
kwiecień
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ

1 - 2 kwietnia - Międzynarodowy dzień świadomości autyzmu
2 - Dobre strony klasy - word café
3 - Gdyby on był, gdyby ona była...
4 - 22 kwietnia - Międzynarodowy dzień Matki Ziemi
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Kreatywne Działanie



2 kwietnia - Międzynarodowy dzień świadomości autyzmu 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: 2 kwietnia - Międzynarodowy dzień świadomości autyzmu
Cel ćwiczenia: uwrażliwienie na potrzeby osób z autyzmem
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 25 minut
Materiały/ linki:

filmy Fundacji SYNAPSIS "Autyzm wprowadza zmysły w błąd - zachowania" (3'28'') bit.ly/2h2zpDM, "Autyzm wprowadza zmysły w
błąd - metro" (1'28'') bit.ly/2hQij8Z, "Autyzm wprowadza zmysły w błąd - hipermarket" (1'18'') bit.ly/2XuKgHT, "Autyzm wprowadza
zmysły w błąd - finał" (0'30'') bit.ly/2I4TFAF (dostęp: 08.04.2019)
koperta, kromka chleba, masło, nóż do smarowania, szynka, ser, pomidor (dowolnie), puzzle (około 20 elementów), grzebień i
gumka do włosów
rękawice narciarskie / gogle ( jedna para na grupę)

Przebieg ćwiczenia:    
Wyjaśnij młodzieży, że ponieważ 2 kwietnia to Międzynarodowy dzień świadomości autyzmu, warto porozmawiać o sytuacji osób
dotkniętych autyzmem. Poproś uczniów / uczennice o to, aby obejrzeli filmy przygotowane przez Fundację SYNAPSIS "Autyzm
wprowadza zmysły w błąd" z aktorem Bartkiem Topą w roli głównej: "Autyzm wprowadza zmysły w błąd - zachowania" (3'28'')
bit.ly/2h2zpDM, "Autyzm wprowadza zmysły w błąd - metro" (1'28'') bit.ly/2hQij8Z, "Autyzm wprowadza zmysły w błąd - hipermarket"
(1'18'') bit.ly/2XuKgHT. Porozmawiaj z uczniami na temat tego, jak może się czuć osoba, której zmysły pracują inaczej, na przykład gdy
dana osoba jest nadwrażliwa na bodźce lub prawie ich nie odbiera. Uczniowie/ uczennice prezentują swoje propozycje.
Podziel młodzież na grupy i przydziel im zadania, które wykonają w grubych rękawicach narciarskich lub goglach:
Grupa 1 - zaadresowanie koperty                                     Grupa 2 -  przygotowanie kanapki z gotowych produktów
Grupa 3 -  ułożenie puzzli                                                 Grupa 4 -  zrobienie osobie z klasy warkocza
Poproś młodzież o obejrzenie filmu Fundacji SYNAPSIS na podsumowanie ćwiczenia: "Autyzm wprowadza zmysły w błąd - finał"
(0'30'') bit.ly/2I4TFAF. Po obejrzeniu filmu uczniowie i uczennice formułują wnioski, jak mogą wesprzeć osoby z autyzmem w
codziennym życiu.
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kwiecień - tydzień 2
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: Dobre strony klasy - world café
Cel ćwiczenia: wzmocnienie pozytywnych zachowań młodzieży
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 30 minut
Materiały/ linki:

