
Moda czy styl, co jest bardziej ekologiczne
Scenariusz lekcji dla uczniów klas 7-8 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. 

Ponadto scenariusz dotyka zagadnienia budowania poczucie własnej wartości, niezależnie od 

panującej mody i trendów.



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 

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, pytaniami, grafikami (załącznik nr 1)



grafika cyklu powstawania ubrania (załącznik nr 2)



piramida potrzeb odzieżowych – do ułożenia (załącznik nr 3)



grafika piramida potrzeb odzieżowych (załącznik nr 4)



Metody pracy

quiz



rutyna WIDZĘ - MYŚLĘ - ZASTANAWIAM SIĘ



praca w grupie



dyskusja



burza mózgów



dwie gwiazdy, jedno życzenie


prezentacja z quizem i pytaniami (Załącznik nr 1)



grafiki



- grafika cyklu powstawania ubrania (Załącznik nr 2)


- grafika obrazująca cykl, który wpływa na ograniczenie

  negatywnych skutków przemysłu modowego (Załącznik nr 3)


- grafika piramida potrzeb odzieżowych (Załącznik nr 4)



projektor/TV z dostępem do Internetu



przykłady aplikacji/sklepów/materiałów jako wskazówka 

do dyskusji (np. Vinted, Olx, Allegro)

https://secondstore.pl/ 

Środki dydaktyczne




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)



Po zakończeniu quizu zapytaj uczniów, czy mieli świadomość skali danych jakie właśnie 

zostały im zaprezentowane.


Przedstaw grafikę cyklu powstawania ubrania: 



Załącznik 2 – Slajd 15




Poproś uczniów, by przeanalizowali grafikę i dokończyli zdania:


Poproś, aby uczniowie wykorzystując wnioski z poprzednich zadań, wytłumaczyli:


Odnosząc się do uzupełnionych zdań ( widzę, sądzę, zastanawiam się…), dodaj, że:


Widzę…


(opisują to, co widzą na ilustracji)



Sądzę, że…


(zapisują to, co myślą, patrząc na grafikę)



Zastanawiam się…


(spekulują, mówią, co ich zastanawia)


Zapisz niektóre odpowiedzi na tablicy.


Na forum klasy wytłumaczcie, co zostało przedstawione na grafice.


Dlaczego moda nie jest neutralna dla środowiska? Przykładowe odpowiedzi - Slajd 16


Produkcja odzieży ma nie tylko wpływ na środowisko naturalne, ale również na 

sytuację społeczno-gospodarczą biedniejszych krajów. Wiele dużych sieciowych 

marek odzieżowych swoje ubrania szyje w krajach trzeciego świata, ponieważ 

produkcja w tych regionach jest dla nich znacznie tańsza. W fabrykach w 

Bangladeszu przeciętna pensja szwaczki wynosi kilkanaście dolarów miesięcznie.


Warto pokazać uczniom, co składa się na cenę ubrań, które kupują w sklepie. 

Do wyświetlenia grafika ze strony Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie:




Podziel uczniów na grupy kilkuosobowe. Poproś, by w grupach 

przedyskutowali następujące zagadnienia:


Po zakończonej dyskusji grupy wymieniają spostrzeżenia na forum.


Czy dostrzegacie różnice w jakości ubrań kupowanych 


w sieciówkach – czy jest to odzież, która szybciej się niszczy?



Czy w swoich domach macie rzeczy, które przetrwały przez 


wiele lat i nadal nadają się do użytku?



Czy zwracacie uwagę na jakość odzieży w momencie 


jej zakupu, czy jest to dla was mniej istotne?


publ_536_price_t_shirt_plpl.jpg (3508×1983) (ekonsument.pl)


Slajd 18


Slajd 17


https://www.ekonsument.pl/materialy/publ_536_price_t_shirt_plpl.jpg


W tych samych grupach uczniowie zapoznają się z grafiką obrazującą cykl, 

który wpływa na ograniczenie negatywnych skutków przemysłu modowego:


Poproś, by korzystając z dowolnego źródła informacji, uczniowie wskazali przykłady 

świadomych wyborów i odpowiedzialnych działań w zakresie przemysłu odzieżowego. 

