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1 paŹdziernika - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ

Tytuł ćwiczenia: 1 października - Międzynarodowy dzień osób starszych
Cel ćwiczenia: umocnienie postawy szacunku wobec osób starszych 
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 20 minut
Materiały/ linki:

Stowarzyszenie KIS "Starość to stan umysłu" (4'09'') bit.ly/2IrDJav 
zdjęcia ze strony pixabay.com/pl/ (pobierz paczkę ze strony Ko-lekcja)

Przebieg ćwiczenia: 
Rozłóż na podłodze zdjęcia, które mają skłonić uczniów i uczennice do refleksji. Poproś młodzież, żeby obejrzała
przygotowane zdjęcia i zadecydowała, co będzie tematem zajęć. Otrzymasz różne odpowiedzi, ale możesz spodziewać
się, że najczęstszą odpowiedzią będzie to, że zdjęcia łączy motyw starości.
Zadaj młodzieży pytanie, czym jest dla nich starość oraz jaki wiek uznają za podeszły. Zapytaj, jaki jest stosunek
współczesnych młodych ludzi do osób starszych. Poproś, by odpowiedzi zostały uzasadnione.
Wyjaśnij młodzieży, że ponieważ 1 października to Międzynarodowy dzień osób starszych, warto podczas zajęć
zastanowić się nad tym, jaką rolę pełnią osoby starsze w społeczeństwie. Zwróć uwagę uczniów i uczennic na to, że
ageizm, czyli dyskryminacja ze względu na wiek, staje się jednym z globalnych wyzwań współczesnego świata. 
Poproś uczniów / uczennice o to, aby obejrzeli film przygotowany przez Fundację KIS "Starość to stan umysłu" (4'09'')
https://bit.ly/2IrDJav. 
Po odtworzeniu filmu zadaj uczniom i uczennicom pytanie, czego mogą nauczyć się od osób starszych w ich najbliższym
otoczeniu. Młodzież podaje przykłady, przedstawiając znanych im seniorów (moja babcia, mój dziadek, ciocia, sąsiad, itp.).
Podsumowując ćwiczenie, zadaj młodzieży pytanie, dlaczego osoby starsze powinny odgrywać/ odgrywają ważną rolę w
społeczeństwie, które powinno korzystać z ich doświadczenia.
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październik - tydzień 2
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ

Tytuł ćwiczenia: Piramida z kubeczków
Cel ćwiczenia: wzmocnienie umiejętności współpracy w zespole, kreatywnego myślenia
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 45 minut
Materiały/ linki: (dla każdej pięcioosobowej grupy):

20 kubeczków jednorazowych, 
5 kawałków sznurka, 
gumka recepturka
filmik poglądowy youtu.be/URZJ2AithP4

Przebieg ćwiczenia: 
Podziel klasę na grupy pięcioosobowe. Rozdaj każdej grupie zestaw materiałów. 
Wyjaśnij instrukcje do zadania. Wyzwanie polega na tym, żeby ze wszystkich kubeczków 
zbudować piramidę z pięciu pięter, używając jedynie sznurka i gumki. 
Nie wolno kubeczków dotykać żadną częścią ciała. Wszyscy członkowie grupy muszą 
uczestniczyć w budowie.
Pytania: Co było łatwe, co trudne podczas wykonywania zadania? Jakie instrukcje mogłyby się
przydać przyszłym uczestnikom zabawy?
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Październik - tydzień 3
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: Jak dobrze znasz grupę - prawda czy fałsz?

Cel ćwiczenia: grupa może poznać się lepiej, a poszczególni jej członkowie mają szansę 

zapoznać się z opiniami na swój temat.

 Czas przeznaczony na ćwiczenie: 10-20 min.

Przebieg ćwiczenia: każda osoba na kartce, najlepiej takiej samej, zapisuje trzy rzeczy o sobie, 

np. ulubiony film, książka, niezwykła umiejętność lub zdarzenie z jej udziałem itd. 

Ważne, żeby nikt nie widział, co zapisują inni. 

Jedna z tych rzeczy jest kłamstwem, pozostałe prawdą.

Zbierasz wszystkie kartki, mieszasz je i znów rozdajesz.

Następnie uczestnicy po kolei czytają wylosowane kartki i typują autorów, 

a kiedy to im się uda – zgadują, co jest prawdą, a co fałszem. 

Reszta klasy może pomagać w zgadywaniu.

Pytania na koniec:

Dlaczego tak trudno/łatwo wam poszło?

Co było najtrudniejsze dla Was? 

Najbardziej zaskakujące? 

Zrobiło na was największe wrażenie?
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29 października - DZIEŃ BEZ KUPOWANIA

 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ

Tytuł ćwiczenia: 29 października  - Dzień bez kupowania 
Cel ćwiczenia: zrozumienie, czym jest konsumpcjonizm i jaki ma wpływ na otaczający nas świat  
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 25 minut
Materiały/ linki:

ING Bank Śląski: "Jak walczyć z konsumpcjonizmem?" (3'30") bit.ly/2I3zyTy (dostęp: 24.05.2019)
 bit.ly/2wFCBe0 (dostęp: 24.05.2019)
 bit.ly/2MCR99b (dostęp: 24.05.2019)

Przebieg ćwiczenia: 
Zapytaj uczniów i uczennice, czy zdarzyło im się kiedykolwiek kupić rzeczy, które im się nie przydały, z których ani razu nie
skorzystali. Poproś o uzasadnienie odpowiedzi - wyjaśnienie, co ich powstrzymało (w przypadku odpowiedzi przeczącej)
oraz dlaczego mimo wszystko dokonali zakupów (w przypadku odpowiedzi twierdzącej). 
Następnie zapytaj młodzież o to, jak rozumieją termin "konsumpcjonizm" (jest to nieuzasadnione kupowanie, zwiększanie
swojego stanu posiadania, przy jednoczesnej trudności w wyjaśnieniu powodów chęci posiadania zgromadzonych dóbr.
Dodatkowo kupujący wierzy, że dobra materialne są wyznacznikiem szczęścia i dobrobytu). 
Poproś młodzież, by obejrzała krótki film: ING Bank Śląski: "Jak walczyć z konsumpcjonizmem?" (3'30")
https://bit.ly/2I3zyTy i wyjaśniła, jakie są skutki konsumpcjonizmu dla świata oraz w jaki sposób pokonać nieuzasadnioną
chęć kupowania oraz gromadzenia dóbr. 
Po tym, jak młodzież na podstawie filmu (i być może własnych doświadczeń) wyjaśni, jak walczyć z konsumpcjonizmem i
jakie są jego skutki, opowiedz uczniom i uczennicom o Heidemarie Schwermer i jej pomyśle (materiał o Heidemarie
Schwermer do pobrania na dole strony).
Wyjaśnij młodzieży, że ponieważ 29 października to Dzień bez kupowania, warto nie kupić tego dnia ani jednego produktu.
Zapytaj podczas kolejnego spotkania z wychowankami, czy udało im się sprostać wyzwaniu i jakie refleksje im tego dnia
towarzyszyły. Może zdecydowali się na ograniczenie ilość kupowanych dóbr po Dniu bez kupowania?
 

 


