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Cele projektu edukacyjnego:

Produkty końcowe projektu edukacyjnego:

*
*
*
*
*
*

* infografiki,
* diagram „rybi szkielet” dotyczący zanieczyszczenia
hydrosfery,
* mapa mentalna,
* lista lokalnych działań,
* ulotki o ochronie środowiska.

określenie zagrożeń dla środowiska,
powtórzenie wiadomości na temat hydrosfery,
użycie metody projektu w postaci infografiki,
wprowadzenie metody aktywizującej – diagram „rybi szkielet”,
pogadanka na temat akcji „Sprzątanie świata”,
wykonanie ulotek promujących ochronę środowiska.

PROPONOWANY PRZEBIEG ZAJĘĆ
ETAP PROJEKTU
I
WYBÓR ZAGADNIENIA
I OKREŚLENIE CELÓW
PROJEKTU

II
REALIZACJA PROJEKTU

SUGEROWANE DZIAŁANIA

CZĘŚCI

CZAS REALIZACJI

1. Wprowadzenie – dyskusja na temat
zagrożeń dla środowiska.

1

45 min

2. Podjęcie decyzji o realizacji
projektu.

2

15 min.

3. Ratujmy razem nasz świat!
– praca zespołowa:
a| wyszukiwanie informacji,
b| tworzenie infografik,
c| prezentacja i omówienie na forum grupy
przygotowanych infografik.

3

45 min.

4. A co z hydrosferą?
– powtórzenie wiadomości:
a| pytania wprowadzające,
b| przyczyny zanieczyszczenia wody – dyskusja
c| wprowadzenie metody aktywizującej „rybi
szkielet”,
d| przyczyny i skutki zanieczyszczenia hydrosfery,
e| podsumowanie ćwiczenia.

4

5. Akcja sprzątania świata:
a| dyskusja,
b| lista lokalnych działań.

5

około 45 min
a| 25 min.
b| 20 min.

6. Ulotki o ochronie środowiska
– praca w grupach:
a| przygotowanie,
b| wykonanie ulotek.

6

około 1,5 godziny
+ czas na pracę zdalną:
a| około 2 dni – praca zdalna
b| 45-90 min.

7. Prezentacja ulotek na forum grupowym.

7

45 min.

8. Podsumowanie pracy nad projektem
i utrwalenie wiadomości.

8

około 45 min.

a| około 2 dni – praca zdalna
b| 45-90 min.
c| 30 min.

około 2 godzin
a| 20-30 min.
b| około 15 min.
c| 20 min.
d| 30 min.
e| 15 min.

III
PREZENTACJA PROJEKTU

IV
OCENA PROJEKTU
RAZEM

około 9 godzin lekcyjnych + + czas na przygotowanie się uczniów do prezentacji i pracę zdalną

UWAGI

*** gwiazdki sugerują podział na poszczególne dni
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I
WYBÓR ZAGADNIENIA I OKREŚLENIE
CELÓW PROJEKTU

1. WPROWADZENIE
czas: 45 min

Nauczyciel przyczepia na tablicy/flipcharcie obrazki przedstawiające: zanieczyszczone
powietrze nad miastem, topniejący lodowiec, gatunki zwierząt, którym grozi wyginięcie,
a także lasy Amazonii.
Następnie prowadzący zadaje uczniom pytanie:
Jak myślicie, co łączy te obrazki?
Przykładowe odpowiedzi:
*| ukazane są na nich zjawiska i elementy przyrody, które są zagrożone,
*| zagrożenia te spowodowane są przez działania człowieka,
*| ludzie nie dbają o środowisko, dlatego zanieczyszczenia prowadzą do powstania smogu nad
miastami, czy ocieplenia klimatu oraz wyginięcia wielu gatunków roślin i zwierząt.
Nauczyciel pyta, czy uczniowie są w stanie wskazać inne zagrożenie, do których przyczynia
się człowiek, a które mają niekorzystny i destrukcyjny wpływ na nasz świat.
Uczniowie dyskutują na ten temat, co jakiś czas zapisując na tablicy elementy, które uznają
za istotne. Dobrze, aby udało się je później zebrać w postaci krótkich opisów wybranych
zagrożeń. (Załącznik 1 – zagrożenia dla Ziemi).

2. PODJĘCIE
DECYZJI
O REALIZACJI
PROJEKTU
czas: 15 min.

Nauczyciel wspólnie z uczniami podejmuje decyzję o realizacji projektu dotyczącego
ekologii. Podsumowują także wnioski z dyskusji wprowadzającej do projektu.
Wspólnie ustalają jego tytuł.

***

II
REALIZACJA PROJEKTU

3. RATUJMY RAZEM
NASZ ŚWIAT
praca zespołowa
czas: 45 min.

Prowadzący dzieli uczniów na cztery grupy. Podziału dokonuje się poprzez losowanie
np. kolorowych karteczek. Zadaniem każdego zespołu jest stworzenie infografiki,
przedstawiającej sposoby na zmianę codziennego życia w celu uratowania środowiska
(Załącznik 2 – jak zrobić infografikę?).
Zespoły wspólnie omawiają i decydują, jakie chcą podjąć tematy w swoich infografikach.
Mogą skorzystać z materiałów, które były rezultatem dyskusji wprowadzającej do projektu.
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II
REALIZACJA PROJEKTU c.d.

