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Szanowni Państwo,
niniejsza publikacja stanowi zestaw zagadnień z obszaru edukacji globalnej, które proponujemy włączyć
do pracy na lekcjach przedmiotowych. Ich tematyka koncentruje się na szczególnie ważnych we współczesnych
czasach zagadnieniach - prawach człowieka, nierównościach społecznych i zrównoważonym rozwoju.
Zagadnienia zawierają odwołania do podstawy programowej. W publikacji znalazły się zagadnienia wchodzące
w zakres 10 przedmiotów realizowanych w klasach IV-VIII: języka polskiego, historii, WOS, języka obcego
nowożytnego, geografii, przyrody, biologii, chemii, fizyki oraz matematyki. Do każdego zagadnienia
przyporządkowana jest rekomendowana metoda lub forma jego realizacji. Prosimy o zapoznanie się z nimi
przed rozpoczęciem lekcji. Propozycje zawierają różnorodne formy i metody nauczania. Umożliwiają
nauczycielowi dostosowanie przebiegu lekcji i projektów do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów
i uczennic. Wymaga to jednak od Państwa dokonania wyboru, które z zaproponowanych działań uwzględnicie
podczas pracy z uczniami i uczennicami. Zgodnie z ideą edukacji globalnej, propozycje zawierają działania
zmierzające do wzmacniania zaufania, współpracy i poznawania lokalnych społeczności.
Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas materiały dostarczą nowych inspiracji oraz okażą się pomocne
w prowadzeniu zajęć.
Życzymy ciekawej i owocnej pracy.
Zapraszamy do odwiedzenia stron:
www.samorzaduczniowski.org
www.mlodziezmawplyw.org.pl

Czym jest edukacja globalna?
Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia
zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych1.
Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:
→ zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
→ poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa,
→ ochronę praw człowieka,
→ zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
→ budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych
pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.
Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:
→ tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk,
→ przedstawianie perspektywy Globalnego Południa,
→ rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu,
→ kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw,
→ ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę2.
Edukacja globalna nie jest oddzielnym przedmiotem, lecz jej treści zostały zawarte w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów. Edukacja globalna rozszerza zakres kształcenia obywatelskiego i wychowania. Edukacja globalna rozwija
w uczniach i uczennicach umiejętność krytycznego myślenia oraz pozwala na refleksję nad własną sprawczością. Edukacja globalna to przede wszystkim poszukiwanie rzetelnych informacji na temat problemów współczesnego świata oraz wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Dzięki EG młodzi ludzie bardziej świadomie podejmują decyzje konsumenckie oraz chętniej podejmują
działania na rzecz poprawy jakości życia innych ludzi. EG przyczynia się do rozwoju postaw empatii, tolerancji, szacunku i zrozumienia dla odmienności. Zwraca uwagę uczniów na takie wartości jak równość, solidarność, godność oraz wolność.
1 Definicja https://www.polskapomoc.gov.pl/Edukacja,globalna,1603.html
2 Źródło https://www.polskapomoc.gov.pl/Edukacja,globalna,1603.html
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klasy 4-6
Treść podstawy programowej
Lektura obowiązkowa:
Jan Brzechwa,
Akademia Pana Kleksa.

Lektura obowiązkowa:
John Ronald Reuel Tolkien,
Hobbit, czyli tam i z powrotem.

Lektura obowiązkowa:
Ignacy Krasicki, wybrane bajki.

Lektura obowiązkowa:
Janusz Korczak, Król Maciuś Pierwszy.

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji
Prawa i obowiązki dzieci.
• Jaka byłaby idealna szkoła?
• Jak wyglądają szkoły w różnych krajach, kulturach?
• Czym jest prawo do szczęścia?
→ Czy szkoła zapewnia prawo do szczęścia?
→ Co zrobić, by w szkołach na całym świecie było więcej
szczęśliwych uczniów?
Podróż jako poznawanie i zrozumienie siebie i świata.
• Jak podróże zmieniają ludzi?
→ Jakie są doświadczenia uczniów – jak podróże ich zmieniły?
→ Co zyskujemy dzięki podróżom?
→ Jakie emocje towarzyszą podróżom?
• W jaki sposób dzięki podróżom jesteśmy w stanie poznać świat?
→ Kiedy jesteśmy w stanie zrozumieć innych? Jakie muszą zostać
spełnione warunki? (aby zrozumieć musimy poznać).
→ W jaki sposób, dzięki zrozumieniu innych, jesteśmy w stanie zmienić
swoje postawy, zachowanie?
Różnice i podobieństwa w bajkach europejskich i afrykańskich.
Zalecamy zapoznanie uczniów z wybranymi bajkami dostępnymi na:
http://afryka.org/afryka/afryka-jak-z-bajki,news/
http://afryka.org/edukacja/#
Prawa dzieci.
• Jakie prawa przysługują dzieciom?
→ Czy dzieci we wszystkich regionach świata mają zapewnioną ochronę
swoich praw?
→ Czym jest prawo do edukacji, wyrażania swojego zdania?

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG
Analiza tekstu; dyskusja;
wyszukiwanie informacji –
praca z TIK.

Analiza tekstu; dyskusja;
burza mózgów;
kula śnieżna.

Analiza tekstu; dyskusja;
praca plastyczna.

Teksty źródłowe; dyskusja.

Treść podstawy programowej

Lektura obowiązkowa:
Henryk Sienkiewicz,
W pustyni i w puszczy.

Lektura obowiązkowa:
Józef Wybicki,
Mazurek Dąbrowskiego.

Lektury obowiązkowe:
14) Wybrane mity greckie, w tym mit o
powstaniu świata oraz mity
o Prometeuszu,
o Syzyfie, o Demeter i Korze,
o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie,
o Tezeuszu i Ariadnie, o Orfeuszu
i Eurydyce; *lub inne utwory literackie i
teksty kultury wybrane
przez nauczyciela.

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji
Kształtowanie wrażliwości kulturowej i językowej.
• Jaki jest wizerunek Afrykanów w książce?
→ Czym różni się on od tego, jak wyobrażamy sobie dzisiejszych
mieszkańców Afryki?
• Jak z szacunkiem pisać i mówić o przedstawicielach innych kultur?
→ Dlaczego powinniśmy doceniać podobieństwa i różnice między ludźmi
na całym świecie?
Jakie wartości zawarte są w tekstach hymnów narodowych? Analiza
porównawcza.
• Proponujemy wykorzystać hymny państw Ameryki Południowej
(np. Brazylii, Argentyny, Wenezueli) – są w nich nawiązania do wolności,
równości, poświęcenia dla ojczyzny. Państwa te walczyły o niepodległość w
podobnym okresie jak Polacy, ich hymny narodowe powstawały
w XIX wieku. Uczniowie jako pracę domową mogą przygotować informacje o
historii uzyskiwania niepodległości wybranych państw
i okolicznościach powstawania hymnów narodowych.
Motyw emigracji i tęsknoty za ojczyzną.
• Które fragmenty Mazurka Dąbrowskiego nawiązują do historii emigracji
Polaków?
• Jakie emocje towarzyszyły Polakom na emigracji?
• Z czyją pomocą Polacy zamierzali odzyskać niepodległość?
• Które narody dziś mogą czuć zbliżone emocje do tych, które w XVIII/XIX
wieku odczuwali Polacy?
Porównanie mitów cywilizacji europejskiej (greckie) z mitami innych kultur
(egipskimi, prekolumbijskimi, indyjskimi).
• Jakie wartości stanowią przesłanie mitów?
• Jak scharakteryzowani są bogowie i inni bohaterowie? Jakie są ich atrybuty?
• Jakie są podobieństwa i różnice w świecie przedstawionym w mitach?
• Dlaczego ludzie w różnych cywilizacjach, różnych częściach świata tworzyli
mity?

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

Materiały audiowizualne,
teksty źródłowe, dyskusja.

Analiza tekstu; dyskusja;
praca w grupach
zadaniowych.

Analiza tekstów; burza mózgów.

Treść podstawy programowej

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz
wybrane przypowieści
ewangeliczne,
w tym o siewcy, o talentach, o pannach
roztropnych, o miłosiernym
Samarytaninie;
lub inne utwory literackie i teksty kultury
wybrane przez nauczyciela.

Stworzenie świata według Biblii i innych przekazów kultury.
Proponujemy porównanie opisów powstania świata według Biblii
i przekazów innych kultur (np. cywilizacji prekolumbijskich, mitologii indyjskiej,
mitologii Słowian).
• Jak powstał świat?
→ Kto stworzył świat, człowieka?
→ Jaka była rola bóstwa w kreacji świata?
• Dlaczego religia, mitologia porusza problem stworzenia świata?
→ Dlaczego człowiek bez względu na miejsce zamieszkania i kulturę
poszukuje odpowiedzi na podobne pytania?

Analiza tekstów; kula śnieżna; dyskusja.

Lektury uzupełniające (obowiązkowo
dwie w każdym roku szkolnym),
na przykład:
6) Joseph Rudyard Kipling,
Księga dżungli.

I. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 3)
interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika,
rzeźba, fotografia).
III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych:
dialog, opowiadanie (twórcze, odtwórcze), opis, list, sprawozdanie
(z filmu, spektaklu, wydarzenia), dedykacja, zaproszenie, podziękowanie,
ogłoszenie, życzenia, opis przeżyć wewnętrznych, charakterystyka,
tekst o charakterze argumentacyjnym.

Świat przyrody i człowiek – współistnienie.
• Czy człowiek jest w stanie panować nad przyrodą? Dlaczego?
• Jaka powinna być relacja między ludźmi a naturą?
→ Jaki wpływ ma człowiek na naturę a jaki natura na człowieka?
→ Jak znaleźć równowagę między potrzebami człowieka a potrzebami
natury?
• Jak rozumiesz pojęcie zrównoważonego rozwoju (odpowiadanie na potrzeby
natury, ludzi i gospodarki)?
Interpretacja obrazu Pietera Bruegela (starszego), Wieża Babel, 1563 r.
Nawiązanie do tematyki Biblii i przypowieści ewangelickich.
• Jak to się stało, że ludzie mówią różnymi językami?
• Czy to dobrze, że posługujemy się różnymi językami?
→ Jakie są tego korzyści?
→ Jakie trudności z tego wynikają?

Propozycja tematyki tekstu o charakterze argumentacyjnym: „Dlaczego warto
pomagać ludziom mieszkającym w innych państwach?”

Analiza tekstów; dyskusja;
plakat.

Projekt edukacyjny,
dyskusja.

Wyszukiwanie informacji.

Treść podstawy programowej
III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych:
dialog, opowiadanie (twórcze, odtwórcze), opis, list, sprawozdanie
(z filmu, spektaklu, wydarzenia), dedykacja, zaproszenie, podziękowanie,
ogłoszenie, życzenia, opis przeżyć wewnętrznych, charakterystyka,
tekst o charakterze argumentacyjnym.
III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych:
dialog, opowiadanie (twórcze, odtwórcze), opis, list, sprawozdanie
(z filmu, spektaklu, wydarzenia), dedykacja, zaproszenie, podziękowanie,
ogłoszenie, życzenia, opis przeżyć wewnętrznych, charakterystyka,
tekst o charakterze argumentacyjnym.
III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych:
dialog, opowiadanie (twórcze, odtwórcze), opis, list, sprawozdanie
(z filmu, spektaklu, wydarzenia), dedykacja, zaproszenie, podziękowanie,
ogłoszenie, życzenia, opis przeżyć wewnętrznych, charakterystyka,
tekst o charakterze argumentacyjnym.

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Propozycja tematyki listu (zajęcia z doskonalenia umiejętności pisania listów):
Bierzesz udział w projekcie współpracy szkół. Twoją partnerską szkołą jest szkoła
z Tunezji. Napisz list (e-mail) do swojego kolegi/koleżanki z Tego kraju. Przedstaw
siebie i swoją szkołę, zadaj też pytania dotyczące spraw, które Cię interesują i są
związane życiem młodych ludzi w Tunezji.

Ogłoszenie o akcji „Godzina dla Ziemi” (lub innej poświęconej oszczędzaniu
energii, wody).
Uczniowie przygotowują ogłoszenie, w którym poinformują kolegów i koleżanki
o celach i zasadach brania udziału w akcji „Godzina dla Ziemi”.
Zadanie to może być elementem projektu międzyprzedmiotowego.
Więcej informacji: https://www.wwf.pl/godzinadlaziemi/

Podziękowanie za udział w akcji „Godzina dla Ziemi” (lub innego poświęconego
oszczędzaniu energii, wody).
Uczniowie przygotowują podziękowanie, w którym wyrażą wdzięczność za
udział w akcji. Uczniowie powinni podkreślić jak ważne jest oszczędzanie
energii i wody oraz jakie ma to skutki dla Ziemi, mogą odwołać się również do
oficjalnych danych uzyskanych od Organizatorów akcji (WWF).

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

Wyszukiwanie informacji w
Internecie; analiza tekstów;
praca z TIK.

Wyszukiwanie informacji;
praca pisemna; praca plastyczna; praca w grupie.

Wyszukiwanie informacji;
praca pisemna; praca plastyczna; praca w grupie.

Treść podstawy programowej
III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych:
dialog, opowiadanie (twórcze, odtwórcze), opis, list, sprawozdanie
(z filmu, spektaklu, wydarzenia), dedykacja, zaproszenie, podziękowanie,
ogłoszenie, życzenia, opis przeżyć wewnętrznych, charakterystyka,
tekst o charakterze argumentacyjnym.

