
 

  



SCENARIUSZ ZAJĘĆ 
Katarzyna Kacz, Wioletta Matusiak 

WPROWADZENIE – idea, po co?, dla kogo? 

Ideą naszych scenariuszy jest połączenie tematów z zakresu ekologii z tematyką związaną z tworzeniem 
i edytowaniem Wikipedii. Takie połączenie tematyczne jest innowacyjne, przez co pozwala na 
przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć, które będą także mogły realizować podstawę programową. 
Możesz pomyśleć, że tematyka ekologiczna czy związana z zakresem tworzenia i edytowania Wikipedii, 
nie jest Ci znana. I bardzo dobrze, dzięki temu będziesz mógł wspólnie z uczniami zdobyć wiedzę i 
poszerzyć  swoje horyzonty. 

METODA PRACY; KOMPETENCJE KLUCZOWE 

Przed sobą masz scenariusz, łączący ze sobą zagadnienia ekologii – tu recykling i odpady, połączone z 
tematami z zakresu tworzenia i edytowania treści w Wikipedii. Dzięki scenariuszowi zostanie 
przybliżona Wam zasada 5R oraz otwarte zasoby edukacyjne i wolne licencje Creative Commons. 

Do przeprowadzenia zajęć proponujemy pracę projektową. Dzięki niej uczniowie będą mieli okazję 
samodzielnie lub w grupie zbadać wybrane dla nich zagadnienia. Część I obejmuje spotkanie 
wprowadzające (Spotkanie I) oraz zajęcia z bloku dedykowanego klasom o profilu humanistycznym 
(Spotkanie II). Spotkania zakończycie krótkim podsumowaniem przedstawiającym efekty Waszej pracy. 

Proponujemy zapoznać się także z częścią II przeznaczoną dla klas o profilu ścisłym – znając najlepiej 
swoich uczniów warto wziąć po uwagę „wymieszanie” zadań z obu bloków w ramach tego samego 
piętra piramidy 5R (Spotkanie II). 

RAMY TEMATU 
 
Wspólnie z uczniami będziemy zapoznawać się z zasadą 5R: odmawiaj (ang. refuse), ograniczaj (ang. 
reduce), użyj ponownie (ang. reuse), przetwarzaj (ang. recycle), kompostuj (ang. rot). Uczniowie będą 
badali każde z pięter piramidy, zgłębiając jego znaczenia. Zostanie także przedstawione zagadnienie 
otwartych zasobów edukacyjnych i wolnych licencji Creative Commons.  

CELE ZAJĘĆ 

Nauczyciele i nauczycielki, młodzież biorąca udział w zajęciach: 

• poznają tematykę związaną z zasadą 5R, 

• dowiedzą się czym są otwarte zasoby edukacyjne oraz wolne licencje Creative Commons, 

• zapoznają się z pracą warsztatową. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

Aktywności zaplanowane są na 2 spotkania. Zawierają metodę pracy warsztatowej. Przeznaczone dla 
młodzieży w wieku 12-18 lat. 

 
  



SPOTKANIE I  

1. WPROWADZENIE 

Czas: około 5 minut. 
Potrzebne materiały: list, karty dołączone do pudełek, dostęp do Internetu (telefon komórkowy, tablet 
lub komputer). 

Na początku spotkania nauczyciel informuje uczniów, że właśnie otrzymał list od bardzo ciekawego 
człowieka, który pragnie pokrótce przedstawić im krótką historię początków swojego życia, a zwłaszcza 
zwrócić uwagę na konkretny aspekt. Nauczyciel albo udostępnia list uczniom w formie elektronicznej i 
prosi żeby przeczytali lub czyta na głos w klasie. (dla wzmocnienia efektu WOW można w młodszych 
klasach przynieść list w butelce) (Zał. 1).  

Treść listu: 

Nowy Jork, indefinitum tempus 

Witajcie, 

Nazywam się George E. Waring Jr. Urodziłem się 4 lipca 1833 roku w Pound Ridge w stanie Nowy Jork 
Stanach Zjednoczonych USA. 

Chciałem dzisiaj podzielić się z Wami kawałkiem mojego życia, a przede wszystkim jednym z moich 
osiągnięć, które ma odzwierciedlenie w świecie dzisiejszym. 

