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Tytuł zajęć 

 

EkoStyl 

 

Metryczka 

 

Poziom edukacyjny: 8 - 15 lat  

Grupa przedmiotowa: klasa 4 

Czas na pełną realizację projektu: 13 godzin 

Autorzy scenariusza: Justyna Kowalczyk-Knap, Anna Stankiewicz 

Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku 

 

Ramowa koncepcja projektu 

 

Poprzez przygotowanie gry planszowej  uczestnicy projektu zdobywają informacje  

o właściwych postawach proekologicznych. Gra polega na skakaniu po odpowiednich polach 

i odpowiadaniu na pytania w formie testu abc oraz pytania otwarte. Poziom trudności 

przygotowanej gry dostosowany jest do wieku i możliwości uczestników. 
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Cele  zajęć  STEAM 

 

Cele ogólne: 

▪ rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki  

i matematyki poprzez udział w projekcje multidyscyplinarnym; 

▪ kształtowanie umiejętności łączenia wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin  

dla osiągnięcia celu i rozwiązania problemu; 

▪ wdrożenia do pracy projektowej i rozwijanie kompetencji niezbędnych do zarządzenia 

projektem; 

▪ wdrażania uczniów do wykorzystania swoich mocnych stron podczas pracy w grupie: 

▪ rozbudzanie ciekawości poznawczej , kreatywności i wyobraźni uczniów; 

▪ rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i zachęcanie do poszukiwania nowych 

rozwiązań. 

Cele naukowe: 

M
at

em
at

yk
a Uczniowie doskonalą kompetencje leżące u podstaw myślenia matematycznego: 

orientację przestrzenną, myślenie logiczne oraz umiejętność planowania  

i wnioskowania; w pracy posługują się wybranymi przyborami (linijka, cyrkiel, ekierka). 

B
io

lo
gi

a 

Uczniowie oceniają stopień zanieczyszczenia powietrza, przedstawiają odnawialne    i 

nieodnawialne zasoby przyrody, znają podstawowe zasady segregacji odpadów, 

rozumieją konieczność ich selekcji oraz wymieniają korzyści dla środowiska 

naturalnego związane z segregowaniem. 

G
eo

gr
af

ia
 Uczniowie poznają naturalne i antropogeniczne źródła zanieczyszczeń środowiska 

przyrodniczego oraz oceniają ich skutki. Zdobywają i poszerzają wiedzę o działaniach 

proekologicznych.  

C
h

em
ia

  Uczniowie poszukują sposobów zapobiegania powiększaniu się „dziury ozonowej”, 

wymieniają źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza. Poznają sposoby 

postępowania pozwalające chronić powietrze przed zanieczyszczeniami. 
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Kryterium sukcesu 

 

Stworzenie gry planszowej uczącej i utrwalającej właściwe postawy proekologiczne. 

 

Wymagania przestrzenne i technologiczne 

 

 

▪ Sala dydaktyczna ze stolikami, dostęp do Internetu. 

 

Wymagane zasoby cyfrowe do realizacji zajęć 

 

 

▪ Linki do stron internetowych proekologicznych; 

▪ encyklopedie online. 

 

Niezbędne narzędzia technologiczne i cyfrowe 

 

 

▪ Materiały papiernicze, masy plastyczne, przybory szkolne (linijka, ekierka, cyrkiel), 

drukarka, laminarka. 

 

Opis prototypu tworzonego podczas zajęć 

 

 

Uczniowie tworzą grę planszową zawierającą pionki i kości, kosze na śmieci, odpady, 

instrukcję oraz karty z pytaniami. 
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Realizacja projektu 
 

 Czynności uczniów 

S 

▪ Zdobywają wiedzę o znaczeniu wody dla życia i o sposobach jej 

oszczędzania. 
▪ Pozyskują informacje o zagrożeniach i konsekwencjach jakie niesie ze sobą 

zanieczyszczanie i brak dbania o środowisko i wodę. 

▪ Poszukują wiadomości  w jaki sposób dbać o środowisko, przyrodę i życie 

wokół nas. 

T 
▪ Wykorzystują narzędzia technologiczne do utrwalania i przekazywania 

 w atrakcyjnej formie pozyskanych informacji. 

E 
▪ Tworzą planszę, która staje się podstawą gry. 

▪ Uzgadniają zasady obowiązujące podczas gry. 

A 
▪ W trakcie realizacji projektu korzystają z dowolnych materiałów do realizacji 

własnych pomysłów, a powstałe w toku realizacji projekty są formą ich 

ekspresji artystycznej. 

M 

▪  Doskonalą kompetencje leżące u podstaw myślenia matematycznego: 

orientację przestrzenną, myślenie logiczne oraz umiejętność planowania  

i wnioskowania. 

▪ W pracy posługują się wybranymi przyborami (linijka, cyrkiel, ekierka). 

 

 

Przebieg realizacji projektu 

 
 

Nazwa działania nr 1: 

Zapoznanie uczniów z projektem. 

Czas 

realizacji: 
1 godzina 

Element 

STEAM 

S, T, E, A, M 

Zadania nauczyciela: 

▪ Przedstawienie uczniom tematyki 

projektu i jego planowanym przebiegiem; 

ustalenie celów projektu; planowanie 

pracy i przydział zadań 

Zadania ucznia: 

▪  

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT: 
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Nazwa działania nr 2: 

Pozyskiwanie informacji z dostępnych źródeł. 

Czas 

realizacji: 
2 - 3 godziny 

Element 

STEAM 

S, T, M 

Zadania nauczyciela: 

▪ Koordynowanie pracy  i  pomoc  

w zdobywaniu potrzebnych informacji 

przez uczniów. 

Zadania ucznia: 

▪ Pozyskiwanie informacji o właściwych 

postawach proekologicznych oraz 

zagrożeniach środowiska przyrodniczego. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT: 

 

Nazwa działania nr 3: 

Tworzenie gry i ustalenie jej zasad. 

Czas 

realizacji: 
4 - 6 godzin 

Element 

STEAM 

S, T, E, A, M 

Zadania nauczyciela: 

▪ Koordynowanie pracy uczniów. 

Zadania ucznia: 

▪ Tworzenie koszy na śmieci, odpadów, 

planszy, kości, pionków do gry. 

▪ Tworzenie zestawu pytań i instrukcji gry. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT: 

 

Nazwa działania nr 4: 

Prezentacja projektu. 

Czas 

realizacji: 
1 – 2 godziny 

Element 

STEAM 

S, T, E, A, M 

Zadania nauczyciela: 

▪ Koordynowanie pracy uczniów. 

Zadania ucznia: 

▪ Prezentacja przygotowanego projektu  

w ustalonym dniu. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT: 

 

Nazwa działania nr 5: 

Ewaluacja. 

Czas 

realizacji: 
1 godzina 

Element 

STEAM 

 

Zadania nauczyciela: 

▪ Przygotowanie potrzebnych narzędzi  

i przeprowadzenie ewaluacji 

zrealizowanego projektu pod katem jego 

atrakcyjności i efektywności. 

Zadania ucznia: 

▪ Udział w ewaluacji. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT: 
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Sposób  ewaluacji 

 
 

Ewaluacja na poszczególnych etapach realizacji: 

▪ obserwacja,  

▪ zbieranie wniosków z obserwacji,  

▪ ocena koleżeńska, 

▪ samoocena uczniów. 

 

Ewaluacja całościowa: 

▪ kwestionariusz ankiety na temat udziału uczestnika w projekcie. 

 

 

 
 
 
 
 


