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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ

1 - 5 maja - Dzień walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych
2 - Zaprojektuj planszówkę
3 - 15 maja - Międzynarodowy dzień rodzin
4 - 31 maja - Dzień bez papierosa
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5 maja - Dzień walki z dyskryminacją 
osób niepełnosprawnych

 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: 5 maja - Dzień walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych

Cel ćwiczenia: zrozumienie sytuacji osób niepełnosprawnych we współczesnym świecie 
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 35 minut
Materiały/ linki:

"Cyrk motyli" (22'35'')  bit.ly/2wLgwLg (dostęp: 06.05.2019)
Przebieg ćwiczenia:                                                                       
Wyjaśnij młodzieży, że ponieważ 5 maja 2020 roku Dzień walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych warto porozmawiać o sytuacji
osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz o tym, czego osoby niepełnosprawne mogą oczekiwać od innych. Zadaj młodzieży pytanie, 
w jaki sposób mogą realnie pomóc osobom niepełnosprawnym na co dzień. Możesz zapisywać ich pomysły na tablicy.
Poproś uczniów / uczennice o to, aby obejrzeli film ""Cyrk motyli" (22'35'')  bit.ly/2wLgwLg.
Wyjaśnij młodzieży, że ich zadaniem będzie obejrzenie krótkometrażowego filmu "Cyrk motyli" i udzielenie odpowiedzi na pytania do
filmu. Połącz uczniów i uczennice w cztery grupy i przydziel im zadania, polegające na zwróceniu uwagi podczas projekcji na sytuację
głównego bohatera filmu:
Grupa 1: Dlaczego praca w wraz z innymi niepełnosprawnymi i chorymi osobami była dla Willa upokarzająca?
Grupa 2: W jaki sposób Mendez, właściciel Cyrku Motyli postrzegał współpracujących z nim ludzi i jaki to miało na nich wpływ?
Grupa 3: Jak należy rozumieć metaforę związaną z opieką nad motylami w słoiku?
Grupa 4: Jak należy rozumieć słowa właściciela Cyrku Motyli: "Im  cięższa walka, tym wspanialsze zwycięstwo"? 
Po projekcji filmu daj uczniom czas na uwspólnienie stanowiska. Po tym, jak uczniowie i uczennice przedyskutują odpowiedzi na zadane
pytania, chętni zabierają głos. Na zakończenie wróć do pytania z początku ćwiczenia, w jaki sposób mogą realnie pomóc osobom
niepełnosprawnym na co dzień, jeśli zainspirowani filmem chcą zmienić swoje odpowiedzi, zapytaj, co spowodowało zmianę (bardzo
często odpowiedzi  młodzieży dotyczą akceptacji, tolerancji, pomocy w postaci np. robienia zakupów, po filmie powinni zwrócić uwagę, 
że osoby niepełnosprawne to pełnoprawni członkowie społeczeństwa, którzy przede wszystkim nie liczą na litość, a na szansę na rozwój 
i uczestniczenie w życiu danej społeczności).
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Maj - tydzień 2
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: Zaprojektuj planszówkę

