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SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

SZKŁO 

 

Wydanie I 

Dominik Kmita | Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego 

  

MATERIAŁY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ  
 

RAMY TEMATU 

Dla własnego komfortu pracy, ale również po to, żeby dzieci dobrze się 
czuły i mogły jak najwięcej skorzystać z zajęć, zalecamy, ustalenie 
maksymalnej liczby dzieci jaka będzie mogła uczestniczyć w zajęciach. 

Będziemy wspólnie z dziećmi, w wieku 6 – 10 lat, poznawać zalety 
opakowań szklanych, dlaczego recykling szkła to bardzo dobry przykład 
obiegu zamkniętego w gospodarce. Bardzo ważne, żebyśmy swoją mową 
ciała, pytaniami zadawanymi w trakcie zajęć czy prowadzonymi 
rozmowami, pokazywali zainteresowanie tym, co dzieci robią. Dorosły 
powinien pamiętać, że odpowiedź dziecka na pytanie, zaangażowanie w 
zabawę powinno być dostrzeżone - choćby przez mrugnięcie okiem w 
stronę dziecka.   

Nie powinniśmy zmuszać dzieci do brania udziału w proponowanych przez 
nas aktywnościach. Wszystkie dzieci zapraszamy do zabawy, ale 
szanujemy wybór tych, które z nieznanych nam powodów rezygnują. 
Proponujemy, żeby oprócz miejsca, w którym będziemy się bawić wg 
pomysłów prowadzącego, wygospodarować miejsce (najlepiej na 

podłodze), gdzie dzieci będą miały dostęp do np. papieru i kredek. W 
każdej chwili będą mogły skorzystać z tej alternatywy. 

Może ktoś z Was powiedzieć: ten warsztat to nie dla mnie. Dzieci w tym 
wieku nie powinny mieć dostępu do szklanych opakowań takich jak butelki, 
słoiki w szkole/bibliotece/świetlicy. Szklane opakowania są łatwo tłukące. 
Dzieci odłamkami szkła mogłyby się pokaleczyć. Poza tym nie zajmujemy 
się segregowaniem szkła. Jednak w rozmowie z dziećmi, pytaniu ich o 
zdanie oraz podejmowaniu z nimi działań chodzi o dostrzeżenie, że dzieci 
w sprawach związanych z ekologią, mogą mieć swoje przemyślenia i 
pomysły. Pytanie dzieci, analizowanie za i przeciw, branie pod uwagę ich 
odpowiedzi, buduje poczucie wartości, pobudza aktywność i chęć do 
działania.  Jeśli jest w Was ciekawość na to, co zaproponują dzieci, to 
znaczy, że możecie wspólnie z nimi próbować zmieniać świat na lepszy. 

Oprócz celu spotkania bardzo ważne jest, żeby osoba prowadząca ustaliła 
z dziećmi podstawowe zasady, które będą obowiązywać na spotkaniu. 
Proponowaną przez nas zasadą jest danie dzieciom możliwości zabawy 
lub pracy przedmiotem, który wybrały do momentu, kiedy skończy się ich 
zainteresowanie tą zabawką albo narzędziem. W momencie, gdy ktoś 
chciałby zacząć bawić się lub pracować używając przedmiotu, którego ktoś 
aktualnie używa, musi poczekać lub wziąć coś w zamian. Może też 
próbować dogadać się z osobą, która ma ten przedmiot. Prowadzący 
może proponować rozwiązania czasowe: jakiś przedmiot można używać 
przez określony (np. klepsydrą) okres czasu. 
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Cele warsztatu:  

• Dzieci poznają cechy przedmiotów wykonanych ze szkła.  

• Dzieci doświadczą, że szkło można wielokrotnie i do różnych celów 
wykorzystywać. 

• Dzieci stworzą plakat informacyjny. 

• Dzieci poznają przykłady obiegu zamkniętego na przykładzie szkła 

Przebieg warsztatu: Ok. 60 min. | Grupa: Dzieci w wieku 9-10 lat 

Rytm spotkania  

1. Początek spotkania „Słowo wstępne” dla dzieci (10 min.) 

2. Zabawy z dziećmi inspirowane przez dorosłego (45 min.)  

3. Zakończenie (5 min.)  

Ad 1  

„Słowo wstępne” dla dzieci Zamiast słowa wstępnego: wszyscy siadają w 
kręgu i każdy mówi jak ma na imię (jeśli dzieci nie znają się) oraz co 
można przechowywać w szklanych pojemnikach. Osoba prowadząca po 
zakończeniu wypowiedzi dziecka dodaje jedno zdanie od siebie. W 
przypadku grupy, która spotyka się pierwszy raz prowadzący może 
zamodelować przywitanie się.  
Przykład przywitania: Dziecko - Mam na imię Iza i wiem, że w słoiku 
można kisić ogórki i je w nim długo przechowywać. Osoba prowadząca – 
Ooo rzeczywiście kiszonki dobrze jest mieć w słoikach. Ja też kiszę ogórki. 
Ważne jest, żeby odpowiedzi osoby prowadzącej były krótkie i prawdziwe.  

