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3 czerwca - Dzień savoir - vivre
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: 3 czerwca - Dzień savoir - vivre
Cel ćwiczenia: kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania na co dzień i postawy szacunku wobec siebie i innych   
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 35 minut
Materiały/ linki:

bit.ly/2F1o4Oj (dostęp:20.05.2019)
papier, flamastry, farby, klej, nożyczki

Przebieg ćwiczenia:
Zapytaj uczniów i uczennice, z czego są dumni, jeśli chodzi o ich zachowanie, maniery. Poproś o uzasadnienie odpowiedzi. Następnie
zapytaj, co rozumieją poprzez sformułowanie savoir - vivre. W razie potrzeby wyjaśnij, że savoir-vivre (fr. savoir – wiedzieć, vivre – żyć;
„znajomość życia”) to inaczej ogłada, dobre maniery, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności
charakterystycznych dla danej grupy, a zasady savoir-vivre'u dotyczą przede wszystkim:  

nakrywania, podawania do stołu, jedzenia i picia
wyglądu, właściwego ubioru
form towarzyskich
komunikacji i zachowania się w szczególnych sytuacjach

Znajomość zasad savoir-vivre jest jednym z wyznaczników kultury osobistej człowieka (opracowano na podstawie: bit.ly/2F1o4Oj).
Wyjaśnij młodzieży, że 3 czerwca to Dzień savoir vivre, warto jednak przestrzegać reguł grzeczności na co dzień, by tym samym
pokazać szacunek innym osobom, ale też umocnić w sobie szacunek do samych siebie. Połącz uczniów i uczennice w cztery grupy i
poproś każdą z grup o wykonanie plakatu zatytułowanego "Savoir - vivre nastolatka", w którym zostaną przedstawione reguły
grzeczności, które powinny obowiązywać młodych ludzi każdego dnia -  nie tylko 3 czerwca. Poproś o to, aby uwzględnione zostały
kwestie dotyczące kultury przy stole, wyglądu, form towarzyskich, komunikacji i zachowania w szczególnych sytuacjach.
Po przygotowaniu plakatów, młodzież dokonuje prezentacji, wskazując, które reguły grzeczności będą im towarzyszyć na co dzień,
uzasadnia, dlaczego są istotne w kształtowaniu postawy szacunku wobec innych i siebie.
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czerwiec -  tydzień 2
PONIEDZIAŁEK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ

Tytuł ćwiczenia: Organizujemy kampanię przeciwko pracy dzieci
Cel ćwiczenia: podniesienie świadomości uczniów na temat wyzysku dzieci na świecie oraz
działalności organizacji walczących z tym zjawiskiem; form protestu przeciwko pracy dzieci;
ćwiczenie kreatywności, umiejętności współpracy i pracy grupowej, komunikowania się
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 45 minut
Materiały/ linki: krótka animacja o pracy dzieci 
1 - www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=ge8fjihYHZI
film TVN24: 
2 - tvn24bis.pl/ze-swiata,75/150-mln-dzieci-jest-zmuszanych-do-pracy,550817.html
Plakat do wydrukowania lub wyświetlenia:
www.un.org/en/events/childlabourday/assets/pdf/wcms_667179.pdf
3 - Zdjęcia dzieci do wyświetlenia: wiadomosci.dziennik.pl/swiat/zdjecia/522838,8,12-czerwca-
swiatowy-dzien-sprzeciwu-wobec-pracy-dzieci-wyzyskiwane-pracujace-dzieci-zdjecia.html
Arkusze papieru A3 lub z flipchartu, flamastry, gazety, klej, papier kolorowy, itp.
Przebieg ćwiczenia:  
Odtwórz filmik (1) zapytaj, co jest jego tematem, dlaczego dzieci grają w piłkę, a chłopiec nie.
Podaj definicję pracy dzieci:
Definicja Międzynarodowej Organizacji Pracy (2005)
“Praca dzieci odnosi się do praktyk, które są psychicznie, społecznie i moralnie niebezpieczne i szkodliwe dla dzieci oraz wpływają na
edukację szkolną tych dzieci poprzez pozbawienie ich możliwości uczęszczania do szkoły lub wymuszanie na nich przedwczesnego
opuszczania szkoły, co wiąże się z łączeniem obecności w szkole ze zbyt długą i wyczerpującą pracą. Najcięższe formy pracy dzieci
obejmują: niewolnictwo, odłączenie od rodziny, narażenie na poważne ryzyko lub chorobę, konieczność samodzielnego utrzymania się na
ulicach wielkich miast.”
Określenie „najgorsze formy pracy dzieci” odnosi się do:
a) wszystkich form niewolnictwa lub praktyk podobnych do niewolnictwa, takich jak sprzedaż i handel dziećmi, niewolnictwo za długi i
pańszczyzna lub praca przymusowa albo obowiązkowa, w tym przymusowe lub obowiązkowe rekrutowanie dzieci do udziału w konflikcie
zbrojnym,
b) korzystania, angażowania lub proponowania wykorzystania dziecka do prostytucji, pornografii lub przedstawień pornograficznych,
c) korzystania, angażowania lub proponowania wykorzystania dziecka do nielegalnych działalności, w szczególności do produkcji i handlu
narkotykami, jak to określają stosowne traktaty międzynarodowe,
d) pracy, która ze względu na swój charakter lub okoliczności, w których jest prowadzona, może zagrażać zdrowiu, bezpieczeństwu 
lub moralności dzieci.
Konwencja Nr 182 dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci [ILO Convention
No. 182: Worst Forms of Child Labour Convention] (1999), art. 3, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Genewa.
/fdds.pl/baza_wiedzy/dzieci-przymuszane-pracy-ang-child-labour