Ale na początku pokrótce przybliżę Wam moją postać. Tak jak wcześniej wspomniałem urodziłem się 
w XIX w. w USA, mój tata pracował w przemyśle – prowadził hutę w Stanford, Connecticut. Zajmował 
się produkcją kuchenek oraz narzędzi rolniczych – fajnie prawda? 

Tata dbał o moją edukację od najmłodszych lat. Chciałem zostać naukowcem w obszarze agrokultury 
– czyli rolnictwa, a konkretniej zajmowałem się ulepszaniem technik uprawy roli. Z tego zakresu w roku 
1853 napisałem podręcznik „Elementy agrokultury: Książka młodych farmerów”. 

Kilka lat później przeniosłem się do Chappaqua w stanie Nowy Jork. Zarządzałem tam farmą znanego 
człowieka w tamtych czasach – Horacego Greeleya. Był on edytorem czasopisma „Trybuna Nowego 
Jorku”, kongresmenem, a nawet raz kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Bardzo lubiliśmy się z Horacym, nasza współpraca układała się dobrze. Pozwolił mi eksperymentować 
z nowinkami technicznymi oraz narzędziami drenującymi. Świetnie, gdy ktoś pozwala nam się rozwijać. 
Jakbyście się zastanawiali, to drenaż służy odwadnianiu gruntów i zapewnianiu odpowiednich 
warunków wodnych do uprawy roślin. Moje eksperymenty w tym obszarze sprawdziły się bardzo 
dobrze i tak powstał mój drugi podręcznik pt. „Drenaż dla zdrowia, drenaż dla zysku”. W ten sposób 
zostałem inżynierem sanitarnym, czyli zajmowałem się opracowywaniem i ulepszaniem instalacji 
wodnych i kanalizacji. 

Kolejną moją pracą było stworzenie systemu drenażowego w Central Parku znajdującym się w mieście 
Nowy Jork. Teren, na którym miał powstać park był bagnisty i wymagało dużo pracy, żeby stworzyć 
tam odpowiedni system drenażowy. Bardzo podobała mi się ta praca. Było to w latach 50 XIX wieku. 
Nie wiem czy wiecie – Central Park jest oazą zieleni, położoną w centrum Manhattanu, znany jest na 
całym świecie. Jego powierzchnia wynosi 341 ha.  



Niestety musiałem przerwać tę pracę w roku 1861. Wtedy w USA wybuchła Wojna Secesyjna, a ja 
zostałem powołany do wojska. Nad tym obszarem nie będę się rozwodził. Zdradzę Wam jedynie, że 
rok później zostałem mianowany na pułkownika. 

Po Wojnie Secesyjnej w roku 1865, powróciłem na Rhode Island, gdzie kontynuowałem rozwój swojej 
kariery jako inżynier sanitarny. Następnie około roku 1878, po epidemii żółtej febry (tak, niestety 
przeżyłem także epidemię), pojechałem do Memphis, gdzie stworzyłem plan polepszenia warunków 
sanitarnych. Zaprojektowałem kompletny system odprowadzania ścieków (kanalizacji). 

Muszę Wam zdradzić, że było to moje wielkie osiągnięcie. 

Później (w 1894 roku) wróciłem do Nowego Jorku i teraz chciałbym Wam przedstawić powód, dla 
którego do Was piszę. Przenieśmy się na chwilę do Nowego Jorku u schyłku XIX wieku. Wyglądał on 
zupełnie inaczej niż w dzisiejszych czasach. Jego ulice były bardzo brudne, leżało na nich mnóstwo 
odpadów i nieczystości – moim zadaniem było oczyszczenie miasta. Zostałem Komisarzem 
Departamentu ds. Oczyszczania Ulic Miasta Nowy Jork. Ten departament był prekursorem dzisiejszego 
Departamentu Sanitarnego. Przyłożyłem się bardzo do mojego nowego stanowiska i przeprowadziłem 
reformę, czyli nadałem nowy kształt naszej pracy. Ponieważ wprowadziłem nowe uniformy, podobne 
do tych militarnych, zrobione z białego płótna nazywano nas „Białymi Skrzydłami”. Ulepszyłem sprzęt 
do oczyszczania ulic oraz zbierania odpadów, wprowadziłem w naszym departamencie dyscyplinę 
podobną do tej której nauczyłem się w wojsku. Dzięki tym zmianom, ulice Nowego Jorku stały się 
czyste. Bardzo istotną zasadą jaką wprowadziłem była segregacja odpadów dla każdego gospodarstwa 
domowego – zaczęto oddzielać odpady organiczne od popiołu oraz innych odpadów. Stworzyłem także 
sortownię odpadów. 

