załącznik nr 1)



grafiki



- grafika cyklu powstawania ubrania (Załącznik nr 2)


- grafika piramida potrzeb odzieżowych (Załącznik nr 3)



projektor/TV z dostępem do Internetu



przykłady aplikacji/sklepów/materiałów jako wskazówka 

do dyskusji (np. Vinted, Olx, Allegro)

https://secondstore.pl/ 

Środki dydaktyczne




Metody pracy

quiz



praca w grupie/parach



dyskusja



burza mózgów



dwie gwiazdy, jedno życzenie



wywiad


https://secondstore.pl


Przebieg lekcji

Powiedz uczniom jaki jest temat i cel lekcji.


Lekcję rozpocznij od quizu – wyświetlonego na projektorze / TV dla całej klasy


(Załącznik nr 1 - Slajdy 3-14 zawierają pytania i odpowiedzi do quizu)


Możesz również przeczytać pytania


Możesz w czterech miejscach w sali umieścić kartki z napisem: “A”, “B”, “C”, “D”. 


Uczniowie stają przy odpowiedzi, którą uznają za prawidłową.



Pytania i odpowiedzi (podgląd):

Faza wprowadzająca (10 min)


 Ile sztuk odzieży w ciągu roku produkuje przemysł odzieżowy?


2. Ile litrów wody potrzeba, aby wyprodukować jeden T-shirt?

a) 100 milionów sztuk


b) 50 miliardów sztuk


c) 150 miliardów sztuk


a) 270 litrów


b) 1000 litrów


c) 2700 litrów


Odpowiedź C 150 miliardów sztuk odzieży – w porównaniu na Ziemi żyje 8 miliardów ludzi.


Odpowiedź C 2700 litrów = 900 dni zapotrzebowania wody pitnej dla 1 człowieka.




5. Jaka część wyprodukowanych w ciągu roku tekstyliów trafia na wysypiska?


4. Ile ton tekstyliów wyrzucanych jest rocznie w Polsce?

3. Ile rocznie kupują ludzie na świecie w przemyśle odzieżowym?


a) 32 milionów ton


b) 62 milionów ton


c) 123 milionów ton


a) 2,5 mln ton


b) 3 mln ton


c) 5 mln ton


a) połowa


b) ponad połowa


c) mniej niż połowa


Odpowiedź B 62 miliony ton odzieży, przy czym prognoza zakłada, że do 2030 roku, będą to 

już 102 miliony ton. Pamiętajmy, że jeden t-shirt waży ok. 200 gramów, czyli 0,0002 tony.


Odpowiedź A Co roku w Polsce wyrzucanych jest ok. 2,5 mln ton odpadów 

tekstylnych, z czego tylko połowa nadaje się do recyclingu.


Odpowiedź B Ponad połowa (dokładnie 85 %) wszystkich wyprodukowanych tekstyliów 

trafia co roku na wysypiska (wg obliczeń Europejskiej Komisji Gospodarczej w 2018 roku).




Faza realizacyjna (25 min)



Przygotuj na kartkach przykładowe odpowiedzi na pytanie (przykładowe 


odpowiedzi do wykorzystania znajdują się w tabeli poniżej):


Uczniowie na podstawie danych przedstawionych wcześniej w quizie wybierają 


te odpowiedzi, które ich zdaniem są prawidłowe. Uzasadniają wybór.



Wyświetl grafikę - grafika cyklu powstawania ubrania (Załącznik nr 2) 


jako ilustrację omawianego problemu.

Przedstaw grafikę cyklu powstawania ubrania: 



Załącznik 2 – Slajd 15


Dlaczego moda nie jest neutralna dla środowiska?



Slajd 16



Przykładowe odpowiedzi:

do produkcji odzieży zużywa się bardzo dużo wody



produkcja ubrań prowadzi do zanieczyszczenia gleby



z produkcją ubrań wiąże się zanieczyszczenie powietrza



chemikalia, farby stosowane w produkcji ubrań są szkodliwe dla ludzi



chemikalia, farby stosowane w produkcji ubrań są szkodliwe dla środowiska



produkcja ubrań przekracza zapotrzebowanie ludzi na odzież



ogromna liczba ubrań nie nadaje się do recyklingu



w krajach, gdzie produkuje się najwięcej ubrań jest bieda



na świecie produkuje się o wiele za dużo ubrań



większość wyprodukowanych ubrań trafia na wysypiska śmieci lub do spalarni




Przeprowadź dyskusję w grupach 3-4 osobowych. Zapisz pytania na tablicy 


lub wyświetl na rzutniku/zapytaj uczniów (Załącznik nr 1 – prezentacja Slajd 17):


Zachęć uczniów do sprawdzenia metki na swoich ubraniach, gdzie jest napisany 

kraj produkcji. Podzielcie się na łamach klasy informacją, skąd te ubrania 

pochodzą i czy któryś kraj przeważa w odpowiedziach.