Cel ćwiczenia: współpraca w grupie, rozwój kreatywności i logicznego myślenia, negocjowanie zasad
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 90 minut
Materiały/ linki: blok techniczny, mazaki, plastelina, guziki, kostki, monety, itp.
Przebieg  ćwiczenia:
Lekcja 1 
Poproś uczniów o podanie przykładów gier planszowych. Zapytaj o podstawowe elementy gier: plansza, kostka, karty, pionki, żetony
Zapytaj o zasady, np. wyrzucenie kostką sześciu oczek pozwala rzucić jeszcze raz, jeśli pionek ląduje na polu “więzienie” tracimy kolejkę,
jeśli na polu ze skarbem - otrzymujemy premię, jeśli wylosujemy kartę, stajemy przed wyzwaniem, itp. 
Napisz podane przez uczniów pomysły na tablicy.
Podziel uczniów na grupy 3-5 osobowe. Zadaniem uczniów jest:
Zaprojektować grę planszową opartą na ich doświadczeniach z minionego roku szkolnego pod tytułem: “To był rok (2019/20)”
Wymagane elementy projektu:
samodzielnie wykonane: plansza, pionki, kostka, pisemna instrukcja gry. Na kolejną lekcję grupy muszą mieć gotową planszę z
dodatkami oraz zredagowaną instrukcję gry na osobnej kartce. 
Lekcja 2
Podczas drugiej lekcji grupy wzajemnie testują swoje gry i udzielają informacji zwrotnej w oparciu o kryteria ewaluacji gry opracowany
przez całą klasę. Przykładowe kryteria oceny: kreatywność, trudność, frajda, atrakcyjność, zrozumiałość instrukcji. Zapisz kryteria na
tablicy. Następnie zespoły wprowadzają ulepszenia do prototypów i ponownie przekazują do testowania kolejnej grupie.
Gotowe gry uczniowie mogą zaprezentować rodzicom na wywiadówce.
Pytania dla uczniów: Co sprawiło największą trudność? Co było łatwe i dlaczego? W jakim stopniu przyczyniłeś/aś się do powstania gry?
Czy jesteś zadowolony/a z efektu współpracy w grupie? Zasugeruj co najmniej jedną zmianę, którą twoja grupa mogłaby wprowadzić,
żeby poprawić efekt współpracy.
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15 maja - Międzynarodowy dzień rodzin
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: 15 maja - Międzynarodowy dzień rodzin
Cel ćwiczenia: zbudowanie postawy szacunku wobec różnych modeli współczesnych rodzin
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 25 minut
Materiały/ linki:

answergarden.ch/943156 (dostęp: 24.05.2019)
papier, gazety, nożyczki, klej

Przebieg ćwiczenia:
Poproś uczniów i uczennice, by zeskanowali kod qr, wykorzystując swoje urządzenia mobilne.
Po zeskanowaniu kodu zostaną skierowani na stronę answergarden.ch/943156, gdzie znajduje się pytanie: Kto jest dla mnie rodziną?
Uczniowie i uczennice wpisują odpowiedź na swoich urządzeniach mobilnych, po odświeżeniu strony widocznej dla wszystkich, na
ekranie będzie można zobaczyć mapę myśli stworzoną z odpowiedzi młodzieży. Odpowiedzi można wpisywać kilkakrotnie, za każdym
razem potwierdzając poprzez Submit. Omów z młodzieżą stworzoną mapę myśli.
Opowiedz uczniom, że współczesne zmiany kulturowe mają wpływ również na model polskiej rodziny. CBOS wskazuje, że wzrasta
liczba rozwodów, Polacy odsuwają moment założenia rodziny i później wchodzą w związki małżeńskie na rzecz związków
nieformalnych. W badaniu CBOS, które przedstawia najnowsze dane i opublikowane zostało 1 kwietnia 2019 roku wzięło udział 928
osób. Porozmawiaj z uczniami na temat najnowszych wyników badań przedstawionych na stronie Centrum Badania Opinii Społecznej:
bit.ly/2WeC7dp.
Wyjaśnij młodzieży, że 15 maja to Międzynarodowy dzień rodzin. Bazując na zdobytej podczas zajęć wiedzy na temat zmian
kulturowych wpływających na obecny kształt rodziny w Polsce oraz na odpowiedziach uczniów i uczennic, warto zwrócić ich uwagę na
fakt, iż niezależnie od preferowanego modelu, każdej rodzinie należy się szacunek. Poproś młodzież o podsumowanie w postaci
plakatu stworzonego z wycinków z gazet, mottem przewodnim plakatu będzie zdanie: Jestem mojej rodzinie wdzięczny(a) za...
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31 maja - Dzień bez papierosa
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: 31 maja - Dzień bez papierosa

Cele ćwiczenia: ćwiczenie kreatywności, profilaktyka antynikotynowa

Czas przeznaczony na ćwiczenie: 15 minut

Przebieg ćwiczenia:

Prosisz, by uczniowie podali swoje skojarzenia do słowa "papieros". Każdy podaje jedną propozycję,

którą zapisujesz je na tablicy. Następnie wspólnie z uczniami próbujcie je pogrupować w taki sposób,

aby oddzielić negatywne skojarzenia związane z papierosem.

Następnie każdy uczeń układa krótki (żartobliwy) wierszyk na temat negatywnych skutków palenia.

Wierszyki mają formę “lepieja” - to znaczy zaczynają się od słowa “lepiej” i zawierają słowo niż; np.:

"Lepiej biegać na golasa

niż zapalić papierosa".

 

 

 


