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      PROBLEMY ŚRODOWISKOWE warsztat - 45 

  

CELE WARSZATATÓW  
Skierowanie uwagi nastolatków na problemy związane z ochroną środowiska. 

Promowanie świadomości indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zmiany środowiska 

spowodowane rozwojem technologii. 

Uczestnicy znają i szanują swoje terytorium, wzmacniają jego przyrodnicze, artystyczne i 

architektoniczne walory. 

Uczenie szacunku dla lokalnego, szkolnego i naturalnego środowiska. 

Uczenie oszczędzania energii i różnorodnych sposobów gospodarowania śmieciami. 

Uczenie prawidłowej oceny zachowań ukierunkowanych na rozwój zrównoważony. 

REZULTATY 

Wzrost świadomości i motywacji do dobrych nawyków w celu promowania oszczędzania energii i 

zredukowania śladu ekologicznego. 

1. WSTĘP (2 minuty) 
Prowadzący wyjaśnia jak będą przebiegać zajęcia: 

Uczniowie obejrzą krótki film o środowisku, "Happy and recycled" (Szczęśliwi i posegregowani). 

Po zakończeniu projekcji filmu będzie dyskusja na jego temat. 

Prowadzący wyjaśni główne pojęcia związane z tematem środowiska we współpracy z uczniami 

(prezentacja). 

Na zakończenie uczestnicy wykonają pracę grupową.  

1. PROJEKCJA FILMU (2 minut - 4 minut) 

 “Felici e riciclati” (Happy and recycled) 

 https://www.youtube.com/watch?v=TXZVIfIok8Q  

2. DYSKUSJA O FILMIE  (10 minut - 14 minut) 

Pytania do dyskusji 
 

1. O czym jest film? Film ten jest o kwestiach związanych ze środowiskiem. 
2. Kim są bohaterzy i co robią? Bohaterami jest grupa ekologów i przedsiębiorca 
zaangażowani w konflikt dotyczący środowiska. Na końcu sporu, przedsiębiorca wygrywa, a 
ziemia zostaje przysypana śmieciami. Innymi bohaterami są widzowie oglądający i 
komentujący tę historię: Włoch, Niemiec, Hiszpan i Marokańczyk. 
3. Jakie jest przesłanie ukryte w filmie? Przesłanie tego filmu to: zawsze szanuj środowisko, 
działaj ekologicznie (segreguj, przetwarzaj etc.), aby dać światu szczęśliwe zakończenie. 
4. Która scena poruszyła was najbardziej? 

5. Jakie uczucia według was wywołały działania bohaterów? 

6. Czy zgadzacie się z przesłaniem filmu? 

 

3. WYJAŚNIENIE POJĘĆ ZWIĄZANYCH ZE ŚRODOWISKIEM (11 minutes - 25 minutes) 

Prezentacja pod linkiem 

https://drive.google.com/file/d/1UdSO6m5fQ5WTTosl4HtMx4ebLmamdQcZ/view?usp=sharin
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4.  PRACA W GRUPACH (15 minut - 40 minut) 

 
Grupa 1 
Poszukajcie w Internecie informacji na temat największych ekologicznych wydarzeń w ciągu 
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ostatnich 10 lat w kraju i stwórzcie krótką prezentację. Podkreślcie najważniejsze informacje 

(co i kiedy sie wydarzyło, jakie były konsekwencje). Co najmniej 2 wydarzenia. 

 

Grupa 2 
 

Poszukajcie w Internecie informacji na temat najbardziej zagrożonych gatunków zwierząt w 

kraju. Stwórzcie krótką prezentację z ich zdjęciami.  

 

Grupa 3 
 

Czy wasza szkoła bierze udział w akcjach mających na celu uświadamianie o problemach 

ekologicznych? Co więcej według was może szkoła zrobić? 

Stwórzcie krótką prezentację (np. czy segregujecie papier i inne śmieci, czy macie klub 

ekologiczny, czy uczestniczyliście ostatnio w jakiś projektach ekologicznych, czy w szkole są 

plakaty informujące o ekologicznych zachowaniach itp.) 

Grupa 4 
 
Find the following data on the Internet: 

 

Znajdź poniższe informacje w Internecie: 

1. Jaki procent odpadów komunalnych (określenie dotyczy odpadów produkowanych przez 

gospodarstwa domowe) jest segregowanych i przetwarzanych w ostatnich latach oraz co w kraju jest 

planowane w kwestii recyklingu w przyszłości? 

Skorzystaj ze stron: https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/recycling-w-polsce-

segregacja-50-proc-odpadow-do-2020-roku-nierealna,86098.html 

https://portalkomunalny.pl/dlaczego-warto-i-w-jaki-sposob-segregowac-odpady-9770/ 

http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id=9&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5

Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=22662&cHash=696469e2ed4f4f14e15fa78b0cf16297 

2. Ile śmieci wytwarza średnio jeden obywatel naszego kraju? Znajdź informacje dla poszczególnych lat, 

o ile to możliwe (np. 2016, 2017). 

5.  ANALIZA (5 minut - 45 minut) 
Każda z grup prezentuje wynik swoich prac. 

 

 