Praktyki jakie wprowadziłem w Nowym Jorku, sprawdziły się świetnie i z czasem zaczęto je stosować 
w innych miejscach. Dzięki temu mogę przyznać, że było to zalążkiem obecnych praktyk recyklingu i 
redukcji odpadów. 

Tematyka związana z recyklingiem i odpadami jest bliska mojemu sercu, dlatego też pragnę zaprosić 
Was na wspólne lekcje, podczas których wspólnie zgłębimy zasadę 5R, prowadzącą do ograniczania 
powstających odpadów oraz zagospodarowywania tych, które już powstały. Także chcę Wam 
przybliżyć pojęcia Otwartych Zasobów Edukacyjnych oraz wolnych licencji. 

Zapraszam na lekcję. 

George E. Waring, Jr. 

 

Po przeczytaniu listu rozdaj uczniom losowo karty dołączone do pudełka. W trakcie omawiania 

poszczególnych pojęć, poproś ucznia, który daną kartę posiada, aby ją głośno odczytał. 

2. PRZYBLIŻENIE CELU ZAJĘĆ I POJĘĆ 

ZASADA 5R 

Czas: 10 minut. 

Potrzebne materiały: karty dołączone do pudełek, karta papieru/tablica, mazak/kreda, 

 

Na pierwszym spotkaniu przybliżenie pojęcia 5R oraz otwartych zasobów i wolnych licencji.  



Podzielcie się na pary/dwójki. Tak jak siedzicie odwróćcie się do siebie, by porozmawiać. Każdy zespół 
niech zastanowi się czym jest zasada 5R i wymieni w parze swoje doświadczenia. Możliwe że część 
uczniów zna już to pojęcie. Warto wiedzieć, że idea Zero Waste oparta jest na zasadzie 5R. 

Poproś ucznia, który posiada kartę z pojęciem zasady 5R, aby ją głośno odczytał. Czy ta definicja 
pokrywa się z waszymi spostrzeżeniami i doświadczeniami? 

Zasada 5R dotyczy recyklingu i odpadów. Definiuje styl życia, który wpływa na dołożenie małej cegiełki 
do poprawy jakości środowiska w jakim żyjemy. Zasada 5R przedstawiana jest w formie piramidy, 
składającej się z 5 pięter:  

1. Odmawiaj (ang. refuse) 
2. Ograniczaj (ang. reduce) 
3. Użyj ponownie (ang. reuse) 
4. Przetwarzaj (ang. recycle) 
5. Kompostuj (ang. rot) 

Przy omawianiu poszczególnych pięter poproś uczniów, którzy daną kartę posiadają, aby głośno 
odczytali definicje zamieszczone na kartach. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zero_Waste  

*Pojęcia wyjaśnione są także na kartach dołączonych do pudełek. 

 

Obrazek 1. By Nostrix - Own work, CC0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113741089  

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE 

Czas 10 minut. 

Potrzebne materiały: dostęp do Internetu (telefon komórkowy, tablet lub komputer). 

Zapytaj uczniów, czy wiedzą co to są otwarte zasoby edukacyjne oraz wolne licencje. Zróbcie burzę 
mózgów. Wymieńcie się swoimi spostrzeżeniami. Pojęcia te się także wyjaśnione na kartach 
dołączonych do pudełek. 

Wprowadź pojęcie otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) oraz wolnych licencji. 

Poproś ucznia, który posiada kartę z pojęciem OZE o przeczytanie definicji na głos. Poniżej został 
zamieszczony link do Wikipedii, także wyjaśniający to pojęcie oraz inne przydatne linki: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarte_zasoby_edukacyjne 

https://koed.org.pl/interaktywny-przewodnik-oze/poznaj.html  

https://otwartezasoby.pl/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zero_Waste
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113741089
https://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarte_zasoby_edukacyjne
https://koed.org.pl/interaktywny-przewodnik-oze/poznaj.html
https://otwartezasoby.pl/


W sieci możesz spotkać treści dostępne odpłatnie, darmowe oraz takie, które dają użytkownikom 
dodatkowe prawa do ich wykorzystywania. 