Poproś, aby uczniowie zdefiniowali “pracę dzieci” swoimi słowami.
Opowiedz, że w wielu krajach na świecie dzieci są wykorzystywane do pracy
(możesz odtworzyć filmik (2)
 
“Według danych UNICEF nawet 150 mln dzieci na świecie w wieku od 5 do 14 lat jest zmuszona do pracy.
W państwach Afryki Subsaharyjskiej niemal 1 na 4 dzieci pracuje w warunkach wpływających na jego zdrowie i
rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny. 
W Azji Południowej jest to 12% dzieci, a w Europie Środkowej i Wschodniej – 5%.
Pracujące dzieci nie chodzą do szkoły, nie bawią się, nie są też objęte odpowiednią opieką. Pracują w warunkach,
które szkodzą ich zdrowiu i życiu. Ponad połowa z nich przez długie godziny wykonuje najgorsze formy pracy,
często przy użyciu niebezpiecznego sprzętu i dużych ciężarów. Pracują w kopalniach, gospodarstwach domowych,
zakładach przemysłowych, a także w rolnictwie. Dziewczynki są często sprzedawane do domów publicznych, a
chłopcy rekrutowani do sił zbrojnych. Służą jako przemytnicy, a nierzadko – niewolnicy. Szacuje się, że 11,3 mln
dziewcząt na świecie jest zmuszanych do niewolniczej służby w gospodarstwach domowych.”
źrodło: www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/150-mln-dzieci-na-swiecie-pracuje
 

Poproś uczniów o podanie przykładów organizacji, które zajmują się problemem
wyzysku dzieci (daj czas na wyszukanie informacji online). Zapytaj, w jaki
sposób organizacje walczą o prawa dzieci. Jeśli uczniowie nie podadzą
przykładów, zapisz na tablicy nazwy organizacji. Zapytaj uczniów o różne formy
protestu, jakie podejmują organizacje społeczne. Napisz na tablicy przykłady
(pisanie listów do decydentów, kampanie w mediach społecznościowych, np.
nakładki na zdjęcia profilowe, plakaty, zbiórki pieniędzy, koncerty).
 
