Lekcje niepotrzebne to spotkania nauczycieli na instagramowym live, podczas nauczyciele,
przygotowują lekcję, której tematyka i założenia nie wynikają bezpośrednio z podstawy
programowej. Temat zostaje wybrany na początku spotkania, spośród propozycji zebranych
z różnych źródeł (głównie z odpowiedzi na pytania zadane w mediach społecznościowych).
Następnie, używając swojego warsztatu, nauczyciele planują przeprowadzenie lekcji na dany
temat. Wybierają grupę docelową oraz warunki potrzebne do przeprowadzenia zajęć. Rozmowa
ma na celu przedstawienie warsztatu pracy nauczyciela i spędzanie czasu w przyjaznej
atmosferze, nawiązanie i ukazanie form współpracy w kręgu zawodowym oraz dzielenia się
doświadczeniem i wiedzą.
Uważamy, że wypracowany podczas rozmowy scenariusz lekcji może być przydatny, dlatego
udostępniamy luźną notatkę z naszych ustaleń.

Przygotowali:
Samanta Dryja -Zabielska - urodziła się po to, by uczyć. A dokładniej rzecz ujmując: inspirować,
odkrywać, zabierać swoich uczniów w fascynującą podróż po świecie literatury i języka polskiego.
Autorka Lekturownika.
Kontakt
e-mail: kontakt@edukacjazpasja.pl
instagram: @samanta_dryja_zabielska
web: http://www.edukacjazpasja.pl
Maciej Jonek - psycholog, nauczyciel, entuzjasta komunikacji
i budowania relacji w edukacji. Prowadzę zajęcia dla uczniów, nauczycieli, rodziców.
Kontakt:
e-mail: kontakt@maicejjonek.pl
Instagram: @maciejjonek
web: http://maciejjonek.pl
Projekt graficzny: Oskar Orfin
Ilustracje: Magdalena Jonek
Rozmowa odbyła się 22.05.2019 o 20.00
Nagranie rozmowy dostępne na:
Youtube: https://youtu.be/1ATdiyfwmF0
Podcast: Anchor
Format #lekcjeniepotrzebne, powstał jako efekt
inspiracji akcji #takuczę, Uli Jasieńskiej, która
postanowiła pisać o codziennej pracy
nauczyciela. Jej pomysł wywołał ciepłą,
wspierającą i merytoryczną dyskusję o tym,
czym naprawdę zajmuje się nauczyciel.
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Dołącz do grupy na Facebooku
facebook.com/groups/lekcjeniepotrzebne/

Cele zajęć:
Uczeń potrafi:
Zidentyfikować podstawowe rodzaje odpadów (PET, aluminium, folia, smog - szkodliwy dym)
Określić, do jakiego zbiornika składać PET, aluminium i folię
Ćwiczy artykulację głosek “d” i “p”, szeleszczących i syczących
Konstruuje postaci z odpadów, papieru oraz innych elementów
Posługuje się nożyczkami, klejem, pędzlem
Grupa: Uczniowie w wieku 5-6 lat ( klasa „0” lub „starszaki”), ale niekoniecznie…1
Czas: pięć około-godzinnych, codziennych spotkań
Zajęcia zakładają, że uczniowie poznają rodzaje odpadów przy pomocy Gangu Odpadów czterech fikcyjnych postaci, które reprezentują konkretne rodzaje odpadów. Uczniowie poznają
postaci i wcielają się w rolę przewodników, stróży porządku, którzy pomagają Odpadom trafić do
miejsca, w którym nie będą mogli zaszkodzić środowisku. Takim miejscem jest odpowiedni zbiornik
na śmieci.
Odpady chcą opanować jak największy obszar. Przeszkadzają zwierzętom, szpecą krajobraz,
męczą środowisko.
Bohaterowie 0 waste to ludzie, którzy powodują, że odpady trafiają na swoje miejsce, opowiadają
innym jak dbać o porządek, są spostrzegawczy, uważni i odważni.

Gang Odpadów:
Don Pet - szef gangu. Przemyślny i bezwzględny przywódca. Nie znosi
sprzeciwu. Jest praktycznie niezniszczalny. Można go zgniatać, kopać,
deptać, a ten i tak się nie rozpada. Don Pet jest zbudowany z plastiku butelek, nakrętek, tacek na mięso, rurek. Powinien trafić do specjalnego
pojemnika, w żółtym kolorze z napisem PET.

Wierszyk:
Don Pet, Don Pet
pan drań, drab, przestępca
Każdy drży na jego imię,
kto go zezłości - zaraz zginie!

Zadania można dostosować do innych grup wiekowych - zależy to tylko od kreatywności
nauczyciela.
1
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Puszka Pola - zgrabna, ostra i skryta. Potrafi skaleczyć kogoś, kto jest z nią
nieostrożny. Rani zwierzęta, kiedy na niej staną. Jest zrobiona z metalu.
Powinna trafić do specjalnego zbiornika na metal lub do odpadów
zmieszanych.