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji
Pisanie opowiadania.
Uczniowie piszą opowiadanie „Sprawiedliwy świat”, w którym powinni
przedstawić swoją wizję sprawiedliwego świata. Możesz zaproponować im
problematykę:
• Relacje człowiek – natura
• Relacje człowiek – człowiek
• Relacje człowiek – praca
Opowiadanie uczniowie mogą opatrzyć własnymi ilustracjami.

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

Praca pisemna, praca plastyczna, wyszukiwania
informacji.

klasy 7-8
Treść podstawy programowej

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

I. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
3) interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia).

Praca dzieci.
Wspólnie z uczniami przeanalizuj zdjęcia Lewisa Wickes Hine’a (np. „10 letnia
prządka”):
http://www.photography-now.com/artist/lewis-hine (dostęp: 10.09.2017).
Poproś uczniów, aby znaleźli informacje o autorze zdjęć.
• W jakim państwie zostały zrobione zdjęcia?
• Czy dziś problem pracy dzieci nadal istnieje? Gdzie?
• Jakie emocje wywołują te zdjęcia?
• Jakie emocje towarzyszą bohaterom zdjęć?
• Czy sytuacje, w jakich zostały zrobione zdjęcia są wyjątkowe?
• Dlaczego Lewis W. Hine dokumentował pracę dzieci? Odwołaj się do wątków biograficznych.
• Czym jest fotografia zaangażowana?
Dodatkowe informacje: https://www.szerokikadr.pl/poradnik/pionierzy-fotogra-i-lewis-hine-czy-fotogra-a-zaangazowana-moze-byc-fotogeniczna (dostęp:
10.09.2017).

Analiza tekstu kultury; wyszukiwanie informacji
w Internecie; dyskusja.

Treść podstawy programowej

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: recenzja,
rozprawka, podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, przemówienie,
wywiad.

Wywiad z imigrantem.
Przeprowadź i zapisz wywiad z osobą z innego państwa, która mieszka, uczy się,
pracuje w Polsce. Zwróć uwagę, na:
• Przyczyny jej przybycia do Polski;
• Skutki z podjętej decyzji o zamieszkaniu w Polsce;
• Jak ocenia postawę Polaków wobec cudzoziemców;
Jeżeli uczniowie mogą mieć trudność z przeprowadzeniem wywiadu, to poproś
ich aby znaleźli wywiad z imigrantem i dokonali jego analizy (wnioski zapisać w
formie notatki).

Analiza tekstu; notatka.

IV. Samokształcenie. Uczeń:
4) uczestniczy w projektach edukacyjnych (np. tworzy różnorodne prezentacje,
projekty wystaw, realizuje krótkie filmy z
wykorzystaniem technologii multimedialnych).

Kampania o prawach dzieci – projekt.
Uczniowie przygotowują kampanie społeczną, której celem jest rozpowszechnienie informacji o prawach dzieci/uczniów. Kampania może zostać przeprowadzona w formie:
• Plakatów
• Filmu
• Profilu na portalu społecznościowym
• Zdjęć z opisami
• I innymi zaproponowanymi przez uczniów lub nauczyciela.
Do inspiracji kampanie na portalu www.kampaniespoleczne.pl

Projekt edukacyjny;
plakaty; filmy, itp.

III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych:
dialog, opowiadanie (twórcze, odtwórcze), opis, list, sprawozdanie
(z filmu, spektaklu, wydarzenia), dedykacja, zaproszenie, podziękowanie,
ogłoszenie, życzenia, opis przeżyć wewnętrznych, charakterystyka,
tekst o charakterze argumentacyjnym.

Lektura obowiązkowa: poeci Wisława Szymborska.

Pisanie listów – maraton Amnesty International.
Zorganizuj z uczniami maraton pisania listów AI – więcej na stronie
https://amnesty.org.pl/maraton/
Działanie to może zostać przeprowadzone w formie projektu edukacyjnego.
Uczniowie powinni w takim przypadku zorganizować akcję: nawiązać z Twoim
wsparciem kontakt z AI, rozpowszechnić informacje o wydarzeniu, wyjaśnić
pozostałym uczniom (rodzicom, nauczycielom) cel pisania listów oraz przeprowadzić akcję.
Na lekcjach języka polskiego przypomnij zasady pisania listów.
Łamanie praw człowieka – analiza wiersza W. Szymborskiej „Tortury”
• Co zmieniło się na przestrzeni wieków?
• Co się nie zmieniło na przestrzeni wieków?
• Dlaczego tortury są zjawiskiem powszechnym?
• Jak ciało reaguje na tortury?
• Co zrobić, aby tortury przestały być stosowane?

Projekt edukacyjny;
pisanie listów.

Materiały audiowizualne,
teksty źródłowe, dyskusja.
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Wraz z uczniami obejrzyj spot AI poświęcony stosowaniu tortur i opatrzony fragmentami wiersza W. Szymborskiej:
https://amnesty.org.pl/kampanie/stop-torturom/

Lektura obowiązkowa: Adam Mickiewicz,
Sonety krymskie.

Sonety krymskie – problem emigracji
• Dlaczego Mickiewicz napisał Sonety krymskie?
• Jakie uczucia towarzyszą emigrantowi?
→ Dlaczego emigranci często czują się osamotnieni?
→ Co robią, aby ograniczyć osamotnienie?
• Jaka jest postawa Mickiewicza wobec innej kultury (orientalizacja)? Uwzględnij wątki biograficzne.

Analiza tekstu; dyskusja;
wyszukiwanie informacji
w Internecie.

Lektura obowiązkowa:
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz.

Tematyka eposów narodowych w różnych kulturach.
Czym jest epos narodowy?
• Dlaczego eposy są ważne dla danego narodu?
• W jakich momentach historycznych powstawały eposy narodowe?
• Co stanowi problematyką Pana Tadeusza?
• Co stanowi problematykę eposów w innych kulturach?
• Co łączy eposy narodowe w różnych kulturach?

Analiza tekstu; dyskusja;
wyszukiwanie informacji
w Internecie.

Lektura obowiązkowa:
Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika.

Rola kobiet w konfliktach zbrojnych.
• Dlaczego wiersz „Śmierć Pułkownika” jest zaskakujący?
• Kim była Emilia Plater?
• Dlaczego Mickiewicz zdecydował się poświęcić jej wiersz?
• Jakie inne kobiety brały udział w konfliktach zbrojnych?
• Jaka jest rola kobiet i mężczyzn w trakcie walk?
• W jakim stopniu role te są różne w kulturach globalnego Południa i globalnej
Północy?

Analiza tekstu; dyskusja;
wyszukiwanie informacji
w Internecie.

Lektura obowiązkowa:
Henryk Sienkiewicz, Quo vadis.

Prześladowanie religijne.
• Jak przedstawiona jest sytuacja chrześcijan w starożytnym Rzymie?
• Dlaczego chrześcijanie byli prześladowani?
• Dlaczego prześladowanie religijne było i jest zjawiskiem powszechnym?
• Gdzie i kto jest prześladowany ze względów religijnych?

Analiza tekstu; dyskusja;
wyszukiwanie informacji
w Internecie.

Treść podstawy programowej

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

Lektura obowiązkowa:
Henryk Sienkiewicz, Latarnik.

Emigracja.
• Dlaczego główny bohater jest postacią tragiczną?
• Na ile tragizm bohatera wynika z jego zachowań i decyzji a na ile z czynników
niezależnych od niego?
• W jakim stopniu problemy bohatera były/są problemami powszechnymi,
dotykającymi innych ludzi?
• Kogo dziś mogą dotyczyć problemy, o których pisze H. Sienkiewicz?

Analiza tekstu; dyskusja;
wyszukiwanie informacji
w Internecie.

Lektura obowiązkowa: Stefan Żeromski,
Syzyfowe prace.

Dostęp do edukacji.
• Jakie możliwości wiążą się z dostępem do edukacji?
• Dlaczego rodzinie Borowiczów zależało na edukacji syna?
• Czy szkoła Marcinka zapewniała dobrą edukację? Dlaczego?
• Jaką funkcję pełni szkoła w państwie, w którym jest wolność i w państwie,
w którym tej władza pozbawia ludzi swobody?
• Jakie prawa przysługują młodym ludziom?
→ Czym jest prawo do edukacji, wyrażania swojego zdania?
→ Czy młodzi ludzie we wszystkich regionach świata mają zapewnioną
ochronę swoich praw?

Analiza tekstu; dyskusja.

IV. Samokształcenie. Uczeń:
4) uczestniczy w projektach edukacyjnych (np. tworzy różnorodne prezentacje,
projekty wystaw, realizuje krótkie filmy z
wykorzystaniem technologii multimedialnych).

III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: recenzja,
rozprawka, podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, przemówienie, wywiad.

Film o wyzwaniach i współzależnościach.
Uczniowie przygotowują film, w którym pokażą, jak rozumieją słowa Martina
Luthera Kinga:
• „Zanim zjesz śniadanie już należysz do więcej niż połowy świata.”
• „And before you finish eating breakfast in the morning, you’ve depended on
more than half the world” (A Christmas Sermon on Peace, 1967).
Tworzenie przemówienie.
Uczniowie wcielają się w przedstawicieli państw globalnego Południa i Północy
(np. prezydent, minister spraw zagranicznych), organizacji pozarządowych, organizacji międzynarodowych i przygotowują wystąpienie na międzynarodowym
kongresie poświęconym globalnym wyzwaniom. W przemówieniach powinny
być zawarte propozycje działań skierowane na rozwiązanie wyzwań związanych
z np.:
• Ochroną praw człowieka
• Zmianami klimatycznymi
• Zwiększeniem dostępu do edukacji
• Poprawą opieki medycznej

Analiza tekstu kultury; praca
z TIK

Analiza tekstu; wyszukiwanie informacji w Internecie;
debata
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• Budowanie bardziej uczciwej relacji w wymianie handlowej między globalnym Południem i Północą.

III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: recenzja,
rozprawka, podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, przemówienie,
wywiad.

III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych:
recenzja,
rozprawka, podanie, życiorys, CV, list
motywacyjny, przemówienie,
wywiad.

Recenzja reportażu.
Po zapoznaniu się z wybranym reportażem podróżniczym (np. R. Kapuściński) lub
reportażem zawartym w mediach, np.:
• Adam Leszczyński, Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,17406103,Ke-nia__Roze_podlewane_potem.html, [dostęp:
2016.10.21]
• Katarzyna Domagała-Szymonek, Dziennik Zachodni, http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/a/slaskie-wyrasta-na-florystyczna-potege,10371828/3/, [dostęp: 2016.10.21]
napisz jego recenzję. Pamiętaj, aby uwzględnić następujące kwestie:
• Jakie problemy porusza reportaż?
• Jak są przedstawione sprawy globalnego Południa?
• Czy zgadzasz się z wizją, oceną autora reportażu dot. wybranych problemów?
• Jakie jest Twoje zdanie na temat problemów przedstawionych w publikacji?
Umiejętność pisania CV (w tym elementy planowania swojej przyszłości i procesu samodoskonalenia).
Wyobraź sobie, że jako młody człowiek po skończeniu edukacji (np. liceum)
chciałbyś pojechać jako wolontariusz do wybranego przez siebie państwa. Przygotuj CV wraz z listem motywacyjnym (aplikacją) uzasadniającym wybór projektu
(co będziesz robić w ramach wolontariatu) oraz państwa.
Wyszukiwarka projektów: http://europa.eu/youth/volunteering_pl
Można również zadać uczniom samodzielne znalezienie projektu wolontariatu
europejskiego w Internecie (np. http://www.frsp.eu/?s=evs)
Więcej o Wolontariacie Europejskim: http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-wolontariat-europejski

Analiza tekstu.

Pisanie CV; wyszukiwanie
informacji w Internecie.
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I. Elementy historii rodzinnej i regionalnej. Uczeń:
2) poznaje historię i tradycje swojej
okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich
dzieje.

Zasłużone postacie Twojej okolicy.
• Kim byli/są ludzie zasłużeni dla okolicy ucznia?
→ Czy są wśród nich przedstawiciele innych narodowości (np. Żydzi,
Ormianie, Niemcy, Ukraińcy)?
→ W jaki sposób zasłużeni ludzie związani są również z innymi regionami Polski, Europy, świata (np. studiowali, pracowali, tworzyli za granicą).
• Jakim wyzwaniom musieli stawić czoła? Czy te wyzwania są podobne czy
różne od tych, z którymi radzić sobie muszą współcześni ludzie?

Prezentacja uczniowska;
analiza tekstów źródłowych;
wyszukiwania informacji
w źródłach internetowych.

III. Refleksja nad historią jako nauką.
Uczeń:
2) wskazuje sposoby mierzenia czasu w
historii i posługuje się pojęciami chronologicznymi.

Czas w różnych rejonach świata.
• Jak mierzy się czas w różnych regionach świata?
• Czy na całym świecie obowiązuje ten sam kalendarz (kalendarz żydowski,
muzułmański, prawosławny, perski).
• Jakie są skutki funkcjonowania różnych kalendarzy (np. różne terminy świąt,
początku roku itp.).

Wykład nauczyciela; burza
mózgów; analiza źródeł
(np. kalendarz 4 wyznań
Białegostoku http://dzieje.
pl/dziedzictwo-kulturowe/
bialystok-promuje-sie-kalendarzem-czterech-wyznan).

IV. Postacie i wydarzenia o doniosłym
znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Uczeń sytuuje
w czasie i opowiada o:
4) królowej Jadwidze, Władysławie
Jagielle, Zawiszy Czarnym, unii polsko-litewskiej i zwycięstwie grunwaldzkim.