papier,  flamastry
Przebieg ćwiczenia:
Wyjaśnij, że ćwiczenie ma na celu wzmacnianie pozytywnych zachowań wszystkich członków zespołu klasowego i odkrycie dobrych stron klasy, 
w której wszyscy chcą współpracować, dzielić się umiejętnościami i wspólnie rozwiązywać ewentualne problemy. Połącz uczniów i uczennice w cztery
grupy. Zaproś młodzież do dyskusji metodą „kawiarnianej atmosfery”- world café. W klasie znajdują się ławki połączone w cztery kawiarniane stoliki,
przy każdym stoliku znajdują się flamastry, duży arkusz papieru, z którego powstanie plakat oraz pytanie, na które należy udzielić odpowiedzi drogą
dyskusji. Każda grupa wybiera sekretarza, który podczas pracy pozostaje przy swoim stoliku do końca dyskusji i notuje wypowiedzi zmieniających się
co pięć minut uczennic/ uczniów. Po wybraniu sekretarza wyjaśnij, że każda z grup ma pięć minut na to, by przedyskutować odpowiedź na pytanie
znajdujące się przy stoliku, jednocześnie uczennice/ uczniowie podpowiadają sekretarzowi, który nie bierze udziału w dyskusji, co powinien zapisać
na plakacie. Po pięciu minutach dyskusja jest przerywana i młodzież przechodzi do kolejnego stolika zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Sekretarz
zostaje na miejscu i po zmianie ma  on za zadanie odczytać refleksje zapisane przy wcześniejszej grupie kolejnym uczestnikom dyskusji, którzy po
zapoznaniu się z pytaniem rozmawiają, udzielają odpowiedzi zapisywanej przez sekretarza. Sekretarz po to czyta kolejnym uczennicom/ uczniom
refleksje wcześniejszych grup, aby zapisy nie powtarzały się, toteż z każdą zmianą miejsca przy stoliku poziom trudności podczas dyskusji podnosi
się, gdyż nie można wcześniej przestawionych refleksji powtarzać.
Stolik 1 - Jakie zasoby ma nasza klasa?
Stolik 2 Co należy zrobić, aby współpraca w naszej klasie rozwijała się jeszcze lepiej?
Stolik 3 - W jaki sposób możemy wspólnie przeciwdziałać pojawianiu się konfliktów w klasie?
Stolik 4 - W jaki sposób możemy wspólnie rozwiązywać problemy w klasie, jeśli się pojawią?
Po zakończeniu dyskusji, gdy uczennice/uczniowie odwiedzą wszystkie cztery stoliki, poproś sekretarzy grup o zaprezentowanie efektów pracy.
Uczennice/ uczniowie zawieszają w widocznym miejscu plakaty i każdy sekretarz odczytuje refleksje koleżanek/ kolegów. Wyjaśnij, że świadomość
własnych zasobów, umiejętność współpracy, przeciwdziałania konfliktom, rozwiązywanie problemów, gdy się pojawią, to mocne strony zespołu
klasowego.
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kwiecień - tydzień 3
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ
Tytuł ćwiczenia: Gdyby on był, gdyby ona była... 
Cel ćwiczenia: doskonalenie umiejętności komunikowania się pomiędzy członkami zespołu
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 25 minut
Materiały/ linki: -
Przebieg ćwiczenia:
Przed lekcją postaraj się o to, by podczas ćwiczenia uczniowie i uczennice mogli siedzieć w okręgu. Powiedz im, że ćwiczenie
ma na celu doskonalenie umiejętności komunikowania się i pokazuje, na ile członkowie zespołu klasowego zdążyli się poznać.
Wyjaśnij, że ćwiczenie polega na tym, iż każdy uczeń i uczennica wybiera sobie jedną osobę z klasy, którą następnie należy
przedstawić w dość nietypowy sposób, ale bez zdradzania imienia:
Gdyby on był (np. filmem, byłby to film pod tytułem/ w reżyserii...)
Gdyby on był (np. aktorem, byłby...)
Gdyby on był (np. potrawą, byłby...)
Można podać w ten sposób do pięciu cech danej osoby, ta osoba z klasy, która odgadnie o kim mowa, sama następnie
przedstawia 
w podobny sposób cechy kolejnego ucznia/ uczennicy.
Podsumowując ćwiczenie, zadaj uczniom pytania:
Co ułatwiało charakteryzowanie kolegi/ koleżanki z klasy? Dlaczego?
Jakie podczas tego ćwiczenia napotkaliście trudności?
Czy odgadnięcie, kto kryje się pod opisem, było łatwe czy trudne? Dlaczego?
Podkreśl, że ćwiczenie przebiegało sprawnie dlatego, że uczniowie i uczennice komunikują się ze sobą, co pozwoliło im się
bliżej poznać.
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22 kwietnia - międzynarodowy dzień matki ziemi
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: 22 kwietnia - Międzynarodowy dzień Matki Ziemi
Cel ćwiczenia: kształtowanie u młodzieży postawy dbałości o środowisko naturalne
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 35 minut
Materiały/ linki:

informacja o akcji "Zatrzymajmy plastikową epidemię" Greenpeace: bit.ly/2QlZEng (dostęp:24.05.2019)
informacja o akcji No more plastic: bit.ly/2QkHWjQ (dostęp: 24.05.2019)
grafika z Celami Zrównoważonego Rozwoju: bit.ly/30Jbs7R (dostęp: 24.05.2019)
wiadomości o Celach Zrównoważonego Rozwoju: www.un.org.pl/ (dostęp: 24.05.2019)
piosenka Playing for change: "Przepiękny jest świat" (3'40'') bit.ly/2W627bp (dostęp: 24.05.2019)
komputery z dostępem do Internetu

Przebieg ćwiczenia:
Powiedz uczniom i uczennicom, że 22 kwietnia to Międzynarodowy dzień matki ziemi, jednak o naszą planetę musimy dbać nie tylko 22 kwietnia, ale
przez cały rok. Tymczasem międzynarodowe koncerny wytwarzają coraz więcej plastiku używanego głównie do pakowania, niestety 90%
wyprodukowanego plastiku nie zostało poddane recyklingowi. Opowiedz młodzieży o akcjach podejmowanych na całym świecie, by chronić naszą
planetę przed zalewem plastiku zabijającym zwierzęta: "Zatrzymajmy plastikową epidemię" Greenpeace: bit.ly/2QlZEng) lub akcja "No more plastic":
bit.ly/2QkHWjQ.Powiedz młodzieży, że W 2015 roku Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 została przyjęta przez wszystkie 193
państwa członkowskie ONZ i zawiera ona 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz 169 zadań, które mają być osiągnięte przez świat do 2030 roku,
by między innymi przeciwdziałać zmianom klimatycznym, chronić życie pod wodą i na lądzie (opracowano na podstawie www.un.org.pl/). Pokaż
młodzieży grafikę Celów Zrównoważonego Rozwoju i omów, jakich działań wymagają poszczególne Cele: bit.ly/30Jbs7R. Wyjaśnij uczniom i
uczennicom czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju, możesz posłużyć się wiadomościami, które znajdują się na stronie: www.un.org.pl/ (wystarczy
omówić kilka Celów, ważne, by zainteresować młodzież tematyką). Włącz młodzieży teledysk Playing for change: "Przepiękny jest świat" (3'40'')
bit.ly/2W627bp. Zapytaj młodzież, jakie konkretnie może podjąć działania, by sprawić, że świat będzie przepiękny. Połącz uczniów i uczennice w
grupy  i zaproś ich do wykonania zadania, którym jest przygotowanie ulotek, dzięki  którym zachęcą do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i
tym samym sprawią, że Międzynarodowy dzień matki ziemi będzie obchodzony każdego dnia. Ulotki mozna przygotować na przykład dzięki narzędziu
Canva: www.canva.com/. Po tym, jak ulotki zostaną przygotowane, należy je pobrać, aby można było dokonać ich prezentacji na ekranie. Ulotki warto
wydrukować, by rozdać je młodzieży szkolnej/ społeczności lokalnej i zachęcić tym samym do dbania o naszą planetę.

 

 