Takie materiały nazywamy otwartymi zasobami edukacyjnymi (OZE). Weźmy za przykład YouTube, w 
którym znajdziesz: filmy ze Studia Filmowego TOR, za które musisz zapłacić, by je obejrzeć; teledyski 
Madonny czy Michaela Jacksona, które możesz oglądać za darmo, ale by wykorzystać je we własnym 
filmie, musisz uzyskać zgodę lub zapłacić wydającej płyty tych artystów firmie lub organizacji, która 
reprezentuje ich w Polsce; wideo z lekcjami matematyki na kanale pistacja.tv, których autorzy 
pozwalają na oglądanie, kopiowanie, a nawet przerabianie udostępnionych treści za darmo, pod 
warunkiem, że podasz, kto jest autorem lub autorką oryginalnego materiału. Terminy stosowane do 
określania otwartych zasobów i otwartych zasobów edukacyjnych najczęściej opisują każde dzieło 
podlegające prawom autorskim (tradycyjne z wyłączeniem oprogramowania, w odniesieniu do którego 
stosujemy termin open source czyli „otwarty kod źródłowy”), znajdujące się w domenie publicznej lub 
licencjonowane w sposób zapewniający użytkownikom możliwość bezpłatnego kopiowania, 
wykorzystywania i modyfikowania. 

WOLNE LICENCJE 

Czas 15 minut. 

Potrzebne materiały: karty dołączone do pudełek, kartka papieru 

Wyróżniamy 4 podstawowe licencje – CC0, CC BY 4.0, CC BY SA, CC BY NO. 

Poniżej zostały zamieszczone linki do Wikipedii i innych stron wyjaśniające pojęcie wolnych licencji. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Copyleft 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons  

https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/ 

Poproś ucznia, który posiada kartę z pojęciem wolnych licencji, żeby ją odczytał na głos. 

Aby wyjaśnić lepiej czym są wolne licencje możesz zaprosić uczniów do zabawy: 

Poproś uczniów, aby na kartce papieru stworzyli prosty rysunek. Może to być rzecz, którą najbardziej 
lubią jeść, robić lub ulubione zwierzę. Daj uczniom pełną dowolność, ale poproś, żeby to był prosty 
rysunek nie zabierający za dużo czasu. 

Następnie zapytaj uczniów: 

1. „Czy zgadzacie się na to, by każdy zrobił z waszym rysunkiem co chcesz, bez informowania, że 
pomysł wziął od Was?” – jeżeli tak udostępniacie swój rysunek na licencji CC0. 

2. „Czy zgadzacie się na to, by każdy zrobił z nim co chce, ale by poinformował, że pomysł wziął 
od Was?” – jeżeli tak udostępniacie swój rysunek na licencji CC BY 4.0. 

3. „Czy zgadzacie się na to, by każdy zrobił z nim co chce, ale musi udostępniając dzieło zrobi to 
dokładnie tak samo jak Wy?” – jeżeli tak udostępniacie rysunek na licencji CC BY SA. 

4. „Czy zgadzacie się, by każdy mógł zrobić z rysunkiem co chce, ale tylko niekomercyjnie (nie 
może na tym zarabiać i czerpać korzyści)?” – jeżeli tak, udostępniacie rysunek na licencji CC BY 
NO. 

5. „Czy zgadzacie się, by każdy mógł użyć Waszej pracy w celach komercyjnych jak i nie, pod 
warunkiem, że nie zmieni tej pracy. Samo dzieło nie zostanie zmienione?” – jeżeli tak, 
udostępniacie rysunek na licencji CC BY ND. 

Jeżeli starczy Ci czasu, możesz dodatkowo poprosić uczniów, żeby wyszukali w Internecie informacje 
dot. zasady 5R, które będą otwartymi zasobami edukacyjnymi i  opublikowane są dowolnej licencji.  

Pamiętaj: Wszystkie materiały znajdziesz także online.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://pl.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/


SPOTKANIE II 

WPROWADZENIE 

Czas 5 minut. 