Król Jadwiga – kobiety jako władczynie.
• Czy kobiety i mężczyźni powinni mieć taki sam dostęp do stanowisk państwowych, władzy?
→ Jak było kiedyś, jak jest teraz?
• Czy Jadwiga byłaby dobrym władcą?
• Czy są miejsca, gdzie władzę mają tylko mężczyźni lub tylko kobiety (np. grupa etniczna Mosuo zamieszkująca dwie chińskie prowincje - Syczuan i Junnan;
plemię pigmejów Aka w którym jest równy podział obowiązków między mężczyzn i kobiety; Meghalaya - stan w Indiach)
→ Które rozwiązanie jest najlepsze, dlaczego?

Prezentacja nauczyciela;
dyskusja z uczniami; drama;
praca projektowa.

Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Uczeń sytuuje w czasie
i opowiada o:
11) laureatce Nagrody Nobla – Marii
Skłodowskiej-Curie.

•

Maria Skłodowska-Curie jako emigrantka.
→ Czy emigranci powinni mieć takie same szanse na odniesienie sukcesu jak pozostali mieszkańcy państwa?
→ Jakie korzyści odnosi państwo, w którym pracuje noblista, a jakie
państwo-ojczyzna noblisty?

Analiza źródeł internetowych; dyskusja; metaplan.
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Nagroda Nobla – szanse na odniesienie sukcesu wśród kobiet i mężczyzn.
• Ile kobiet i ilu mężczyzn zostało laureatami Nagrody Nobla?
→ Z czego wynika ta różnica?
→ Dlaczego kobiety mają mniejsze szanse na sukces edukacyjny?
Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Uczeń sytuuje w czasie
i opowiada o:
16) papieżu Janie Pawle II.

Jan Paweł II – papież pielgrzym.
• Dlaczego o Janie Pawle II mówi się, że był papieżem-pielgrzymem?
→ Jakie rejony świata odwiedził?
→ Dlaczego tak dużo podróżował?
→ Co było efektem jego pielgrzymek?
→ W jakich innych religiach ważną rolę odgrywają pielgrzymki?

10) Strajk dzieci we Wrześni. Udręki niewoli, germanizacja, rusyfikacja

Strajk dzieci we Wrześni – prawa dziecka.
• Czy dzieci mają prawo strajkować?
→ Jakie prawa mają dzieci?
→ Dlaczego dostęp do edukacji jest ważny?
→ Jakie inne były przypadki protestów młodych ludzi (np. protest
syryjskich dzieci przeciw atakom chemicznym http://www.telegraph.co.uk/
news/2017/04/06/syrian-children-protest-worlds-inaction-chemical-attack-idlib/

Analiza tekstu źródłowego;
drama; dyskusja.

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji
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zagadnienia EG

Praca z mapą; dyskusja;
burza mózgów.

klasa 5
Treść podstawy programowej

I. Cywilizacje starożytne. Uczeń: 2) lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje
Starożytnego Wschodu (Mezopotamii,
Egiptu i Izraela), cywilizacje nad wielkimi
rzekami (Indie i Chiny) oraz cywilizacje
starożytnej Grecji i Rzymu;

Porównanie mapy podziału Ziemi na globalne Południe i Północ oraz mapy cywilizacji starożytnych. Znaczenie dostępu do wody.
• W których regionach Ziemi zlokalizowane były pierwsze starożytne cywilizacje?
→ Jakie znaczenie dla powstania cywilizacji miała woda (rzeki)?
→ Dlaczego dostęp do czystej wody jest ważny?
→ Czy każdy ma prawo do dostępu do wody?
→ Dlaczego w niektórych częściach świata ten dostęp jest utrudniony?
→ Czy takie regiony mogą się rozwijać?

Praca z mapą; wyszukiwanie
informacji w Internecie; kula
śnieżna.
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→ W jakim stopniu ludzie mieszkający w tych częściach świata mają
takie same szanse na dobre życie?
I. Cywilizacje starożytne. Uczeń:
5) charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej świata
starożytnego w różnych dziedzinach:
filozofii, nauce, prawie, architekturze,
sztuce, literaturze.

Kodeks Hammurabiego i prawo rzymskie.
• W jakim celu powstało prawo?
• Jakie wartości przyświecały autorom kodeksu Hammurabiego i prawa rzymskiego?
• W jakich cywilizacjach powstały te dwie idee prawa (kodeks Hammurabiego
i prawo rzymskie)? Zwróć uwagę, że narodziny spisanego prawa miały miejsce
na Bliskim Wschodzie (globalne Południe).

Analiza tekstów źródłowych;
rozmowa kierowana; praca
z mapą.

I. Cywilizacje starożytne. Uczeń:
4) umiejscawia w czasie i zna różne systemy sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Egipcie, Atenach
peryklejskich i Rzymie.

Demokracja ateńska.
• Jakie były mocne i słabe strony demokracji ateńskiej (szczególne uwzględnienie: pierwsza idea demokracji; mechanizmy wpływania obywateli na sprawy
polis; brak praw obywatelskich dla kobiet i migrantów; ostracyzm).
• Czy uczniowie chcieliby żyć w ustroju demokracji ateńskiej? Dlaczego?
• Który ustrój jest lepszy: demokratyczny czy oparty na władzy jednej osoby
bądź małej grupy?

Debata; rozmowa
kierowana.

II. Bizancjum i świat islamu. Uczeń:
1) umiejscawia w czasie i przestrzeni zasięg ekspansji arabskiej i wyjaśnia wpływ
cywilizacji muzułmańskiej na Europę;
2) lokalizuje w czasie i przestrzeni cesarstwo bizantyjskie i rozpoznaje osiągnięcia
kultury bizantyjskiej (prawo, architektura,
sztuka).

Bizancjum jako pogranicze kultur, miejsce przenikania się wschodu i zachodu.
• Dlaczego Konstantynopol został zamieniony na Stambuł?
• Czym jest przenikanie się kultur?
→ Czy cywilizacje powinny być zamknięte czy otwarte na inne kultury?
Dlaczego?
• Co państwa zyskują a co mogą stracić, jeżeli staną się otwarte na przenikania
kultur?
• Czy dziś również dochodzi do przenikania się kultur?
→ Jakie przykłady znają uczniowie?

VII. Polska w XIV i XV wieku. Uczeń:
2) analizuje dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej
(system obronny, urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej.

Akademia Krakowska i dostęp do edukacji.
• Dlaczego Kazimierze Wielki ustanowił Akademię Krakowską?
→ W sposób dostęp do edukacji przyczynia się do rozwoju społeczeństwa, poprawy jakości życia obywateli?
• Chęć dostępu do edukacji jako powód emigracji (w Akademii Krakowskiej
studiowali przedstawiciele różnych narodowości).
→ Czy dziś również ludzie wyjeżdżają w celu zdobycia wiedzy?
→ Do jakich państw wyjeżdżają Polacy?
→ Skąd pochodzą studenci uczący się w Polsce?

Praca z mapą; prezentacja
multimedialna; dyskusja.

Analiza tekstów źródłowych;
komiks – praca twórcza;
rozmowa kierowana.
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VIII. Wielkie odkrycia geograficzne.
Uczeń:
1) wyjaśnia przyczyny i ocenia wpływ
odkryć geograficznych na życie społecznogospodarcze i kulturowe Europy oraz
Nowego Świata.

Odkrycia geograficzne jako rachunek zysków i strat.
• Jakie korzyści z odkryć geograficznych osiągnęli Europejczycy, a jakie mieszkańcy Ameryki?
• Jakie straty z odkryć geograficznych odnieśli Europejczycy, a jakie mieszkańcy Ameryki?
• Czy warto było odkryć Amerykę? – perspektywa „Starego Świata”.
• Czy warto było zostać odkrytym? – perspektywa „Nowego Świata”.
• Co Ty byś zrobił gdybyś odkrył nowy kontynent i nowe cywilizacje?

IX. „Złoty wiek” w Polsce na tle europejskim. Uczeń:
8) przedstawia okoliczności zawarcia unii
realnej między Polską a Litwą (1569)
i jej główne postanowienia.

Unia jako przejaw współpracy państw.
• Jak państwa współpracowały ze sobą, jak współpracują obecnie?
• Dlaczego państwa zawierają unie?
→ Jakie korzyści z tego wynikają?
→ Na jakich wartościach powinny opierać się związki państw?
→ Jakie są przykłady unii państw dziś w Europie i na świecie, np. Unia
Europejska, Unia Państw Afrykańskich.

Praca z mapą; mapa myśli;
wyszukiwanie informacji
w Internecie.

X. Początki Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. Uczeń:
1) charakteryzuje stosunki wyznaniowe
i narodowościowe.

Tolerancja religijna i wielokulturowość w Rzeczpospolitej.
• Przedstawiciele, których religii byli mieszkańcami dawnej Rzeczpospolitej,
Twojej miejscowości?
• Dlaczego ustanowiono zasadę tolerancji religijnej?
→ Co był się stało, gdyby tej zasady nie wprowadzono?
→ Jakie korzyści odniosła Rzeczpospolita dzięki otwartej polityce na
przedstawicieli innych kultur?

Burza mózgów; analiza
tekstów źródłowych;
metaplan.

USA – tworzenie nowego państwa.
• Wyobraź sobie, że budujesz nowe państwo. Jakie zasady powinny w nim
panować, aby ludziom dobrze się żyło?
→ W jakim państwie Ty chciałbyś żyć?
• Jakie niezbywalne prawa przyznawała Deklaracja Niepodległości?
→ Czy są one nadal aktualne?
→ Czy można je zastosować w każdym państwie? Dlaczego?
• Kto tworzył USA?

Analiza tekstów źródłowych;
tworzenie plakatu; dyskusja.

XIV. Powstanie Stanów Zjednoczonych.
Uczeń:
1) omawia przyczyny i następstwa amerykańskiej wojny o niepodległość;
2) wymienia instytucje ustrojowe Stanów
Zjednoczonych, wyjaśnia ich funkcjonowanie; ocenia sposób, w jaki konstytucja
amerykańska realizowała w praktyce

Metaplan; projekt
edukacyjny.

Treść podstawy programowej

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

zasadę trójpodziału władzy;
3) przedstawia wkład Polaków w walkę
o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

→ Czy ludzie będący mieszkańcami USA różnili się między sobą, czy byli
podobni?
→ Jakie miało to znaczenie dla tworzenia się nowego państwa?
• Dlaczego Polacy chętnie przyłączali się do budowy USA?
→ Dlaczego emigrowali do tego państwa?
→ Dlaczego dziś ludzie emigrują do USA, Europy?

XV. Wielka rewolucja we Francji. Uczeń:
1) wyjaśnia główne przyczyny rewolucji
i ocenia jej rezultaty;
2) analizuje i objaśnia zasady zawarte
w Deklaracji Praw Człowieka
i Obywatela.

Rewolucja francuska jako przejaw walki o prawa człowiek i obywatela.
• Dlaczego Francuzi wyszli na ulice, sprzeciwili się władzy królewskiej?
→ Czego się domagali?
→ Na jakich wartościach chcieli budować swoje państwo?
→ Czy te wartości są nadal aktualne?
→ Czy każde społeczeństwo mogłoby budować swoje państwo na tych
wartościach?
→ Jakich wartości, praw Twoim zdaniem zabrakło?
• Co Ty byś zmienił w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela?

Analiza tekstów źródłowych;
tworzenie plakatu; dyskusja,
burza mózgów.

XVI. Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej. Uczeń:
1) podaje przykłady naprawy państwa za
panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego,
w tym osiągnięcia Komisji Edukacji Narodowej.

Rozwój edukacji jako środek na wzmocnienie państwa.
• Czym zajmowała się Komisja Edukacji Narodowej, Towarzystwo do Ksiąg
Elementarnych, Collegium Nobilium, Szkoła Rycerska, szkoły parafialne?
→ Dlaczego ważne było wyznaczenie standardów edukacji i podniesienie jej poziomu?
→ Kto miał dostęp do edukacji?
• Jaki jest związek między dostępem do edukacji a rozwojem państwa i jakością życia jego obywateli?
→ Dlaczego edukacja może być receptą dla państw dotkniętych wojną,
biedą?

Drama; dyskusja; metaplan.

klasa 7
Treść podstawy programowej
XIX. Europa po kongresie wiedeńskim.
Uczeń:

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji
Industrializacja – pojawienie się kapitalistów i proletariuszy.
• Jakie korzyści i straty wynikały z industrializacji i pojawienia się wynalazków?

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG
Drama; plakat; wywiad; kula
śnieżna; metaplan.

Treść podstawy programowej

2) charakteryzuje najważniejsze przejawy
rewolucji przemysłowej (wynalazki
i ich zastosowania, obszary uprzemysłowienia, zmiany struktur społecznych
i warunków życia).

XX. Ziemie polskie w latach 1815–1848.
Uczeń:
5) charakteryzuje główne nurty oraz postacie Wielkiej Emigracji i ruch spiskowy
w kraju.

XXIII. Europa i świat w II połowie XIX i na
początku XX wieku. Uczeń:
3) wyjaśnia przyczyny, zasięg i następstwa ekspansji kolonialnej państw europejskich w XIX wieku.

XXIII. Europa i świat w II połowie XIX i na
początku XX wieku. Uczeń:
4) wymienia nowe idee polityczne i zjawiska kulturowe, w tym początki kultury
masowej i przemiany obyczajowe.

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

→ Kto korzystał więcej kapitaliści czy robotnicy?
→ Kto bardziej odczuł negatywne skutki industrializacji?
→ Jak duża była ta różnica?