 

Ad 2  

Poznajemy – czym się charakteryzuje i jakie właściwości ma szkło?  

potrzebne materiały: duże kartki papieru, kredki, flamastry, nożyczki, klej, zdjęcia lub wycinki 
z prasy/ulotek szklanych opakowań. 

  
Na początku warto powiedzieć dzieciom, że podczas zajęć będziemy 
zajmować się surowcem o bardzo charakterystycznych właściwościach.  

- Szkło to jedyny materiał opakowaniowy, gwarantujący 
nienaruszalność znajdujących się w nim produktów.  

- Szkło to surowiec, który można przetwarzać nieskończoną ilość razy. 
Dzięki ponownemu wykorzystaniu szkła do produkcji nowych 
opakowań szklanych wykorzystuje się dużo mniej nieodnawialnych 
zasobów piasku. Raz wykorzystane szkło nie trafia na wysypisko, tylko 
jest wykorzystywane ciągle na nowo. Jest to przykład obiegu 
zamkniętego.  

Na dużej kartce papieru, przygotujecie plakat z informacją o zaletach i 
możliwościach wykorzystania opakowań szklanych. Do czego służy? Czym 
się charakteryzuje? Jak je można wykorzystać? Razem spróbujcie się tego 
dowiedzieć a następnie zapisać, narysować lub użyć innej techniki. 
Wyeksponujcie gotowy plakat w miejscu w którym jak najwięcej osób, 
będzie mogło zapoznać się z jego treścią.   

 

Obserwujemy i opisujemy  

potrzebne materiały: waga kuchenna.  

Poproś dzieci, żeby nazwały szklane przedmioty w sali. Następnie zachęć 
dzieci, żeby wzięły je do ręki, uważnie obejrzały, zważyły w dłoni lub na 
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wadze. Rolą dzieci jest szczegółowa obserwacja przedmiotów, a Twoją 
słuchanie co dzieci mówią i robią. Po chwili poproś, by po kolei dzieci 
mówiły jakie cechy mają przedmioty wykonane ze szkła.  

Doświadczamy  
 
potrzebne materiały: duże słoiki z nakrętkami i bez nakrętek,  małe rośliny ziemia 
doniczkowa, węgiel aktywowany taki jak do filtrów w akwarium, piasek, kamienie 
otoczaki, szczypce 

Wiemy już jakie przedmioty są wykonane ze szkła i czym się 
charakteryzują.  

Zaproponuj dzieciom wykonanie ogrodu w słoiku. Będzie to z jednej strony 
przykład upcyklingu – ponownie i do innych celów wykorzystacie słoiki, jak 
również pokażesz dzieciom czym jest obieg zamknięty – w zakręconym 
słoiku będą rosnąć rośliny. 

Ponieważ w internecie jest bardzo dużo informacji nt tworzenia ogrodów w 
słoiku, zachęcamy do skorzystania z konkretnych rozwiązań, które można 
znaleźć w sieci. Bądź przygotowany, że nie każdy ogród w słoiku będzie 
„wieczny”. Wiele czynników – wilgotność, nasłonecznienie, zastosowana 
ziemia, rośliny i inne - będzie wpływać jak długo ogród w słoiku będzie was 
cieszyć. Na pewno warto uprzedzić o tym dzieci i zachęcić je do 
wyciągania wniosków i tworzenia kolejnych ogrodów w słoikach. 

Po przygotowaniu ogrodu lub ogrodów w słoiku, dzieci mogą zaplanować 
w którym miejscu można je ustawić, żeby miały optymalne warunki do 
rośnięcia. Jak teraz dzieci oceniają wygląd waszej sali?  

Ad 3 

Zakończenie: Przyjrzyjcie się jeszcze raz waszemu plakatowi. Czy 
wszystko co chcieliście przekazać innym o szkle, znalazło się na plakacie?  

Zgromadźcie w jednym miejscu przedmioty wykonane ze szkła. 
Sprawdźcie czy są rzeczy, które nie nadają się już do użycia. Pamiętajcie 
o wyrzuceniu ich do odpowiedniego pojemnika.  
 

 

 