Możesz przedstawić im następujące kręgi tematyczne:



Załącznik 3 - Slajd 19



Przykłady znanych osób z różnych środowisk, które ubierają kilkakrotnie 


te same stroje (np. Księżna Kate Middleton, Emma Watson),



Platformy sprzedażowe (np. Vinted, Olx, Allegro w sekcji używane),



Marketplace na Facebooku (narzędzie, które działa jak tablica z ogłoszeniami, do której 

dostęp ma każda osoba posiadająca konto na tym portalu. Wystarczy w wyszukiwarce 

wpisać hasło „marketplace”. Po lewej stronie sekcji z ofertami pojawią się kategorie do 

wyboru, możliwość zaznaczenia lokalizacji i przedziału cenowego. Można także wpisać 

konkretne hasło poszukiwanej rzeczy, np.: „sukienka w kwiatki”. Jeśli znajdziemy coś, 

co nas zainteresuje, wysyłamy wiadomość prywatną do autora ogłoszenia),



Sklepy internetowe z odzieżą używaną (np.  lub Showroom.pl),



Luksusowe marki promujące wypożyczanie ubrań lub ich sprzedaż 


z drugiej ręki (np. Burberry),



Second handy stacjonarne,



Zakupy odzieży lepszej jakości (posłużą dłużej, wybór materiałów o naturalnych 

kolorach, które potrzebują mniej chemicznych barwników),



Poszukiwanie alternatyw ekologicznych (np. buty z liści winogron About – BOHEMA 

( ), buty i torebki skóropodobne z ananasa czy kaktusa).


 https://secondstore.pl/

bohemaclothing.com

Slajd 20 i 21

https://secondstore.pl
about:blank
about:blank
https://www.bohemaclothing.com
about:blank


Zapytaj uczniów:


    


          Skąd pochodzą ubrania, które macie na sobie?



Zachęć ich do sprawdzenia metki, gdzie jest napisany kraj produkcji.


Podzielcie się na łamach klasy informacją, skąd te ubrania pochodzą 


i czy któryś kraj przeważa w odpowiedziach. 


Niech uczniowie porozmawiają na tematy:



          Jak długo dane ubranie jest z nimi?


          Kiedy je zakupili?


          Jak długo przeciętnie używają ubrania?


          Jak często chodzą na zakupy?




Slajd 22- Dyskusja

Slajd 23 – Klasowa burza mózgów


Zapytaj uczniów:

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

negatywny wpływ mody na środowisko?




Wyświetl grafikę: piramida potrzeb odzieżowych (Załącznik nr 4)


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)




Na koniec lekcji należy podkreślić, że niezależnie od trendów, mody 


i tego jakie są oczekiwania, najważniejszym elementem budowania 


własnego wizerunku i stylu jest poczucie własnej wartości, które 


nie zależy od tego, jakie nosisz ubrania, a ocena z nim związana 


nie powinna się pojawiać.



Film na You Tube do zaprezentowania uczniom: 


Burzymy stereotypy! – odc.2: O wyglądzie - Fundacji Uniwersytet Dzieci 


(czas: 2min 58 sec)


Poproś, by uczniowie odpowiedzieli na pytanie zawarte w temacie: 


Moda czy styl? Co jest bardziej ekologiczne?



Powtórzcie wspólnie, jak ważne jest świadome dokonywanie zakupów 


odzieżowych i jakie są konsekwencje, już występujące, które wynikają 


z działań marek odzieżowych kreujących popyt.



Slajd 24– ocena lekcji



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.


https://www.youtube.com/watch?v=2k2CKw6Wn5U



https://www.youtube.com/watch?v=2k2CKw6Wn5U


Warto zachęcić młodzież do samodzielnego zgłębienia tematu na www – obejrzenia 


w domu filmu o tym jak wygląda produkcja ubrań w Bangladeszu oraz materiały 

edukacyjne, które pozwolą zredukować ilość kupowanych ubrań:


DLA CHĘTNYCH

The True Cost: Who Pays the Real Price for YOUR Clothes | Investigative 
Documentary - YouTube




Kupuj odpowiedzialnie (ekonsument.pl)




Ograniczam Się - Slow fashion, czyli jak umiejętnie kupować ubrania - 
Ograniczam Się (ograniczamsie.com)




https://www.youtube.com/watch?v=5-0zHqYGnlo
https://www.youtube.com/watch?v=5-0zHqYGnlo
https://www.ekonsument.pl/p165_materialy_edukacyjne.html
https://www.ograniczamsie.com/2016/01/slow-fashion-czyli-jak-umiejetnie.html
https://www.ograniczamsie.com/2016/01/slow-fashion-czyli-jak-umiejetnie.html
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