• Jakie były warunki pracy i życia kapitalistów oraz robotników?
• Jak inaczej można było podzielić zyski z industrializacji?
• Jak inaczej można było ograniczyć negatywne skutki rewolucji przemysłowej?
Emigracja – trudna decyzja.
• Dlaczego Polacy emigrowali?
→ Do których państw?
→ Czy państwa te chętnie przyjmowały Polaków?
• Jak myślisz, jakie emocje towarzyszyły ludziom emigrującym?
• Fryderyk Chopin, Maria Skłodowska-Curii – byli Polakami czy Francuzami?
• Co zyskały, a co straciły państwa, które przyjmowały Polaków?
• W których rejonach świata dziś jest największy ruch emigracyjny?
→ Jakie są jego przyczyny?

Drama; plakat; wywiad; kula
śnieżna; metaplan.

Jak kolonizacja wpłynęła na państwa kolonizowane?
• Dlaczego mocarstwa europejskiej rozpoczęły wyścig o kolonie?
→ Jaki jest związek między kolonizacją a rewolucją przemysłową i industrializacją?
→ Jakie zyski z kolonizacji miały państwa europejskie a jakie państwa
globalnego Południa?
Praca z mapą; analiza SWOT;
→ Jakie straty odnosiły państwa europejskie a jakie państwa globalnego
analiza źródeł.
Południa?
• Jakie problemy przenosiły państwa europejskie na państwa globalnego Południa?
• W jakim stopniu te współzależności i bilans zysków i start uległ zmianie?
Igrzyska olimpijskie i wystawa światowa.
• Jaki był cel nowożytnych igrzysk olimpijskich i organizacji wystaw światowych?
→ Na jakich wartościach opierały się te wydarzenia?
→ W których państwach były organizowane te imprezy (w XIX wieku i
współcześnie)?
→ Dlaczego w XIX wieku nie brały udziału państwa Afryki, Azji?

Wykład; praca z mapą;
plakat; burza mózgów.

Treść podstawy programowej

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

XXIII. Europa i świat w II połowie XIX
i na początku XX wieku. Uczeń:
4) wymienia nowe idee polityczne i zjawiska kulturowe, w tym początki kultury
masowej i przemiany obyczajowe.

Sufrażystki – prawa kobiet.
• Dlaczego kobiety nie zawsze miały takie same prawa jak mężczyźni?
• Jakie były okoliczności walki o prawa kobiet?
• Czy dziś kobiety korzystają z takich samych praw jak mężczyźni?
→ W których społecznościach kobiety mają większą władzę od mężczyzn?
→ Gdzie znajdują się te społeczności?

Projekt edukacyjny; analiza
tekstów źródłowych; drama.

XXVII. Europa i świat po I wojnie światowej. Uczeń:
1) opisuje kulturowe i cywilizacyjne następstwa wojny.

Wpływ mass mediów na społeczeństwo początku XX wieku.
• Jaka jest rola mass mediów?
→ Jak mass media mogą wpływać na opinie społeczeństwa?
• W jaki sposób przywódcy państw mogą wykorzystywać do swoich celów
mass media (propaganda)?
→ Jak w III Rzeszy i ZSRR stosowano propagandę?
→ W których państwach współczesnych istniej rozbudowana propaganda (wskazać na mapie)?
→ Czy są to państwa demokratyczne?

Projekt edukacyjny; analiza
tekstów źródłowych.

klasa 8
Treść podstawy programowej

XXXVI. Świat po II wojnie światowej.
Uczeń:
1) charakteryzuje bezpośrednie skutki
II wojny światowej, wyróżniając następstwa
polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem powstania
Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji
ONZ – powszechna organizacja międzynarodowa.
• Dlaczego powstało ONZ?
→ Jakie są jego cele?
→ Co jest wyjątkowego w tej organizacji?
• Czy każde państwo ma równy głos w ONZ?
→ Dlaczego tak jest?
→ Jakie może to mieć skutki dla państw globalnego Południa i globalnej
Północy?
• Które państwa uczestniczyły w misjach ONZ, a w których państwach misje te
miały miejsce?
→ Jaki był rezultat tych misji?
→ Dlaczego taki był wynik tych misji?

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

Metoda projektu;
teksty źródłowe.

Treść podstawy programowej

XXXVI. Świat po II wojnie światowej.
Uczeń:
6) określa przyczyny, umieszcza w czasie
i przestrzeni procesy dekolonizacyjne
i ocenia ich następstwa.

XXXVI. Świat po II wojnie światowej.
Uczeń:
7) wymienia konflikty doby zimnej wojny,
w tym wojny w Korei, Wietnamie
i Afganistanie oraz omawia skutki blokady Berlina i kryzysu kubańskiego.

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji
Dekolonizacja – kto decydował o niepodległości i zasadach funkcjonowania
nowych państw?
• Które państwa zyskały niepodległość?
→ W jaki sposób do tego doszło: pokojowo czy krwawo?
• Na ile państwa globalnego Południa samodzielnie decydowały o swojej
niepodległości? Jawaharlal Nehru i Mahatma Nehru – przywódcy niepodległych
Indii.
• Jak oceniasz politykę walki o niepodległość bez użycia przemocy (non-violent)?
→ Czy warto było ją stosować?
Globalne Południe – obszar rywalizacji państw globalnej Północy.
• W których państwach doszło do konfliktów zbrojnych po II Wojnie Światowej?
• W jaki sposób uwikłane w te konflikty były państwa globalnej Północy:
ZSRR, USA?
• Jakie były skutki tych konfliktów dla państw globalnego Południa i Północy?

XXXVI. Świat po II wojnie światowej.
Uczeń:
12) przedstawia cele i główne etapy rozwoju Unii Europejskiej.

Wspólnota państw europejskich – współpraca i integracja zamiast
• Na jakich wartościach opierała się integracja europejska?
• Kim byli „ojcowie założyciele” Wspólnoty Europejskiej?
• Jaką rolę odegrały Niemcy (RFN) w integracji europejskiej?
→ Jak państwa europejskie potraktowały Niemcy po II Wojnie Światowej?
→ Czy nawiązanie ścisłej współpracy i integrowanie się z Niemcami
przyniosło pozytywne skutki?
• Czy uważasz, że idea „Stanów Zjednoczonych Europy jest możliwa?”

XXXVI. Świat po II wojnie światowej.
Uczeń:
13) opisuje najważniejsze przemiany
kulturowe i społeczne po II wojnie światowej.

Jak rozwój nowych mediów wpływa na ruchy polityczne i rewolucyjne?
• Czym była „Arabska Wiosna”, jakie państwa w niej brały udział, gdzie są położone?
• W jaki sposób media społecznościowe, Internet ułatwiły organizację protestów?
• Jak przywódcy państw mogli korzystać z mediów społecznościowych (zbierać dane o przeciwnikach politycznych?

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

Praca z mapą; analiza źródeł;
komiks, plakat – praca
twórcza; drama; dyskusja.

Praca z mapą; projekt edukacyjny; analiza źródeł.

Prezentacje uczniowskie;
analiza źródeł; metaplan;
mapa myśli.

Wyszukiwanie informacji w
Internecie; burza mózgów;
analiza SWOT; dodatkowe
informacje:
http://multiculticlub.com/
arabska-wiosna-internetowa-rewolucja-w-swiecie-islamu/

Treść podstawy programowej

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG
http://www.dwutygodnik.
com/artykul/6921-koniec-aleppo-koniec-wiary-w-internet.html

XXXIX. Polska w latach 1957–1981.
Uczeń:
7) wyjaśnia przyczyny i następstwa strajków sierpniowych w 1980 r.;
8) charakteryzuje ruch społeczny „Solidarność”.

Pokojowy ruch „Solidarność” i 21 postulatów sierpniowych.
• Czego dotyczą 21 postulaty, jak można je skategoryzować?
• W jakim stopniu „21 postulatów” jest uniwersalnymi celami, które mogłyby
być żądaniami społeczeństw w innych krajach (np. globalnego Południa)?
• Na ile problemy Polaków w latach 80 XX wieku są podobne do problemów
ludzi współczesnych zamieszkujących inne regiony Ziemi?

Analiza tekstów źródłowych;
dyskusja; analiza SWOT.

S
O
W

Treść podstawy programowej
II. Rodzina. Uczeń: II. Rodzina. Uczeń:
1) charakteryzuje rodzinę jako grupę społeczną; przedstawia rolę rodziców
i osób starszych w rodzinie; analizuje
wartości ważne dla jego rodziny;
2) analizuje wpływ, jaki rodzina wywiera
na dzieci; przedstawia prawa i obowiązki
dzieci w rodzinie;
3) wyjaśnia, jak funkcjonuje gospodarstwo domowe.

II. Rodzina. Uczeń: II. Rodzina. Uczeń:
4) wymienia kategorie wydatków gospodarstwa domowego; planuje jego
budżet.

IV. Prawa człowieka. Uczeń:
3) wymienia prawa dzieci i analizuje przepisy Konwencji o prawach dziecka;
4) podaje przykłady działań Rzecznika
Praw Dziecka; przedstawia cele działalności
Funduszu Narodów Zjednoczonych
na Rzecz Dzieci.

IV. Prawa człowieka. Uczeń:
7) przedstawia przykłady działań organizacji pozarządowych na rzecz ochrony
praw człowieka; uzasadnia potrzebę

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji
Rodzina – sprawiedliwy podział obowiązków.
• Jakie obowiązki, zadania mają poszczególni członkowie rodziny?
→ Jakie role przypisują kobiecie (żonie, matce), mężczyźnie (mężowi,
ojcu) mass media, reklamy?
→ Kto ma więcej obowiązków, które obowiązki są cięższe?
→ Jak wygląda ta sytuacja w różnych rodzinach, w różnych częściach
świata?

Różnice w budżetach domowych.
• Jakie są kategorie domowego budżetu?
→ Które wydatki pochłaniają najwięcej pieniędzy, a które najmniej?
• Jak wygląda sytuacji polskich rodzin na tle innych państw?
→ Od czego mogą zależeć te różnice?

Prawa dziecka – edukacja, zdrowie.
• Jakie prawa mają dzieci?
→ Które z tych praw są Twoim zdaniem najważniejsze?
• Czy te prawa są przestrzegane w Polsce, na świecie?
→ Co można zrobić, aby jeszcze bardziej ograniczyć przypadki nieprzestrzegania tych praw?
• Jaki jest dostęp do edukacji w różnych państwach na świecie?
→ Jakie może to mieć znaczenie dla tych państw, Europy, Polski?
• Czy wszystkie dzieci są objęte obowiązkowymi szczepieniami?
→ Jak ta sytuacja wygląda w Polsce, a jak na świecie?
→ Jakie skutki może nieść nieprzestrzeganie tego prawa?
Ochrona praw człowieka i wzmacnianie postawy tolerancji.
• Które organizacje pozarządowe zajmują się ochroną praw człowieka?
→ Cele i działania której organizacji są Ci najbliższe?
→ W jaki sposób można wesprzeć te organizacje?
• Na czym polega bycie w mniejszości?

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

Dyskusja; analiza źródeł;
metody badawcze: ankieta;
wywiad.

Metody badawcze: ankieta;
wywiad; analiza własnych
wydatków; wyszukiwanie
informacji w Internecie:
https://data.oecd.org/hha/
household-disposable-income.htm,
www.data.oecd.org,
www.data.wordbank.org.
Prezentacja uczniowska;
analiza źródeł tekstowych;
wyszukiwanie informacji
w Internecie:
https://www.unicef.pl/
Co-robimy/Publikacje/Sytuacja-dzieci-na-swiecie

Spotkanie z przedstawicielami mniejszości, organizacji
pozarządowej; analiza źródeł
tekstowych; burza mózgów;
drama.

Treść podstawy programowej
przeciwstawiania się zjawiskom braku
tolerancji wobec różnych mniejszości.

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

→ Jakiego rodzaju mniejszości znasz?
→ Dlaczego mniejszości potrzebują dodatkowego wsparcia?
→ Czy znasz ludzi będących przedstawicielami mniejszości? Czym się
zajmują, kim są?

VI. Społeczność lokalna. Uczeń:
5) znajduje i przedstawia informacje na
temat swojej gminy, wydarzeń i postaci
z jej dziejów;
6) rozpoznaje problemy społeczne swojej
społeczności lokalnej (np. wynikające
z sytuacji demograficznej, gospodarczej,
infrastrukturalnej); formułuje
sądy dotyczące tych problemów.

Problem lokalny czy globalny?
• Jakie problemy są w Twojej „małej ojczyźnie”?
→ W jaki sposób powiązane są z globalnymi współzależnościami (klimat,
gospodarka, kultura, choroby)?
→ Co Ty możesz zrobić, żeby je ograniczyć?
→ Co trzeba zrobić globalnie, aby je rozwiązać?

VIII. Wspólnoty narodowe/etniczne i
ojczyzna. Uczeń:
4) wymienia mieszkające w Polsce mniejszości narodowe i etniczne, grupę posługującą
się językiem regionalnym oraz grupy
migrantów (w tym uchodźców)
i lokalizuje miejsca ich zwartego zamieszkiwania; przedstawia – za Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej – prawa przysługujące etnicznym grupom
mniejszościowym.