Wytłumacz, jaki związek ma kraj produkcji z odpowiedzialną modą (wiele dużych 

sieciowych marek odzieżowych swoje ubrania szyje w krajach trzeciego świata, 

ponieważ produkcja w tych regionach jest dla nich znacznie tańsza).


Zaproponuj wywiad, który przeprowadzą uczniowie w parach. Zapisz pytania 


na tablicy lub wyświetl na rzutniku (Załącznik 1 – prezentacja Slajd 19)



Czy wiecie skąd pochodzą ubrania, które macie na sobie?



Jak długo dane ubranie jest z wami i kiedy je kupiliście?



Jak długo przeciętnie używacie ubrań?



Jak często chodzicie na zakupy ubraniowe?



Co się dzieje w nieużywanymi ubraniami?


Slajd 18– metki




Czy wiesz, czym jest second hand?



Czy masz w swojej szafie ubrania używane wcześniej przez kogoś innego, 


np. po starszej siostrze / bracie / kuzynostwie/ mamie/tacie/ babci/ dziadku? 

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



Czy znasz osoby, które kupują w sklepach typu second hand, 


a ich bliscy korzystają z platformy sprzedażowej np.: Vinted, Olx, 


 Allegro - w sekcji używane lub grup 


na Facebooku z używaną odzieżą?



Czy zauważyłaś/łeś w swojej okolicy second handy stacjonarne?



Czy sądzisz, że zakupy odzieży lepszej jakości, posłużą dłużej i może mieć 


to wpływ na ograniczenie negatywnych skutków w przemyśle odzieżowym?



Czy słyszałeś/ łaś o zamiennikach ekologicznych, jak np. buty z liści winogron, 

buty i torebki skóropodobne z ananasa, kukurydzy czy kaktusa?


https://secondstore.pl

Klasowa burza mózgów. Zapytaj uczniów:

Uczniowie na forum dzielą się wynikami.


Co można zrobić (np. w szkole lub w domu), by ograniczyć 

negatywny wpływ mody na środowisko?


https://secondstore.pl


Wyświetl grafikę: piramida potrzeb odzieżowych (Załącznik nr 3 - Slajd 20)


Zgromadźcie jak najwięcej pomysłów. Następnie wspólnie wybierzcie jeden, 

który uczniowie zrealizują w domu lub w szkole.


wymiana ubrań np.: na kolejnej lekcji wychowawczej lub zgłoszenie 

takiej inicjatywy by zorganizować ją w szkole



odświeżenie dawno nieużywanej garderoby z własną inwencją twórczą 

- przetarcie jeansów, naszywki, dodatki do sukienki.



moda rotuje, może dawno zapomniane jeansy dzwony znajdą się w 

którejś szafie by ponownie zyskać nowe życie?


Przykładowe odpowiedzi:



Faza podsumowująca (10 min)




Poproś, by uczniowie odpowiedzieli na pytanie:



Dlaczego ważne jest świadome dokonywanie zakupów odzieżowych?



Slajd 21 - Poproś, by uczniowie ocenili lekcję. W tym celu na karteczkach 


w jednym kolorze zapisują 2 elementy, które, co im się spodobały na lekcji 


(dwie gwiazdy), a na karteczce w innym kolorze zapisują 1 życzenie 


dotyczące sposobu prowadzenia lekcji lub poruszanej na niej tematyki.


1. Zachęć młodzież do samodzielnego zgłębienia tematu na www materiały edukacyjne 

na stronie: , które pozwolą zredukować ilość 

kupowanych ubrań:


Kupuj odpowiedzialnie (ekonsument.pl)

DLA CHĘTNYCH

https://www.ekonsument.pl/p165_materialy_edukacyjne.html
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