Wierszyk:
Ładna i lśniąca,
zabójcza i kalecząca,
chowa się w trawie i rani zwierzęta,
Puszka Pola o zbrodni pamięta.

Folia Fiona - jest wężem. Zwitkiem siatek, foliówek, zrywek, worków.
Syczy i szeleści. Kiedy jest w wodzie dusi ryby. Kiedy jest na lądzie z
łatwością się przemieszcza - nosi ją wiatr. Powinna trafić do odpadów
zmieszanych, ale solidnie spętana, tak by podczas przenoszenia śmieci
ze zbiornika do śmieciarki nie porwał jej wiatr.

Wierszyk:
Folia Fiona wije się i syczy,
Szeleści i szumi, gdy wiatr ryczy,
dusi ryby i mami żółwie,
gdy w wodzie się wije.

Siwy Dym - cichy i skryty, usypiacz i dusiciel. Powstaje ze spalin, sprajów, kurzu i pyłów. Unosi się
w powietrzu i powoduje, że źle się oddycha. Nie da się go wyzbierać, wciągnąć odkurzaczem ani
sprzątnąć miotłą. Można go jedynie zniechęcić. Jeśli w okolicy nie będzie się palić śmieciami w
kominku, samochody nie będą produkować spali, kominy będą miały filtry to Siwy Dym nie będzie
miał co jeść i wiatr go przegoni. (Siwy Dym można przedstawić jako chmury waty wiszące na
sznurkach).

Wierszyk:
Karmi się pyłem, spaliną i sprejem,
Chowa się na niebie i dusi, usypia.
Gdy jest go za dużo źle się oddycha,
Trzeba pilnować, co się pali,
by się nad domem nie zaczaił.
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Przebieg zajęć
taki sam od poniedziałku do czwartku włącznie
1. Przywitanie
2. Przedstawienie postaci:
1. Jak się nazywa, kim jest
2. Ćwiczymy głoski związane z postacią oraz wierszyk
3. Z przyniesionych przedmiotów uczniowie (w 3-5 osobowych grupach) przygotowują pacynki,
kukiełki, które zagrają w piątkowym przedstawieniu. (np. Don Pet jest z butelek plastikowych).
4. Zabawa zbudowanymi postaciami. Powtarzanie wierszyka, opowiadanie historii jednego
z Odpadów.
5. Gdzie powinna trafić postać, jak się jej pozbyć.
6. Jakie cechy ma przewodnik, ktoś kto pomaga utrzymać porządek w środowisku.
Zajęcia piątkowe:
Podczas tych zajęć przypominamy postaci poznane przez cały tydzień. Uczniowie poznają
przykłady realnych, młodych ludzi, którzy dbają o środowisko (np. Greta Thunberg). Następnie
odgrywają krótkie scenki ze stworzonymi przez siebie antybohaterami oraz ich spotkaniem
z przewodnikiem. Rolę przewodnika grają dzieci. Ważne jest to, by ćwiczyły postawę aktywnego
zbierania i porządkowania miejsc, w których się znajdują.

Podziel się z nami swoimi wrażeniami! Może udało ci się poprowadzić zajęcia inspirowane naszym
scenariuszem? Może studiujesz i chcesz się podzielić nowinkami z literatury w temacie, który
poruszyliśmy? Może jesteś rodzicem i masz refleksję na temat tego, jak dany scenariusz mógłby
wpłynąć na Twoje dziecko? A może jesteś uczniem i chcesz skomentować to, jak nasz scenariusz
mógłby zadziałać w Twojej klasie? Pisz śmiało. Będzie nam miło usłyszeć Twoje zdanie.

Zastrzeżenie
Niniejszy scenariusz powstał jako notatka z rozmowy dwóch nauczycieli. Stanowiąc jedynie jej
podsumowanie. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że może on posłużyć jako inspiracja do
prowadzenia podobnych zajęć. Chcemy zaznaczyć, że jesteśmy przeciwni stosowaniu
scenariuszy jako alternatywy dla szukania własnych rozwiązań, stworzonych na podstawie relacji
z uczniami i ich rodzicami. Zależy nam na wspieraniu warsztatu pracy nauczyciela. Uważamy, że
stosowanie cudzych scenariuszy może uwsteczniać kompetencje i utrudniać budowanie
skutecznych i profesjonalnych relacji z uczniami. Prosimy o to, by scenariusz nie był metodą do
dystansowania się od relacji z uczniami, a raczej inspiracją do pogłębiania jej.
Co powiedziawszy udostępniamy niniejszy scenariusz na licencji Creative Commons: Uznanie
autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).
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