Praca z mapą; analiza źródeł
tekstowych; kula śnieżna.
Mniejszości narodowe w Polsce, Polacy jako mniejszość narodowa na świecie.
• Jakie mniejszości narodowe zamieszkują Polskę?
Więcej informacji:
→ Jakie jest ich pochodzenie?
http://uprzedzuprzedzenia.
→ W jakich okolicznościach pojawili się w Polsce?
• Gdybyś był przedstawicielem mniejszości narodowej w innym niż Polska pań- org/czym-mowa-nienawisci/
hejt-w-polsce-diagnoza/
stwie, jakie prawa jako przedstawiciel mniejszości narodowej chciałbyś posiadać?
http://mniejszosci.naro→ Dlaczego przedstawiciele mniejszości narodowych powinni mieć
dowe.mswia.gov.pl/mne/
zapewnione specjalne prawa?
prawo/zapisy-z-konstytucji→ Co to za prawa?
-r/6481,Podstawowe-prawa.
→ W jakim stopniu prawa te są zbieżne z Twoimi propozycjami?
html

VIII. Wspólnoty narodowe/etniczne i
ojczyzna. Uczeń:
5) uzasadnia, że można pogodzić różne
tożsamości społeczno-kulturowe (regionalną,
narodową/etniczną, państwową/obywatelską, europejską); rozpoznaje
przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemityzmu,
oraz uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się tym zjawiskom.

Ksenofobia a wolność słowa.
• Jakiego rodzaju partie polityczne mają zakaz istnienia w Polsce (Konstytucja
RP art. 13)?
→ Czy taki zakaz ingeruje w wolności i swobody? Dlaczego tak/nie?
• Czym jest hejt, mowa nienawiści wobec mniejszości?
→ Jaka jest skala tego zjawiska?
→ Jakie są doświadczenia uczniów z mową nienawiści?
→ Jak często zdaniem uczniów przedstawiciele mniejszości narodowych/etnicznych spotykają się z przejawami ksenfobii?
→ Jakie to może mieć skutki dla pojedynczej osoby a jakie dla całego
społeczeństwa?

Metody badawcze: wywiad,
ankieta, obserwacja, spacer;
dyskusja; metaplan.

Metody badawcze: wywiad,
ankieta, obserwacja, spacer;
dyskusja; metaplan.
Więcej informacji:
http://uprzedzuprzedzenia.
org/czym-mowa-nienawisci/
hejt-w-polsce-diagnoza/

Treść podstawy programowej

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

IX. Udział obywateli w życiu publicznym
– społeczeństwo obywatelskie. Uczeń:
3) przedstawia cele i przykłady działania
organizacji społecznych skupiających
młodych ludzi w Polsce; wyjaśnia ideę
wolontariatu i przedstawia formy
działalności wolontariuszy.

Wolontariat – sposób na współczesne wyzwania?
• Które organizacje społeczne zajmują się sprawami globalnego Południa?
→ Cele i działania której organizacji są Ci najbliższe?
→ W jaki sposób można wesprzeć te organizacje?
• Na czym polega wolontariat w kontekście wsparcia globalnego Południa?
→ Jak mądrze wspierać mieszkańców globalnego Południa?
→ Kto jest ekspertem od spraw globalnego Południa: ludzie z globalnej
Północy czy globalnego Południa?

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowej,
wolontariuszami; wyszukiwanie informacji w Internecie; dyskusja.

X. Środki masowego przekazu. Uczeń:
2) znajduje w mediach wiadomości na
wskazany temat; odróżnia informacje
o faktach od komentarzy i opinii; wyjaśnia, na czym powinna polegać rzetelność dziennikarzy

Analiza treści mass mediów.
• Ile treści w gazetach poświęconych jest sprawom świata?
→ Ile z tego, dotyczy państw globalnego Południa?
• Jak przedstawiony jest wybrany przez Ciebie w gazecie problem dotyczący
globalnego Południa?
→ Czy spełnia on standardy zawarte w Kodeks w sprawie obrazów
i wiadomości dotyczących krajów Południa?

Analiza tekstów źródłowych;
dyskusja; mapa myśli.

X. Środki masowego przekazu. Uczeń:
4) wskazuje cele kampanii społecznych;
analizuje materiały z wybranej kampanii
tego rodzaju;
5) wykazuje znaczenie opinii publicznej;
znajduje w internecie komunikaty
z badań opinii publicznej oraz odczytuje
i interpretuje proste wyniki takich badań.

Kampanie społeczne – narzędzie do stawiania czoła wyzwaniom globalnego
świata.
• O jakich wyzwaniach stojących przed globalnym światem mowa w kampaniach społecznych?
→ Które z tych kampanii dotyczą globalnego Południa?
→ W jaki sposób kapanie społeczne mają pomóc w rozwiązaniu współczesnych wyzwań?
• Czy kampanie społeczne spełniają standardy zawarte w Kodeks w sprawie
obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa (zwłaszcza w zakresie oddania głosu ludziom, których te wyzwania dotyczą)?

Analiza kampanii społecznych (np. www.kampaniespoleczne.pl, materiały
Fundacji Komunikacji Społecznej); dyskusja; metaplan.

XII. Sprawy międzynarodowe. Uczeń:
1) wymienia cele i przejawy działania
Organizacji Narodów Zjednoczonych
i Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego.

Misje pokojowe ONZ.
• Jakie są cele i wartości ONZ?
• Jaka była/jest skuteczność misji ONZ?
• Jak myślisz, co trzeba by było zmienić w zasadach funkcjonowania ONZ, aby
działało skuteczniej?
• Czy w ONZ wszyscy członkowie są równo traktowani?
→ Jak oceniasz tę sytuację, jakie skutki może to nieść?

Metaplan, wyszukiwanie
informacji w Internecie; prezentacje uczniowskie; burza
mózgów; dyskusja.

Treść podstawy programowej
XII. Sprawy międzynarodowe. Uczeń:
5) formułuje sądy w sprawach wybranych
problemów społecznych współczesnego
świata; rozważa propozycje działań
w kierunku poprawy warunków
życia innych ludzi na świecie.

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji
Nierówności społeczne.
• Skąd pochodzą produkty Twojego codziennego użytku?
→ W jakich warunkach pracują ludzie, którzy je produkują (np. dżinsy,
kakao, T-shirty, sprzęty elektroniczne)?
→ Co możesz zrobić, aby poprawić ich warunki (naciski na właścicieli
marek/producentów, petycje, zobowiązania do przyjęcia kodeksów opartych na
zasadach etycznej pracy, certyfikaty typu fair trade)?

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

Projekt edukacyjny,
dyskusja.
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klasy 4-6
Treść podstawy programowej

I. Uczeń posługuje się podstawowym
zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych
oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych
w zakresie następujących tematów:
1) człowiek (np. dane personalne, okresy
życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje,
umiejętności i zainteresowania).

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji
Uczucia, emocje i zainteresowania.
→ Jakie emocje towarzyszą ludziom na co dzień?
→ Czy te same emocje towarzyszą dzieciom na całym świecie? Spróbuj
wyobrazić sobie i nazwać te emocje, które towarzyszą dzieciom mieszkającym
na innym kontynencie.
→ Jak sądzisz dlaczego te emocje są różne/takie same?
• W jaki sposób ludzie na całym świecie wyrażają emocje? Czy ludzie mieszkający w Afryce, Azji, Europie i Ameryce Północnej będą w ten sam sposób wyrażać
radość?
• Czym się interesujesz?
→ Czy dzieci na świecie interesują się tym samym? Spróbuj wymienić
zainteresowania dzieci mieszkających na innym kontynencie.
→ Od czego zależy to, jakie zainteresowania mają dzieci w różnych częściach świata?

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

Analiza fotografii/filmu,
dyskusja

Wskazówka: skupienie uwagi uczniów i uczennic na tym, co łączy, niezależenie
od miejsca zamieszkania i pochodzenia.
I. Uczeń posługuje się podstawowym
zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych
oraz fonetycznych), umożliwiającym
realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
życie prywatne (np. rodzina, znajomi i
przyjaciele, czynności życia codziennego,
określanie czasu, formy spędzania czasu
wolnego, święta i uroczystości, styl życia,
konflikty i problemy).

Rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego.
• Kto wchodzi w skład rodziny?
→ Czy rodziny na świecie wszędzie wyglądają tak samo? Kto może
wchodzić w ich skład?
→ Czy w Polsce rodziny wszędzie wyglądają tak samo? Kto może wchodzić w ich skład?
• Czym najczęściej zajmują się dzieci w Polsce?
• Czy wszystkie chodzą do szkoły? Czy wszystkie się bawią?
• Czym zajmują się na co dzień dzieci mieszkające na innych kontynentach?
• Czy wszystkie chodzą do szkoły?
• Czy wszystkie się bawią?

Prezentacja nauczyciela,
analiza obrazów/fotografii
zgodnie z zasadami Kodeksu
w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów
Południa
http://zagranica.org.
pl/o-nas/katalog-zasad/
kodeks-w-sprawie-obrazow-i-wiadomosci-dotyczacych-krajow-poludnia

Treść podstawy programowej

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

I. Uczeń posługuje się podstawowym
zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych
oraz fonetycznych), umożliwiającym
realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów,
towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot
towaru, promocje, korzystanie z usług).

Towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie.
• Co najczęściej kupujesz? Jak nazywają się te produkty?
→ Z jakiego kraju pochodzą te produkty? Spróbuj je wymienić.
→ Dlaczego niektóre produkty są sprowadzane z zagranicy? Kto i w jaki
sposób je wytwarza?
• Czy gdybyś miał/a wybór i mógł/a kupować produkty nie zwracając uwagi
na ich cenę, czy kupowałbyś/kupowałabyś raczej te produkowane w Polsce czy
zagranicą? Uzasadnij swój wybór.

Dyskusja, debata

I. Uczeń posługuje się podstawowym
zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych
oraz fonetycznych), umożliwiającym
realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
8) podróżowanie i turystyka (np. środki
transportu i korzystanie z nich, orientacja
w terenie, baza noclegowa, wycieczki,
zwiedzanie).

Podróżowanie
• Jakie kraje chciałbyś/chciałabyś zwiedzić?
→ Czy chciałbyś/chciałabyś podróżować po innym kontynencie? Jeśli
tak, to którym?
• Jaki środek transportu wybrałbyś podróżując?
→ Dlaczego właśnie ten?
→ Jak sądzisz, czy ten środek transportu jest przyjazny dla środowiska?
• Co planujesz jeść podczas swojej podróży?
→ Czy poszłabyś/podszedłbyś do sieci sprzedającej jedzenie typu fast
food, czy raczej na lokalny targ lub do restauracji?
→ Jak sądzisz, co byłoby lepsze dla mieszkańców danego kraju?
• Jak sądzisz co mogłabyś/mógłbyś zrobić podczas swojej podróży, aby mieszkańcy danego kraju zapamiętali Cię jako „dobrego” turystę?
→ Czy jest coś, czego w danym kraju na pewno nie wypada robić?

Quiz, analiza fotografii,
prezentacja nauczyciela,
analiza filmu, dyskusja.

Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne
i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia,
wiadomość, SMS, pocztówkę, e-mail,
historyjkę, list prywatny, wpis na blogu):
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości.

Pisanie wiadomości do władz oraz instytucji międzynarodowych w obronie
praw jednostki. Po zapoznaniu się z historiami osób, które zostały bezprawnie
uwięzione, uczniowie i uczennice piszą wiadomość do przedstawiciela władz lub
instytucji międzynarodowej, w której wyrażają:
→ niepokój zaistniałą sytuacją,
→ piszą dlaczego nie zgadzają się z jej uwięzieniem,
→ zażądają uwolnienia tej osoby.

Prezentacja/wykład nauczyciela, tworzenie pisemnej
formy wypowiedzi, wyszukiwanie informacji w Internecie:
https://amnesty.org.pl/maraton/

VI. Uczeń reaguje ustnie w typowych
sytuacjach: 4) wyraża swoje opinie, pyta
o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z
opiniami.

Po której stronie stoisz? Mini debata.
Uczniowie i uczennice usłyszą i zobaczą na kartkach kilka twierdzeń. Jeśli uważają, że zgadzają się z jakimś twierdzeniem przechodzą na prawą stronę sali, jeśli
nie na lewą. Po każdym ćwiczeniu uczeń/uczennica ma możliwość uzasadnić
swój wybór.

Debata, praca w grupach.

Treść podstawy programowej

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

→ Dzieci nie powinny pracować
→ Wszystkie dzieci na świecie, jeśli chcą mogą się uczyć
→ Ludzie nie mają wpływu na zanieczyszczenie środowiska
→ Kraje europejskie powinny pomagać uchodźcom z Syrii
Uczniowie i uczennice zastanawiają się wspólnie, w jaki sposób, poprzez własne
zachowanie, można zapobiegać problemom, które omawiali.

klasy 7-8
Treść podstawy programowej

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub
pisemnie: 1) przekazuje w języku obcym
nowożytnym informacje zawarte
w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach)
lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach).

Stereotypy dotyczące płci
• Co zostało pokazane po kolei w reklamie?
→ W jakim wieku są aktorki i aktorzy?
→ Co mówią starsze, a co młodsze osoby? Jak sądzicie dlaczego tak
jest?
• Dlaczego osoby występujące w reklamie zostały poproszone o pokazanie
stylu biegania dziewczyn?
→ Jaki stereotyp został tutaj pokazany?
→ Czy znacie jeszcze jakieś stereotypy dotyczące płci, które występują
w Polsce
• Czy potraficie wymienić inne grupy, wobec których stosowane są stereotypy?
• W jaki sposób na co dzień możemy zapobiegać stereotypom?

VII. Uczeń reaguje w formie prostego
tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS,
krótki list prywatny, e-mail, wpis na
czacie/forum) w typowych sytuacjach:
nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np.
podczas rozmowy na czacie).

Znajdź w portalu społecznościowym, z którego korzystasz osobę, z kraju Globalnego Południa lub regionu, który Cię interesuje. Może to być znana osoba, albo
ktoś zupełnie nieznajomy. Czy może znasz takie osoby w swoim otoczeniu? Jeśli
tak, możesz poprosić ją o spotkanie. Zapytaj ją:
• Z jakimi trudnościami obecnie mierzy się kraj, w którym mieszka dana osoba?