Przykładowe organizacje:
1 Międzynarodowa Organizacja Pracy - Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec
Pracy Dzieci - plakaty, Muzycy przeciwko pracy dzieci - koncerty, Czerwona
kartka dla pracy dzieci - apele celebrytów w mediach społecznościowych
https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/lang--en/index.htm
2 Unicef - zbiórka darowizn na rzecz dzieci
3 stopchildlabour.org - zaangażowanie firm w działania na rzecz ograniczenia
pracy dzieci
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czerwiec -  tydzień 3
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: Bajka o Ciepłym i
Puchatym
Cel ćwiczenia: Pożegnanie 
z klasą, wzmocnienie
poszczególnych uczestników
Czas ćwiczenia: ok. 5-10 minut
Przebieg ćwiczenia:
Nauczyciel prosi, by uczniowie
usiedli w kręgu, a następnie
opowiada im "Bajkę o Ciepłym 
i Puchatym".
W momencie wypowiadania
ostatniego zdania nauczyciel
odwraca się w prawą stronę,
wypowiada imię siedzącego tam
ucznia. (np. „Co będzie dalej –
zależy od Ciebie… Mateuszu) 
i podaje mu rękę.
Jeśli uczeń się nie domyśli,
nauczyciel zachęca, by z kolei on
podał rękę swojemu sąsiadowi ze
słowami: „I od ciebie…”; 
i odpowiednim imieniem.
Lekcja/ ćwiczenie kończy się wraz 
z zamknięciem kręgu.

Treść bajki:
"Dawno, dawno temu było sobie pewne miasto, którego wszyscy mieszkańcy żyli ze sobą w pełnej zgodzie,
byli zdrowi i szczęśliwi. Tkwił w tym pewien sekret. Otóż każdy z nowo narodzonych mieszkańców miasta
dostawał woreczek z Ciepłym i Puchatym, które miało to do siebie, że im więcej rozdawało się go innym, tym
więcej przybywało. Dlatego wszyscy swobodnie obdarowywali się nawzajem Ciepłym i Puchatym wiedząc, że
nigdy go nie zabraknie. 
Matki dawały Ciepłe i Puchate dzieciom, kiedy wracały do domu. Mężowie i żony wręczali je sobie na
powitanie, po powrocie z pracy, przed snem. Nauczyciele rozdawali w szkole, sąsiedzi na ulicy i w sklepie,
znajomi przy każdym spotkaniu. Nawet groźny szef w pracy nierzadko sięgał do swojego woreczka z Ciepłym i
Puchatym. Nikt tam nie chorował i nie umierał, a szczęście i radość mieszkały we wszystkich
domach. Pewnego dnia do miasta sprowadziła się zła czarownica, która żyła ze sprzedawania ludziom leków i
zaklęć przeciw różnym chorobom i nieszczęściom. Szybko zrozumiała, że nic tu nie zarobi, więc postanowiła
działać. Poszła do pewnej młodej kobiety i w największej tajemnicy powiedziała jej, żeby nie szafowała zbytnio
swoim Ciepłym i Puchatym, bo w końcu jego zapas się wyczerpie, i żeby uprzedziła o tym swoich
bliskich. Kobieta schowała swój woreczek głęboko na dno szafy i do tego samego namówiła męża i dzieci.
Stopniowo wiadomość rozeszła się po całym mieście, ludzie poukrywali Ciepłe i Puchate, gdzie tylko kto
mógł. Wkrótce w miasteczku zaczęły się szerzyć choroby i nieszczęścia, coraz więcej ludzi zaczęło
umierać. Czarownica z początku cieszyła się bardzo: drzwi jej domu na dalekim przedmieściu nie zamykały się.
Lecz wkrótce wyszło na jaw, że jej specyfiki nie pomagają i ludzie przychodzili coraz rzadziej.
Zaczęła więc sprzedawać Zimne i Kolczaste, co trochę pomagało, bo przecież był to – wprawdzie nie najlepszy
– ale zawsze jakiś towar. Ludzie już nie umierali tak szybko, jednak ich życie toczyło się wśród chorób i
nieszczęść.
I byłoby tak może do dziś, gdyby do miasta nie przyjechała pewna kobieta nie znająca argumentów
czarownicy. Zgodnie ze swoimi potrzebami zaczęła całymi garściami obdzielać Ciepłym i Puchatym dzieci i
sąsiadów.
Z początku ludzie dziwili się i nawet nie bardzo chcieli brać – bali się, że będą musieli oddawać. Ale kto by tam
upilnował dzieci! Brały, cieszyły się, powyciągały z różnych schowków swoje zapomniane woreczki i znów jak
dawniej zaczęły rozdawać. Jeszcze nie wiadomo, jak skończy się ta bajka. Co będzie dalej – zależy od
Ciebie… "

 


