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Na początek...

Czy wszyscy Państwo już znają grę? 
Czy Wam się podoba? 

Co może się w niej podobać dzieciom? 
A co może się nie podobać?



ułóż materiały po kolei
przygotuj materiały tak, by mieć 

kontrola czasu – duży widoczny zegar
       do nich łatwy dostęp

Przygotowanie miejsca pracy

przygotuj sobie harmonogram działań
zawsze przed warsztatem sprawdź, czy masz
wszystko przygotowane: czy wystarczy dla
wszystkich kartek, czy flamastry piszą
dopasuj materiały do wielkości grupy

Przygotowanie materiałów:



Liczebność grupy



Ustawienie ławek



Gra edukacyjna

Przedstawienie się
Opowiedzenie o celu i partnerach spotkania
Poznanie imion dzieci 

   Jak zacząć?



Karteczki z imionami

Przykładowa gra na poznanie imion dzieci:

 każdy podaje swoje imię i cechę charakteru (coś o
sobie) na tę samą literę, na którą zaczyna się imię

 
np. Mam na imię Kamila i jestem kreatywna :)

Mam na imię Paulina i lubię psy

Przedstawienie się i poznanie grupy 



 kto chce coś powiedzieć, to podnosi rękę, 
 nie mówimy wszyscy na raz, 
 nie przeszkadzamy sobie, 
 jeśli jest za głośno, to: ja przestaję mówić 

1.
2.
3.
4.

      i podnoszę rękę

Co jeszcze?

Ustalenie zasad współpracy



Jak pracować z dziećmi 
z klas 3–5 szkoły podstawowej?

Dzieci w tym wieku lubią się bawić! 
Niech Wasz warsztat będzie dla nich pouczający 

ale też niech będzie dobrą zabawą.
 

Wy też musicie chcieć się bawić. Dzieci wyczują, czy
spotkanie z nimi jest dla Was przyjemnością czy

obowiązkiem. Dzieci lubią być ekspertami – mają
w domu jedzenie, widzą co się z
nim dzieje. Dajcie im szansę na

wypowiedzenie się.



Jak pracować z dziećmi 
z klas 3–5 szkoły podstawowej?

Dzieci lubią zmiany aktywności – nie mogą
zbyt długo siedzieć w jednym miejscu. 

 
Starajcie się zapraszać dzieci do: tablicy,

lodówki, niech w czymś pomogą – nawet w
rozdaniu materiałów.

Dzieci lubią wyzwania – dajcie im chwilę
na rozwiązanie zadań w grupach.



Metody pracy

Gra edukacyjna



Metody pracy
Burza mózgów

Wykorzystanie: 
Wprowadzając pojęcia,

zadaj pytanie,
 zamiast dawać gotowe

odpowiedzi

Stacja nr 1



Metody pracy
Stworzenie siatki pomysłów (mapa myśli)

Wykorzystanie:
Stacja nr 2:

Negatywne skutki
marnowania

żywności



Stacja nr 3: Sposoby na niemarnowanie 
– praca w grupach

Podziel dzieci na grupy (jak?)
Wytłumacz zadanie
Wyznacz czas na pracę
Daj każdej grupie kartkę lub karteczki
przylepne i długopis
Możesz chodzić między grupami, by
pomóc dzieciom
Po skończonej pracy każda z grup
opowiada, co wymyśliła (niech podejdą na
środek sali i opowiedzą, jakie mają pomysły)



Stacja nr 4: Umiejętne
przechowywanie żywności

Poproś, aby dzieci pracowały w tych samych grupach, co przy
stacji nr 3
Zacznij od wytłumaczenia, gdzie jest najzimniej,

Opisz, które grupy produktów powinny być w zimnie, a które
mogą być w wyższej temperaturze
Rozdaj grupom przygotowane wcześniej magnesy
Daj grupom 3–5 minut na pracę i decydowanie, który produkt
gdzie włożyć
Zapraszaj każdą grupę po kolei do lodówki
Podsumuj zadanie i podziękuj grupom za pracę

     a gdzie najcieplej



Na koniec 
przed wręczeniem dyplomów
koniecznie podsumuj zajęcia

Czego się dziś dowiedzieliście?
Co możecie zrobić w swoim domu, aby
marnować mniej jedzenia?
Jak można zachęcić rodzinę/ kolegów lub
koleżanki do niemarnowania jedzenia?

   Zadaj pytania:



dzieci rozkojarzone lub zmęczone

dzieci ambitne

dzieci szukające atencji

dzieci rozmawiające na inne tematy

Dyscyplina



Zabawy do wykorzystania
Wyzwania są popularne wśród dzieci, więc można
przygotować im jakieś wyzwanie: kto wykona
najszybciej 5 podskoków, kto zrobi najśmieszniejszą
minę, "Wszyscy, którzy"

Na wysokiej górze 
rosło drzewo duże. 
A zwało się drzewo to: Aplipaplibitenblau. 
A kto tego nie wypowie, ten nie będzie grał.

Na wyciszenie: 

Na rozgrzewkę: 



Gry:
 

https://www.animatorczasuwolnego.pl/nowe_pdf/L8/przyklady_gier/przyklady_gier.pdf?iframe=true&width=1050&height=700 

https://www.animatorczasuwolnego.pl/nowe_pdf/L8/przyklady_gier/przyklady_gier.pdf?iframe=true&width=1050&height=700


Co, jeśli uczniowie
poproszą o materiały z

zajęć: 
magnesy, długopisy, flamastry?



Q & A



Dziękujemy za uwagę!