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG
I. Analiza materiału audiowizualnego: reklama „Always”
– Run like a girl https://www.
youtube.com/watch?v=yIxA3o84syY
Analiza danych - dane statystyczne dotyczące nierówności płci w wybranym
języku np. Gender Inequality
Index.
II. Analiza danych - dane
statystyczne dotyczące biedy na świecie w wybranym
języku.

Wyszukiwanie informacji
w Internecie, prezentacja
uczniowska.

Treść podstawy programowej

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

→ Z czego one wynikają?
→ W jaki sposób wpływają na codzienne życie ludzi?
→ Kto i w jaki sposób mógłby rozwiązać tę sytuację
Następnie postaraj się zebrać więcej informacji na temat danego problemu np.
statystyk, wypowiedzi osób zaangażowanych w dany problem itd. Zebrane dane
przedstaw lub przedstawcie w grupach omawiając krótko problem i jego rozwiązanie.
IX. Uczeń posiada: 1) podstawową
wiedzę o krajach, społeczeństwach i
kulturach społeczności, które posługują
się danym językiem obcym nowożytnym,
oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem
kontekstu lokalnego, europejskiego i
globalnego.

Quiz.
• W których krajach ludzie posługują się tym językiem?
• Czy są to kraje tylko europejskie? Spróbujcie znaleźć przynajmniej jeden kraj
pozaeuropejski, w którym mówi się w danym języku
• Co wiecie o tych krajach?
• Jak wygląda życie codzienne ludzi tam mieszkających? Co jest dla nich ważne?
Z jakimi mierzą się trudnościami? Jakie są najważniejsze elementy kultury danego kraju?

Quiz, analiza danych statystycznych, analiza źródeł,
wyszukiwanie informacji
w Internecie.

IX. Uczeń posiada: świadomość związku
między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

Spotkanie międzykulturowe.
Zaproś na lekcję osobę z innego kręgu kulturowego, która mówi w języku nauczanego przedmiotu. Może to być osoba, która na stałe mieszka w Polsce lub
przebywa tutaj czasowo. Podczas spotkania poruszcie m.in z uczniami i uczennicami tematy:
• życia codziennego i trudności z jakimi się spotyka ta osoba w swoim kraju
• trudności z jakimi spotyka się jako obcokrajowiec w Polsce
Zastanówcie się wspólnie, w jaki sposób możecie wesprzeć osoby pochodzące
z innych krajów, mieszkające w Polsce. Czy możecie w jakiś sposób wpłynąć
na sytuację w kraju tej osoby?

Dyskusja, spotkanie
z gościem, wywiad.

a
fi
a
r
g
geo

klasa 5
Treść podstawy programowej

II. Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie),
nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna
Lubelska). Uczeń: opisuje zajęcia, tradycje
rodzinne i zwyczaje mieszkańców wybranych krain geograficznych Polski.

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji
Lokalne jedzenie – jako przykład racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.
• Z jakich lokalnych dań słyną poszczególne rejony Polski?
→ W jaki sposób wytwarza się te produkty?
→ Z jakich naturalnych zasobów korzysta się przy produkcji?
→ Czy Polska sprzedaje je za granicę?
→ Które produkty w polskich sklepach pochodzą z zagranicy?
→ Niektóre produkty są sprowadzane pomimo, iż w Polsce również możemy je wytworzyć. Dlaczego tak się dzieje?
• W jaki sposób to, co kupujemy wpływa na życie i pracę osób w krajach
Globalnego Południa?
→ Jak możemy to zmienić? (wprowadzenie pojęcia fair trade)
Zadanie dodatkowe: sprawdźcie, skąd pochodzą produkty, które macie w domu
i zastanówcie się wspólnie, dlaczego zostały sprowadzone do Polski.

IV. Krajobrazy świata: wilgotnego lasu
równikowego i lasu strefy umiarkowanej,
sawanny i stepu, pustyni gorącej i lodowej, tajgi i tundry, śródziemnomorski,
wysokogórski Himalajów; strefowość
a piętrowość klimatyczno-roślinna na
świecie. Uczeń: 3) przedstawia główne
cechy i porównuje poznawane krajobrazy
świata oraz rozpoznaje je w opisach, na
filmach i ilustracjach; 4) rozpoznaje rośliny i zwierzęta typowe dla poznawanych
krajobrazów; 5) prezentuje niektóre przykłady budownictwa, sposobów gospodarowania, głównych zajęć mieszkańców
poznawanych obszarów;

Indyjskie Himalaje.
• Jaki klimat panuje w indyjskich Himalajach?
→ Z jakimi trudnościami w związku z klimatem mierzą się mieszkańcy
tych rejonów
→ Z czego żyją mieszkańcy tych rejonów? Które uprawy są tam możliwe, a które nie?
→ Czy są jakieś towary do których mieszkańcy tych terenów nie mają
dostępu? Jeśli tak, dlaczego tak jest?
Zastanówcie się wspólnie, czy ludzie żyjący w Europie mogą mieć wpływ na
życie ludzi w indyjskich Himalajach.

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG
Dyskusja, analiza filmu
Kampanii „Make chocolate fair” napisami w języku
angielskim https://makechocolatefair.org
lub/i
„Co Ty wiesz o bananach.
Prawdziwa historia Twojego
ulubionego owocu” w języku
polskim
http://www.ekonsument.pl/
a67072_cala_prawda_o_bananach.html

Dyskusja, praca z mapą,
analiza fotografii.

Treść podstawy programowej

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

6) identyfikuje współzależności między
składnikami poznawanych krajobrazów
i warunkami życia człowieka.

III. Lądy i oceany na Ziemi: rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy
geograficzne. Uczeń: podbiegunowe; 2)
wymienia nazwy kontynentów i oceanów
oraz wskazuje ich położenie na globusie
i mapie świata oraz określa ich położenie
względem równika i południka zerowego;
3) wskazuje na mapie wielkie formy
ukształtowania powierzchni Ziemi i
akweny morskie na trasach pierwszych
wypraw geograficznych.

Transport żywności – żwynościokilometry.
• Czy dziś ludzie podróżują tymi samymi szlakami, co uczestnicy wypraw geograficznych?
• Co obecnie jest transportowane tymi drogami?
→ Czy znacie jakieś towary, które mogłyby być transportowane tymi
drogami?
→ Czy któreś z nich dopływają do Europy?
→ Dlaczego towary przebywają tak długą drogę? Jakie są tego skutki?
(wprowadzenie pojęcia żywnościokilometrów)
• Czy możemy zrobić coś, aby ograniczyć transport żywności z tak odległych
krajów?

II. Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie),
nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna
Lubelska). Uczeń:
7) przedstawia pozytywne i negatywne
zmiany w krajobrazach powstałe w wyniku działalności człowieka.

Co by było, gdyby człowiek…
• Spróbujcie wyobrazić sobie:
→ jak wyglądałaby Warszawa, gdyby nie wybudowano w mieście wielkich biurowców? Gdzie pracowaliby wtedy ludzie?
→ co, by się stało, gdyby ludzie przestali palić w piecach? W jaki sposób
mogłyby być ogrzewane domy? Jak sądzicie, czy istnieje jakiś sposób palenia,
który nie zanieczyszcza środowiska?
→ jak wyglądałoby wybrzeże morskie, gdyby dozwolone było chodzenie
po wydmach?
→ co by się stało, gdyby ludzie nie mogli siać i zbierać plonów? Z czego
by się utrzymywali? Jak sądzicie, czy są na świecie takie miejsca, w których niemożliwe jest uprawianie roślin? Które to miejsca?

Dyskusja, prezentacja
nauczyciela.

Praca plastyczna, dyskusja.

klasa 6
Treść podstawy programowej
VII. Geografia Europy: położenie i granice
kontynentu; podział polityczny Europy;
główne cechy środowiska przyrodniczego Europy; zjawiska występujące na
granicach płyt litosfery; zróżnicowanie
ludności oraz starzenie się społeczeństw;
największe europejskie metropolie;
zróżnicowanie źródeł energii w krajach
europejskich; rolnictwo, przemysł i usługi
w wybranych krajach europejskich; turystyka w Europie Południowej. Uczeń: 8)
ocenia społeczno-ekonomiczne i kulturowe konsekwencje migracji na obszarze
Europy.
VII. Geografia Europy: położenie i granice
kontynentu; podział polityczny Europy;
główne cechy środowiska przyrodniczego Europy; zjawiska występujące na
granicach płyt litosfery; zróżnicowanie
ludności oraz starzenie się społeczeństw;
największe europejskie metropolie; zróżnicowanie źródeł energii w krajach europejskich; rolnictwo, przemysł i usługi w
wybranych krajach europejskich; turystyka w Europie Południowej. 14) przyjmuje
postawę szacunku i zrozumienia innych
kultur przy zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego
kraju.

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji
Migracje – ich powody i skala
• Dlaczego ludzie migrują?
• Skąd dokąd współcześnie najczęściej przemieszczają się ludzie?
(uczeń zapoznaje się ze statystykami)
→ Ile osób na świecie w ostatnim roku opuściło swoje domy z powodu
wojny? Jak mogło wyglądać ich życie przed wojną?
→ Ile osób wyjechało z Polski w celach zarobkowych? Jak mogło wyglądać ich życie przed wyjazdem?
• Jakie są skutki migracji?
→ Co zmienia się w krajach, z których ludzie wyjeżdżają?
→ Co zmienia się w krajach, do których przybywają migranci?
• W jaki sposób media przedstawiają zjawisko migracji?
• Jak sądzisz, jakie są negatywne, a jakie pozytywne skutki poruszania w mediach tematu migracji?
Wielokulturowość w Polsce.
• Jak sądzisz, ile osób innej narodowości mieszka w Polsce? Sprawdź statystyki.
→ Czy Polska jest wielokulturowa?
→ Czy znasz kogoś, kto podchodzi z innej kultury i mieszka w Polsce?
Czy jest coś, o co chciałbyś/chciałbyś ją zapytać?
Jeśli znacie osobę, która pochodzi z innej kultury i mieszka w Polce zaproście ją
na lekcję. Uzgodnijcie wcześniej z tą osobą pytania, które chcecie zadać, aby nie
czuła się zaskoczona. Pamiętajcie, aby zadając pytania nie posługiwać się stereotypami – w tym celu zapoznajcie się z kodeksem oraz poszukajcie informacji na
temat kraju, z którego wywodzi się osoba.
→ Jak sądzicie, co możemy zrobić, aby osoby pochodzące z innych kultur czuły się w Polsce dobrze?

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

Analiza danych
statystycznych, praca
z mapą, dyskusja.

Analiza danych statystycznych, dyskusja, spotkanie
z gościem.

klasa 7
Treść podstawy programowej

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

X. Społeczeństwo i gospodarka Polski
na tle Europy: rozmieszczenie ludności,
struktura demograficzna Polski (wiekowa,
narodowościowa, wyznaniowa, wykształcenia, zatrudnienia); migracje Polaków na
tle współczesnych ruchów migracyjnych
w Europie; zróżnicowanie polskich miast;
sektory gospodarki Polski; rolnictwo Polski; zmiany struktury przemysłu Polski;
zróżnicowanie usług i ich rola w rozwoju
gospodarki; rozwój komunikacji; gospodarka morska; atrakcyjność turystyczna
Polski. Uczeń: 6) porównuje i wyjaśnia
zróżnicowanie narodowościowe, etniczne i wyznaniowe ludności Polski i wybranych państw europejskich.

Grupy narodowe, etniczne i wyznaniowe w Polsce i Europie.
• Grupy narodowe i etniczne
→ Czym się charakteryzuje grupa narodowa, a czym etniczna?
→ Które grupy narodowe i etniczne dominują w Polsce, a które są
w mniejszości?
• Czym charakteryzują się grupy wyznaniowe?
→ Jakie grupy wyznaniowe poza katolicyzmem są obecne w Polsce?
→ Które grupy wyznaniowe dominują w Europie, a które są w mniejszości?
→ Która grupa wyznaniowa dominuje na świecie? Gdzie mieszkają wyznawcy tej religii?
• Jak zmieniło się zróżnicowanie narodowościowe i wyznaniowe w Europie
w trakcie ostatnich 15 lat? Jakie czynniki miały na to wpływ?
• Jak sądzisz, czy w najbliższych 10 latach zmieni się zróżnicowanie narodowościowe i wyznaniowe w Europie? Dlaczego tak uważasz?
• Jakie prawa przysługują mniejszościom narodowym i etnicznym w Polsce?
→ Czy znasz jakieś przypadki nieprzestrzegania tych praw?
→ W jaki sposób możesz reagować na nieprzestrzeganie praw mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce?

Praca z mapą, dyskusja, analiza danych statystycznych

X. Społeczeństwo i gospodarka Polski na
tle Europy 3) charakteryzuje struktury
płci i wieku ludności Polski na podstawie
piramidy płci i wieku;

Płeć w Polsce.
• Jak kształtuje się liczba kobiet i mężczyzn w Polsce?
→ Kto się szybciej starzeje: kobiety, czy mężczyźni? Jak sądzisz, dlaczego tak jest?
• Jak wygląda codzienne życie kobiet i mężczyzn w Polsce?
→ Kto najczęściej pracuje?
→ Kto więcej zarabia?
→ Kto opiekuje się dziećmi?
→ Kto zajmuje się domem?
• Jakie role najczęściej przypisuje się kobietom i mężczyznom? Jakie są pozytywne i negatywne skutki takiego podziału?