Potrzebne materiały: instrukcje dla grup (druk lub w wersji online), karty dołączone do pudełek 

W celu zgłębienia wiedzy dotyczącej zasady 5R oraz wolnych zasobów edukacyjnych i wolnych licencji, 
proponujemy Wam pracę projektową. Podzielcie się na 5 zespołów, które będą zajmowały się 
poszczególnymi piętrami piramidy. Praca projektowa jest drogą do aktywnego poszukiwania wiedzy, 
kształtowania postaw, zdobywania i kształtowania swoich umiejętności i kompetencji. Przy pracy z taką 
formą mamy możliwość wzmacniania potencjału edukacyjnego uczniów. 

Poproś uczniów, aby wybrały lidera każdej z grup, którego zadaniem będzie koordynowanie pracy 
grupy i przedstawienie rezultatów pracy. 

Rozdaj uczniom wydrukowane karty dla grup lub udostępnij je w formie elektronicznej. Karty zostały 
umieszczone poniżej oraz w osobnym pliku do pobrania na stronie Wikiszkoły 
https://wikiszkola.pl/materialy-edukacyjne-interseroh/.  

  

https://wikiszkola.pl/materialy-edukacyjne-interseroh/


  



  



  



  



  



ZAKOŃCZENIE: 

Czas: 10 minut. 

Po wykonaniu zadań przez grupy, pokrótce omówcie efekt ich pracy. Jeżeli macie dodatkowy czas, 
zachęcamy do szerszego omawiania projektów – jesteśmy pewni, że stworzyli świetne rzeczy i warto 
poświecić temu więcej uwagi. Poproś uczniów aby powiedzieli czego się dowiedzieli, czego dotyczy 
dane piętro piramidy, co ich zdaniem jest ważne. Spróbujcie wspólnie odpowiedzieć na pytanie „Czy 
zasada 5R jest potrzebna? Czy jej stosowanie może pozytywnie wpłynąć na nasze życie?”. 

Warto zebrać efekty Waszej pracy, scalić je i udostępnić w wolnych zasobach edukacyjnych, na wolnej 
licencji 4.0 podpisując autorów prac.  

Dodatkowa aktywność: 

Do pudełka została dołączona kostka Rubika wraz z instrukcją jej układania. Do ułożenia kostki Rubika 
stosuje się algorytmy, co w skrócie oznacza że kolejność wykonywanych ruchów ma znaczenie i 
pozwala uzyskać efekt końcowy. Zasadę 5R można skorelować z algorytmem. Każde pięto piramidy 5R 
jest ważne i powinno się przechodzić przez nie wszystkie, aby uzyskać jak najlepszy efekt końcowy. 

Prowadząc zajęcia ze scenariusza, możesz na początku spotkania położyć kostkę na swoim biurku – lecz 
na początku nic o niej nie zdradzaj. Pod koniec pierwszego spotkania zapytaj uczniów – „Czy wiecie co 
leży na moim biurku? Kto z Was potrafi układać kostkę Rubika? Czy wiecie za pomocą czego się ją 
układa?”. Prawdopodobnie większość uczniów wie co to jest, a część potrafi ją ułożyć. Zapytaj uczniów 
czy potrafią znaleźć podobieństwo do zasady 5R jak my. Możliwe, że część uczniów nie zobaczy takiej 
zależności na pierwszym spotkaniu, ale wierzymy w to że po ostatnim już tak. Zadanie to pobudza 
kreatywność. 

Poinformuj uczniów, że kostka będzie znajdowała się w pudełku, w sali lekcyjnej i mogą ją układać w 
wolnych chwilach, sami lub korzystając z naszej instrukcji. 

  



  



Obrazki wykorzystane na pudełku do zestawu: 

1. Ziarnko piasku  

By MarekMiś - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84889484 

2. Szklane butelki 

By Dmitry Makeev - Own work, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85561614  

3. Stłuczka szklana 

By Stevebej50 - Own work, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73768928  

4. Wydobycie ropy naftowej 

By Michielverbeek - Own work, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52614300  

5. Butelka PET 

By User:Ranjangowda85 - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30863420  

6. Odpady PET 

By Grendelkhan - Own work, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79273563  

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84889484
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85561614
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73768928
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52614300
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30863420
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79273563

