
SCENARIUSZ LEKCJI Wychowawczej DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Temat: Szybka moda-globalne zagrożenie 

Hasło programowe: ochrona środowiska 

Zakres treści: ocena wpływu przemysłu tekstylnego na geoekosystem 

Cel ogólny: Poznanie zasad zrównoważonego rozwoju, a także wpływu przemysłu tekstylnego 

na środowisko przyrodnicze 

Cele szczegółowe:  

Wiadomości 

Uczeń zna: 

- zasady zrównoważonego rozwoju, 

Uczeń wyjaśnia: 

- dlaczego barwniki odzieżowe oraz stosowanie pestycydów są szkodliwe dla środowiska,  

Umiejętności: 

Uczeń potrafi: 

- wymienić kraje, w których produkuje się tanią odzież, 

- zaproponować działania mające na celu ograniczenie ilości odpadów tekstylnych. 

Postawy: Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz doskonalenie umiejętności 

korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej, ich przetwarzania i prezentacji. 

Czas pracy: 45 minut  

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Metody: metoda tekstu przewodniego, pogadanka, „burza mózgów”, plaster pytań, plakat 

Środki dydaktyczne: tekst źródłowy,  kartki papieru A4, cienkopisy, pisaki, projektor, laptop 

Przebieg lekcji: 

Faza wprowadzająca: 

1. Czynności organizacyjne. 

2. Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę lekcji i prosi uczniów o przypomnienie 

terminu zrównoważony rozwój. 

Faza realizacyjna:  

1. Uczniowie czytają tekst pt.: „Moda niszczy Ziemię” (Zał. 1), a następnie udzielają 

odpowiedzi na pytania pod tekstem.  

2. Nauczyciel wyświetla schemat plastra pytań (Zał. 2) 

3. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela uzupełniają schemat. 

5. Nauczyciel rozdaje uczniom kartki i prosi o narysowanie plakatu nt. globalnego zagrożenia 

jakim jest szybka moda. 

Faza podsumowująca:  

1. Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy na forum klasy.  

2. Nauczyciel prosi uczniów o zaproponowanie dwóch rozwiązań, które mogą pomóc w 

ograniczeniu ilości odpadów tekstylnych.   

3. Nauczyciel dziękuje uczniom za zaangażowanie podczas lekcji i zbiera notatki uczniów do 

oceny. 

 

 

 

 



Zał. 1. Tekst źródłowy 

“Moda niszczy Ziemię” 

Rzeka Jamuna, Indie. Przepastna wstęga, która cuchnie tak bardzo, że aż trudn zatrzymać się 

na jej brzegu na dłużej niż kilka sekund. Na powierzchni mętnej wody bąbelkuje metan, 

zniechęcając do kąpieli nawet najodważniejszych. Ta jedna z największych rzek 

subkontynentu, gigantyczny ściek przecinający New Delhi, przekracza normy zanieczyszczeń 

zezwalające na bezpieczne pływanie czasem nawet I sto tysięcy razy. W jej górnym biegu w 

okolicach miasta Panipat w stanie Haryana, kwitnie przemysł tekstylny. Setki farbiarni 

pompują do Jamuny toksyczny koktajl chemikaliów, przyczyniając się w znacznym stopniu do 

opłakanego stanu tej wielkiej hinduskiej rzeki. […] 

W 2014 r. ludzkość kupiła 60 proc. Więcej ubrań niż w roku 2000. Zachłysnęliśmy się dżinsami 

za 100 zł, T-shirtami po 20 zł, vlogerkami, które z YouTube`a mówią nam, co mamy nosić, 

żeby czuć się młodziej I piękniej. Niemal 2 mln Polaków są tak uzależnione od mody, że 

nabywają nową odzież co najmniej raz w tygodniu. […] 

Ze wszystkich materiałów, z których powstają nasze ubrania, bawełna jest szczególnie 

uciążliwa dla środowiska. Nie tylko pożera ogromne ilości wody, ale też wymaga chemikaliów: 

ze wszystkich środków owadobójczych stosowanych na świecie 16 proc. idzie na ochronę 

upraw bawełny. W sumie do produkcji odzieży używa się ponad 1900 środków chemicznych – 

pestycydów, substancji do barwienia, zmiękczania, itd. – z czego 165 Unia Europejska 

klasyfikuje jako niebezpieczne dla zdrowia lub środowiska. 

W odróżnieniu  od bawełny, z tkaninami sztucznymi wiąże się inny zestaw problemów. Choćby 

to, że mogą lądować w naszym jedzeniu. Z raportu Komisji Europejskiej wynika, iż jedno 

pranie syntetycznych ubrań – poliestrów, nylonów i akryli – może uwolnić do środowiska aż 

700 tys. mikroskopijnych plastikowych włókien, które następnie trują ryby i skorupiaki. 

A potem, w konsekwencji, prawdopodobnie i nas.” 

(Zaraska M.:  Moda niszczy Ziemię, 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1922884,1,moda-niszczy-ziemie.read) 

Dlaczego przemysł tekstylny jest jednym z największych trucicieli naszej planety? 

………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………... 

Wyjaśnij, czym jest tzw. “moda wyrzucalna”? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Zał. 2. Schemat plastra pytań 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 