Analiza danych statystycznych, praca z mapą, dyskusja, projekt edukacyjny

Treść podstawy programowej

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

• W jaki sposób kraje dążą do równouprawnienia płci? (wprowadzenie pojęcia
równouprawnienia)
→ W których krajach równouprawnienie jest największe? Spróbujcie
dowiedzieć się, jak do tego doszło.
→ W których krajach równouprawnienie jest najmniejsze? Zastanówcie
się, co mogło na to wpłynąć.
→ Co można zrobić, aby zwiększyć równouprawnienie płci w Polsce?

klasa 8
Treść podstawy programowej

XIV. Wybrane problemy i regiony geograficzne Azji: Azja jako kontynent
kontrastów geograficznych; pacyficzny
„pierścień ognia”; klimat monsunowy w
Azji Południowo-Wschodniej; Japonia
– gospodarka na tle warunków przyrodniczych i społeczno-kulturowych; Chiny
– rozmieszczenie ludności, problemy
demograficzne oraz znaczenie w gospodarce światowej; Indie krajem wielkich
możliwości rozwojowych oraz kontrastów społecznych i gospodarczych; Bliski
Wschód – kultura regionu, ropa naftowa,
obszar konfliktów zbrojnych. Uczeń: 10)
wskazuje na mapie miejsca konfliktów
zbrojnych na Bliskim Wschodzie, identyfikuje ich główne przyczyny i skutki.

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

• Jak myślicie, gdzie obecnie toczy się najwięcej konfliktów zbrojnych?
Po sprawdzeniu statystyk:
• Czy Wasze przypuszczenia się potwierdziły? Jeśli nie, dlaczego?
• Jakie czynniki mogą wpłynąć na to, że w danym miejscu wybuchnie konflikt
zbrojny?
• Jak wygląda życie w miejscu, w którym toczy się konflikt zbrojny? (przykład
Aleppo)
• W jaki sposób media przedstawiają konflikty zbrojne? Spróbujcie poszukać
informacji w internecie i telewizji. Jakie to może mieć skutki dla osób, które uciekają przed wojną?
• Jak sądzisz, jakie skutki dla Europy mogą mieć konflikty zbrojne na Bliskim
Wschodzie? Czy rządy państw europejskich mogą im zapobiec? W jaki sposób?
• W jaki sposób obywatele i obywatelki Polski mogą wspomóc osoby doświadczające konfliktów zbrojnych?

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

Analiza danych statystycznych, praca z mapą, dyskusja, wyszukiwanie informacji
w Internecie.

Treść podstawy programowej
XV. Wybrane problemy i regiony geograficzne Afryki: położenie Afryki i jego
wpływ na cyrkulację powietrza i rozmieszczenie opadów atmosferycznych;
strefowość klimatyczno-roślinno-glebowa; warunki gospodarowania człowieka
w strefie Sahelu – problem zachowania
równowagi ekologicznej; rozwój turystyki
w Kenii; rolnictwo żarowo-odłogowe i
nowoczesne plantacje w Afryce Zachodniej; przyczyny niedożywienia w Etiopii;
tradycyjna i nowoczesna gospodarka w
Afryce. Uczeń: 8) przełamuje stereotypy
w postrzeganiu Afryki.

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Wyobrażenia na temat Afryki.
• Wymieńcie swoje pierwsze skojarzenia z Afryką. Jak sądzicie, skąd się
wzięły?
• Spróbujcie przypomnieć sobie, z ilu krajów składa się Afryka. Jak sądzicie,
czym zajmują się ludzie mieszkający w różnych krajach Afryki? Co jest potencjałem tych krajów? Z jakimi zmagają się trudnościami?
(Uczniowie i uczennice zapoznają się z filmem i Kodeksem)
• Poszukajcie więcej informacji na temat wybranych krajów i zaprezentujcie
je klasie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Kodeksie w sprawie obrazów
i wiadomości dotyczących krajów Południa.

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

Dyskusja, analiza fotografii,
praca z mapą, analiza filmu,
projekt edukacyjny, prezentacja uczniowska.
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klasa 5
Treść podstawy programowej

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

II. Różnorodność życia. 2. Wirusy – bezkomórkowe formy materii. Uczeń: 2)
przedstawia drogi rozprzestrzeniania się
i zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez wirusy (grypa, ospa, różyczka,
świnka, odra, AIDS).

AIDS – przyczyny i występowanie choroby
• Gdzie najczęściej występuje ta choroba? Dlaczego akurat tam?
(Nacisk na wyjaśnienie, że transmisja AIDS nie jest związane z orientacją seksualną, ani częstotliwością kontaktów seksualnych. Wskazanie, że każdy może na nią
zachorować.)
Praca z mapą, analiza danych
Wskazówka: Polecamy nie skupiać się jedynie na występowaniu choroby w Afrystatystycznych.
ce Subsaharyjskiej, a wyjaśnić, że pojawia się również w Europie.
• Jak można zapobiegać występowaniu AIDS?
→ Jakie działania powinno się podjąć w Europie?
→ Jakie działania powinno się podjąć w krajach Globalnego Południa?

I. Organizacja i chemizm życia. Uczeń:
6) przedstawia istotę fotosyntezy jako
jednego ze sposobów odżywiania się organizmów (substraty, produkty i warunki
przebiegu procesu) oraz planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące
wpływ wybranych czynników na intensywność procesu fotosyntezy.

Ochrona środowiska.
• Jak sądzicie, czy powietrze w Polsce jest raczej czyste, czy raczej zanieczyszczone?
→ Jakie zanieczyszczenia powoduje człowiek na co dzień? Pomyślcie
o tym, czym poruszacie się jadąc do szkoły, co mijacie po drodze, jak wyrzucacie
śmieci itd. Czy w tym krajobrazie widzicie możliwe źródła zanieczyszczeń?
• W jaki sposób pyły, gazy, spaliny, substancje radioaktywne mogą wpływać
na rośliny i zwierzęta?
• Jak zanieczyszczenia wpływają na przebieg fotosyntezy?
• Zaplanujcie, jakie działania możecie podjąć na co dzień, żeby zmniejszyć
zanieczyszczenie powietrza? Spróbujcie stworzyć harmonogram eko-dnia.

Praca plastyczna, dyskusja,
wykład nauczyciela.

klasa 6
Treść podstawy programowej
II. Różnorodność życia. 2. 9) ryby –
uczeń: d) wyjaśnia znaczenie ryb w przy

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji
Ryby jako źródło utrzymania.
• Gdzie na świecie ludzie żyją z rybołówstwa?

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG
Analiza danych statystycznych, praca z mapą,

Treść podstawy programowej

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

rodzie i dla człowieka.

Opowieść nauczyciela:
Dla mieszkańców i mieszkanek Senegalu ryby są podstawowym elementem
jadłospisu oraz źródła utrzymania. Niestety od pewnego czasu rybacy mają
konkurencję w postaci wielkich trawelerów, które napływają z Europy i łowią
duże ilości ryb. Jest to częściowo wynik kontraktów Unii Europejskiej z Afryką
Zachodnią. UE umówiła się z niektórymi państwami na połów ryb, jednak sytuacja wymyka się spod kontroli i na wodach pojawiają się nielegalni kłusownicy.
• Jak sądzicie, kto zyskuje, a kto traci na tej sytuacji?
• Czy znacie, jakieś organizacje, które mogłyby lub wspierają rybaków w tej
sytuacji? Spróbujcie je wymienić.

wykład nauczyciela.

14) różnorodność zwierząt kręgowych
– uczeń: c) przedstawia przykłady działań człowieka wpływających na różnorodność ryb, płazów, gadów, ptaków i
ssaków.

Problem przełowienia.
• „Każdej godziny wyławiamy z oceanów niemal 10 tysięcy ton ryb. Rocznie
80-90 milionów ton”*(http://www.woda.edu.pl/artykuly/przelowienie/). To zdecydowanie za dużo. Ryby wyławiane są głównie przez duże trawelery. Ta sytuacja powoduje drastyczne zmniejszenie się łowisk.
→ Jaki wpływ może mieć ta sytuacja na faunę i florę oceanów?
→ Jak sądzicie, co mogłoby spowodować zmniejszenie skali zjawiska?
Jakie działania mogą podjąć kraje, których dotyczy ten problem?

Dyskusja.

klasa 7
Treść podstawy programowej

12. Rozmnażanie i rozwój. Uczeń: 6)
przedstawia zasady profilaktyki chorób
przenoszonych drogą płciową.

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji
Świadomość i edukacja w profilaktyce chorób przenoszonych drogą płciową.
• Jedną z przyczyn zarażenia się jest brak świadomości dotyczącej zagrożenia
zarażenia.
→ Jak sądzisz, czy wszyscy ludzie na mają taki sam dostęp do edukacji
na temat chorób przenoszonych drogą płciową? Jak sądzisz, które osoby w Polsce mogłyby o tym nie wiedzieć? Gdzie mieszkają te osoby? Czym się zajmują?
W jakim są wieku? Jak do nich dotrzeć?
→ Co można zrobić, aby podnieść świadomość ludzi na temat chorób
przenoszonych drogą płciową?

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

Projekt edukacyjny, kampania informacyjna, dyskusja,
analiza danych statystycznych WHO.

Treść podstawy programowej

Układ nerwowy. Uczeń: 6) przedstawia
negatywny wpływ na funkcjonowanie
układu nerwowego niektórych substancji
psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, środków dopingujących, dopalaczy,
nikotyny (w tym w e-papierosach) oraz
nadużywania kofeiny i niektórych leków.

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji
Spożycie alkoholu.
• Jak sądzicie, przedstawiciele i przedstawicielki których narodów spożywają
najwięcej alkoholu?
→ Sprawdźcie statystyki na temat spożycia alkoholu. Czy Wasze przypuszczenia się sprawdziły?
→ Jakie mogą być przyczyny tak dużego spożycia alkoholu w tych krajach?
• Jak spożywanie alkoholu wpływa na codzienne życie ludzi? Zarówno spożywających, jak i przebywających z osobami pod wpływem alkoholu.
→ Jak sądzicie, kto zyska, a kto straci w państwie, w którym spożywa się
dużo alkoholu?

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

Analiza danych statystycznych WHO, praca z mapą.

klasa 8
Treść podstawy programowej

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

V. Genetyka. Uczeń: 5) przedstawia nowotwory jako skutek niekontrolowanych
podziałów komórkowych oraz przedstawia czynniki sprzyjające ich rozwojowi
(np. niewłaściwa dieta, niektóre używki,
niewłaściwy tryb życia, promieniowanie
UV, zanieczyszczenia środowiska).

Nowotwory, a działalność człowieka.
• Jaka jest skala zachorowania na nowotwory w Polsce i na świecie?
→ W których częściach świata nowotwory występują najczęściej, a w
których najrzadziej?
→ Jakie czynniki powodują zachorowania na nowotwór w krajach Globalnego Południa, a jakie w krajach Globalnej Północy?
• W jaki sposób człowiek może wpłynąć na zmniejszenie skali zachorowań?
Spróbujcie spojrzeń na tę kwestię zarówno z perspektywy jednostki, jak i całych
społeczności.

Analiza danych statystycznych WHO, dyskusja.

VII. Ekologia i ochrona środowiska.
Uczeń: 9) przedstawia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody oraz propozycje racjonalnego gospodarowania tymi
zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój.
• Czym jest zrównoważony rozwój? Jakie są jego cele?
• Dlaczego zrównoważony rozwój jest ważny? Komu jest potrzebny zrównoważony rozwój?
• W jaki sposób na co dzień możemy przyczyniać się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju?

Dyskusja, wykład
nauczyciela.
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klasa 4
Treść podstawy programowej

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

V. Ja i moje otoczenie. Uczeń: 10) opisuje
zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się).

Zdrowy styl życia.
• Co oznacza, że ktoś zdrowo się odżywia?
→ Co kupuje osoba, która zdrowo się odżywia? Spróbujcie wymienić
kilka produktów.
→ Czy każdy człowiek ma możliwość zdrowo się odżywiać? Dlaczego
tak, dlaczego nie?
(statystyki dotyczące głodu na świecie)
• Jak sądzicie, jakie są przyczyny głodu na świecie?
→ Co możecie zrobić, aby zmniejszyć głód na świecie?

Projekt edukacyjny, kampania informacyjna, dyskusja.

V. Ja i moje otoczenie. Uczeń: 12) określa
warunki życia w wodzie (nasłonecznienie,
zawartość tlenu, opór wody) i wskazuje
przystosowania organizmów (np. ryby)
do środowiska życia; 13) rozpoznaje
i nazywa organizmy żyjące w wodzie.

Wpływ człowieka na warunki życia w wodzie.
• Jakie organizmy żyją w wodach europejskich?
→ Jakie cechy musi mieć woda, aby te organizmy przetrwały?
→ Czy człowiek ma wpływ na organizmy, które żyją w wodzie? Jeśli tak,
to w jaki sposób?
• Jak możemy zapobiegać zanieczyszczeniom wody?
→ Jakie działania można podjąć na co dzień, aby nie zanieczyszczać
wód?

Dyskusja, praca plastyczna.
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klasa 7
Treść podstawy programowej

IV. Tlen, wodór i ich związki chemiczne.
Powietrze. Uczeń:
3) wskazuje przyczyny i skutki spadku
stężenia ozonu w stratosferze ziemskiej;
proponuje sposoby zapobiegania powiększaniu się „dziury ozonowej”.

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji
Człowiek i jego wpływ na zmniejszanie się dziury ozonowej.
• Jak sądzicie, czy dziura ozonowa się raczej zmniejsza, czy raczej zwiększa?
→ Jakie skutki dla człowieka miałoby zwiększanie się dziury ozonowej?
• Czy jesteśmy w stanie zapobiegać powiększaniu się „dziury ozonowej”?
→ Spróbujcie spośród listy swoich codziennych zakupów w drogerii/
sklepie z kosmetykami, wybrać te, które mogą sprzyjać powstawaniu „dziury
ozonowej”. Czy istnieją produkty alternatywne, o podobnych właściwościach, ale
nie sprzyjające powstawaniu dziury?
→ W jaki sposób utylizacja (lub jej brak) pewnych odpadów wpływa na
powstawanie dziury? Jak można temu zapobiegać?

Dyskusja, projekt
edukacyjny.

•
10) wymienia źródła, rodzaje i skutki
zanieczyszczeń powietrza; wymienia sposoby postępowania pozwalające chronić
powietrze przed zanieczyszczeniami.

Które rejony świata są najbardziej zanieczyszczone?
→ Jakie rodzaje zanieczyszczeń powietrza występują w Europie, a jakie
w krajach Globalnego Południa? Z czego to wynika?
• Przeanalizujcie dane o jakości powietrza w Polsce.
→ W jaki sposób powstaje smog? Czy człowiek może zapobiegać jego
powstawaniu? Jeśli, tak w jaki sposób?
• Dlaczego w niektórych krajach powietrze jest tak czyste?
→ Przeanalizujcie zachowania i nawyki ludzi, którzy tam mieszkają i
zastanówcie się, czy mają oni wpływ na jakość powietrza.

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

Dyskusja, analiza danych
statystycznych Polskiego
Alarmu Smogowego.

klasa 8
VI. Wodorotlenki i kwasy. Uczeń: 8)
analizuje proces powstawania i skutki
kwaśnych opadów; proponuje sposoby
ograniczające ich powstawanie.

•
•

Gdzie powstaje najwięcej kwaśnych opadów?
W jaki sposób człowiek przyczynia się do powstawania kwaśnych opadów?
→ Czy znasz jakieś metody zapobiegania emisji spalin?
→ Które kraje stosują te metody?
→ W jaki sposób na co dzień możemy przyczynić się do zmniejszenia
problemu kwaśnych opadów?

Dyskusja, analiza statystyk i
danych dotyczących źródeł
energii odnawialnej.
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klasa 7
Treść podstawy programowej

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

•

VI. Elektryczność Uczeń: 15) wskazuje skutki przerwania dostaw energii
elektrycznej do urządzeń o kluczowym
znaczeniu.

VI. Elektryczność Uczeń: 10) posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu
elektrycznego wraz z ich jednostkami;
stosuje do obliczeń związki między tymi
wielkościami; przelicza energię elektryczną wyrażoną w kilowatogodzinach na
dżule i odwrotnie; 11) wyróżnia formy
energii, na jakie jest zamieniana energia
elektryczna; wskazuje źródła energii
elektrycznej i odbiorniki;14) opisuje rolę
izolacji i bezpieczników przeciążeniowych w domowej sieci elektrycznej oraz
warunki bezpiecznego korzystania z
energii elektrycznej.

Jak wyglądałoby życie bez prądu, gdyby został nagle wyłączony?
→ Jak to wygląda w przypadku urządzeń o kluczowym znaczeniu, a jak
u urządzeń, których używamy na co dzień?
( Przykład miasta Aleppo, gdzie prąd jest regularnie odłączany i zmienia to cały
sposób życia. Podkreślenie, że jest to dobro szczególnie ważne w czasach wojny,
gdyż umożliwia łączność ze światem)
• Jak sądzicie, czy wszyscy ludzie w Polsce mają dostęp do elektryczności?
(wprowadzenie pojęcia ubóstwa elektrycznego)
Jeśli nie, z czego to wynika?
• W jaki sposób można na co dzień oszczędzać prąd?

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

Jak sądzisz, ile osób na świecie żyje bez prądu?
Jak brak prądu wpływa na codzienne życie ludzi?
→ Spróbuj znaleźć tanie sposoby na dostarczenie prądu do najbiedniejszych rejonów świata

Dyskusja, analiza tekstu,
wykład nauczyciela, analiza
danych statystycznych.

•
•

Zagadka: W jaki sposób za pomocą wody i butelki można rozjaśnić domy osób,
których nie stać na elektryczność?

Analiza danych
statystycznych
oraz artykułów prasowych.

klasa 8
Treść podstawy programowej

II. Ruch i siły: Uczeń: 3) przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina);
4) posługuje się pojęciem prędkości do
opisu ruchu prostoliniowego; oblicza jej
wartość i przelicza jej jednostki; stosuje
do obliczeń związek prędkości z drogą i
czasem, w którym została przebyta;

III. Energia. Uczeń: 1) posługuje się
pojęciem pracy mechanicznej wraz z jej
jednostką; stosuje do obliczeń związek
pracy z siłą i drogą, na jakiej została wykonana; 2) posługuje się pojęciem mocy
wraz z jej jednostką; stosuje do obliczeń
związek mocy z pracą i czasem, w którym
została wykonana.

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji
Chodzenie po wodę.
Zadanie: Anna mieszka w jednym z najuboższych i najbardziej wyniszczonych suszą miejsc w Sudanie Południowym. Codziennie kilka razy musi chodzić po wodę
do studni, aby jej rodzina mogła przeżyć i zachować higienę. Studnia oddalona
jest o 4 kilometry od jej domu. Droga w jedną stronę zajmuje jej 50 minut.
1. Oblicz z jaką prędkością porusza się Anna
2. Jak blisko domu musiałaby zostać wybudowana studnia, aby Anna traciła
maksymalnie 10 minut na dotarcie do niej?
Po wykonaniu zadania zastanówcie się, jakie znacie organizacje pozarządowe,
które zajmują się budową studni. W jaki sposób można im pomóc?

Hydroelektrownie
• Zastanów się jak działają hydroelektrownie.
• Jakie skutki dla środowiska ma działanie hydroelektrowni?
• Czy wiesz, jaką moc ma hydroelektrownia?
• Gdzie na świecie buduje się hydroelektrownie i jaki mają wpływ na codzienne życie ludzi?

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

Dyskusja.

Dyskusja, praca w grupach,
praca z mapą.
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klasy 4-6
Treść podstawy programowej

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

XIV. Zadania tekstowe. Uczeń: 5) do
rozwiązywania zadań osadzonych w
kontekście praktycznym stosuje poznaną
wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii
oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a
także własne poprawne metody.

Każdej godziny wyławiamy z oceanów niemal 10 tysięcy ton ryb. Rocznie 8090 milionów ton. Połowy – przypominające grabież w wielkiej skali – wykorzystują metody wywierające destrukcyjny wpływ na całe morskie ekosystemy:
zarówno na ryby, jak i inne stworzenia, od ptaków morskich po rafy koralowe.
Oblicz, ile średnio miesięcznie wyławiamy ton ryb z oceanów. Zastanów się,
jakie skutki dla oceanów może mieć przełowienie. Poszukaj informacji o tym
zjawisku w Internecie.

Dyskusja, wyszukiwanie
informacji w Internecie.

XII. Obliczenia praktyczne. Uczeń: 9) w
sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy
danej prędkości i czasie, prędkość przy
danej drodze i czasie, czas przy danej
drodze i prędkości oraz stosuje jednostki
prędkości km/h i m/s.

Sprawdź skąd pochodzą produkty, które wczoraj jadłeś/jadłaś. Wybierz jeden,
który pochodzi z zagranicy. Sprawdź, jaką odległość musiał pokonać produkt, aby dostać się do sklepu. Ile to kilometrów? Załóżmy, że statek z Twoim
produktem płynie z prędkością ok. 30 km/h. Ile czasu zajmuje mu dotarcie do
Europy?
Jak myślisz, dlaczego ludzie sprowadzają towary zza granicy? Jakie ma to skutki dla osób, które mieszkają w krajach pochodzenia produktów?

Wyszukiwanie informacji
w Internecie, praca z mapą,
projekt edukacyjny.

XIII. Elementy statystyki opisowej.
Uczeń: 2) odczytuje i interpretuje dane
przedstawione w tekstach, tabelach, na
diagramach i na wykresach, na przykład:
wartości z wykresu, wartość największą,
najmniejszą, opisuje przedstawione w
tekstach, tabelach, na diagramach i na
wykresach zjawiska przez określenie
przebiegu zmiany wartości danych, na
przykład z użyciem określenia „wartości
rosną”, „wartości maleją”, „wartości są
takie same” („przyjmowana wartość jest
stała”).

Na podstawie diagramu dotyczącego niedożywienia dzieci w krajach rozwijających się, spróbuj odpowiedzieć na pytania:
→ Gdzie jest największy odsetek dzieci niedożywionych, a gdzie najmniejszy?
→ Jak sądzisz, dlaczego na świecie panuje głód? Czy wiesz, w jaki
sposób możemy mu zapobiegać?

Analiza danych UNICEF, dyskusja.

klasy 7-8
Treść podstawy programowej
V. Obliczenia procentowe. Uczeń: 5)
stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście
praktycznym, również w przypadkach
wielokrotnych podwyżek lub obniżek
danej wielkości.
VII. Proporcjonalność prosta. Uczeń: 2)
wyznacza wartość przyjmowaną przez
wielkość wprost proporcjonalną w przypadku konkretnej zależności proporcjonalnej, na przykład wartość zakupionego
towaru w zależności od liczby sztuk
towaru, ilość zużytego paliwa w zależności od liczby przejechanych kilometrów,
liczby przeczytanych stron książki w
zależności od czasu jej czytania.
XIII. Odczytywanie danych i elementy
statystyki opisowej. Uczeń: 1) interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel,
diagramów słupkowych i kołowych, wykresów, w tym także wykresów w układzie współrzędnych; 2) tworzy diagramy
słupkowe i kołowe oraz wykresy liniowe
na podstawie zebranych przez siebie danych lub danych pochodzących z różnych
źródeł; 3) oblicza średnią arytmetyczną
kilku liczb.

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji
Zadanie:
Na świecie 884 miliony ludzi żyją bez dostępu do czystej wody. Biorąc pod
uwagę, że w 2015 roku populacja ludności świata liczyła 7 256 mln, oblicz, jaki
% osób na świecie nie posiadał dostępu do czystej wody.

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

Dyskusja, wyszukiwanie
informacji w Internecie

Po wykonaniu zadania, zastanówcie się, jakie działania mogą podjąć mieszkańcy Globalnej Północy, aby zmniejszyć problem dostępu do czystej wody.
Foliowa torebka służy nam przeciętnie 12 minut - tyle trwa średnio droga ze
sklepu do domu. Potem torebka ląduje w koszu. Wiele wyrzucanych codziennie na świecie foliówek trafia do oceanów. Żółwie morskie mylą je z meduzami, połykają i giną w męczarniach. Problem ten dotyczy również wielu innych
gatunków. Według ONZ co roku przez śmieci w oceanach ginie około 1 milion
morskich zwierząt.
Oblicz, ile średnio dziennie przez śmieci w oceanach ginie zwierząt?
Jak sądzisz, jak możemy zapobiegać tej sytuacji?

Z przedstawionych na wykresach danych, spróbuj odczytać:
→ Które kraje najbardziej zanieczyszczają środowisko?
→ W których krajach gospodarowanie odpadami jest najbardziej
przyjazne środowisku?
Jakie dane wzięłaś/wziąłeś pod uwagę?
Jak sądzisz, w jaki sposób kraje mogą zmniejszać liczbę odpadów zagrażających środowisku? Czy Ty również możesz się do tego przyczynić? W jaki
sposób?

Dyskusja, wyszukiwanie
informacji w Internecie.

Analiza danych statystycznych EUROSTAT.

Treść podstawy programowej
V. Obliczenia procentowe. Uczeń: 1)
przedstawia część wielkości jako procent
tej wielkości; 2) oblicza liczbę a równą
p procent danej liczby b; 3) oblicza, jaki
procent danej liczby b stanowi liczba
a; 4) oblicza liczbę b, której p procent
jest równe a; 5) stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów
w kontekście praktycznym, również w
przypadkach wielokrotnych podwyżek
lub obniżek danej wielkości.

Zagadnienie EG do włączenia w proces lekcji
W Polsce marnuje się blisko 9 mln ton żywności (Eurostat) w tym:
produkcja odpowiedzialna jest za marnowanie blisko 6,6 mln ton odpadów
żywnościowych,
gospodarstwa domowe ponad 2 mln ton,
inne źródła czyli sektor dystrybucji to 0,35 mln ton czyli 350 000 ton żywności. Jaki udział % w marnowaniu żywności w Polsce mają gospodarstwa
domowe?
Jak sądzisz, jak można zapobiegać marnowaniu żywności? Spróbuj wymienić
kilka przykładów.

Metoda/forma realizacji
zagadnienia EG

Dyskusja, analiza danych
statystycznych EUROSTAT.

Dodatkowe informacje:
www.globalnepoludnie.pl - strona Polskiej Zielonej sieci poświęcona tematyce globalnego rozwoju
www.igo.org.pl - strona Instytutu Globalnej Odpowiedzialności
www.e-globalna.edu.pl – portal z materiałami i wskazówkami do pracy dla nauczycielek/nauczycieli
www.globalna.edu.pl – strona Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”
www.amnesty.org.pl – polska strona Amnesty Intertational
www.unicef.pl - strona UNICEF Polska
www.pah.org.pl - strona Polskiej Akcji Humanitarnej
www.bezuprzedzen.org – portal z materiałami dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą
www.kampaniespoleczne.pl – portal, gdzie można znaleźć kampanie społeczne m.in. o tematyce mieszczącej się w edukacji globalnej
www.fairtrade.org.pl – portal z informacjami o sprawiedliwym handlu