3. RATUJMY RAZEM
NASZ ŚWIAT c.d.
praca zespołowa
czas: 45 min.

a| wyszukiwanie
informacji

czas: około 2 dni – praca zdalna

W infografice mogą się znaleźć m.in. takie informacje:
*| czym jest dane zjawisko, np. smog i jak wzrosło jego stężenie w ciągu ostatnich lat,
*| gdzie występują lodowce?,
*| które gatunki zwierząt są najbardziej zagrożone i w którym miejscu na świecie one występują?,
*| przyczyny występowania poruszanych zagrożeń,
*| sposoby na zmianę codziennego życia, w celu uratowania środowiska,
*| dane liczbowe o występowaniu danych zjawisk lub zagrożeń,
*| organizacje zajmujące się danymi zagrożeniami.

Uczniowie mogą korzystać z informacji przekazanych przez nauczyciela,
a także z innych źródeł:
*| bibliotek,
*| podręczników,
*| artykułów internetowych,
*| artykułów prasowych,
*| map,
*| diagramów,
*| fotografii,
*| blogów itd.
(Załącznik 3 – wskazówki dla nauczyciela – praca z infografiką).
Na wyszukanie informacji uczniowie otrzymują kilka dni – minimum dwa. W razie
ewentualnych pytań mogą zwrócić się o pomoc do nauczyciela. Warto zachęcić uczniów,
aby zapisywali skąd czerpali materiały do swojej pracy.

b| tworzenie
infografik

Uczniowie przynoszą zebrane przez siebie informacje. Porządkują je wraz z nauczycielem,
a następnie omawiają sposób wykonania prezentacji/infografiki. Kierując się wiedzą
własną, a także wskazówkami nauczyciela uczniowie opracowują infografiki w postaci
plakatów. Praca odbywa się na zajęciach lekcyjnych.

c| prezentacja i omówienie
infografik

Kolejne grupy prezentują swoje prace – przedstawiają ustalone wcześniej informacje
dotyczące danych zagrożeń. Następnie wskazują na sposoby zmiany stylu życia w celu
uratowania środowiska, a także na to, jakich materiałów użyli do stworzenia swoich prac,
z jakiś źródeł czerpali informacje itp.

czas: 45-90 min.

czas: 30 min.

Wspólnie z nauczycielem omawiają przygotowane projekty, oraz dyskutują
nad przebiegiem i efektem prac:
*| co najbardziej nam się podobało w realizacji tego projektu?,
*| która z prezentacji/infografik była najciekawsza?,
*| co nas zaskoczyło?,
*| co sprawiło nam trudność?,
*| czy jesteśmy w stanie razem uratować środowisko, jeśli będziemy przestrzegać
wymienionych przez nas zasad?

***
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II
REALIZACJA PROJEKTU c.d.

4. A CO Z HYDROSFERĄ?
powtórzenie wiadomości
czas: około 2 godzin

a| pytania wprowadzające
czas: 20-30 min.

Nauczyciel wprowadza temat związany z wodą i jej znaczeniem dla środowiska. Aby lepiej
zobrazować jej wpływ, przypomina, że ten temat był już omawiany na różnych zajęciach.
Może zapytać, przy okazji jakich wątków i sytuacji, uczniowie stykają się z tematyką wody.
Na koniec wskazuje, że jest taki dział w geografii fizycznej, który zajmuje się badaniem
wody, pod każdą jej postacią – jest to hydrologia. Następnie przechodzi do tematu
hydrosfery, a więc zagadnienia dotyczącego obiegu wody w przyrodzie.

Nauczyciel w ramach wprowadzenia i powtórzenia wiadomości na temat hydrosfery zadaje
uczniom pytania:
*| Czy pamiętacie, czym jest hydrosfera?
Przykładowa odpowiedź:
To powierzchnia Ziemi, w skład której wchodzą wody powierzchniowe podziemne.
*| Co składa się na hydrosferę?
Przykładowa odpowiedź:
Hydrosfera składa się z oceanów, mórz, jezior, rzek, stawów, lodowców, lądolodów
czy bagien, a także wody zawartej w atmosferze i biosferze.
*| Jaką część powierzchni Ziemi stanowią wody?
Przykładowa odpowiedź:
Około 70% Ziemi stanowi woda, lądy zajmują około 30% powierzchni.
*| Czy woda ze wszystkich zbiorników wodnych nadaje się do picia? Jeśli nie, to dlaczego?
Przykładowa odpowiedź:
Nie. Nie wszystkie stanowią źródło wody pitnej. Nie możemy pić wody, np. z oceanów
w wyniku ich zasolenia.

b| przyczyny
zanieczyszczenia
wody
burza mózgów
czas: około 15 min.

Nauczyciel zadaje uczniom pytanie związane z tematem zajęć:
*| Jakie znacie przyczyny zanieczyszczenia wody?
Nauczyciel prosi jednego z uczniów, aby zapisywał na tablicy odpowiedzi innych
uczestników.
Przykładowe odpowiedzi:
*| odprowadzanie ścieków przemysłowych do rzek,
*| używanie nawozów sztucznych w rolnictwie,
*| wycieki z tankowców,
*| zatapianie odpadów w oceanach, itd.
Następnie spośród wszystkich odpowiedzi wspólnie wybierają te, które uważają
za najważniejsze.
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II
REALIZACJA PROJEKTU c.d.

c| wprowadzenie metody
aktywizującej
„rybi szkielet”

Prowadzący wprowadza w tok zajęć diagram „Rybi szkielet” (Załącznik 4 – diagram „rybi
szkielet” – informacje). Na dużym brystolu rysuje markerem tytułowy szkielet. W głowie
ryby umieszcza główny problem ZANIECZYSZCZENIE HYDROSFERY. Następnie do głowy
dorysowuje tyle „dużych ości”, ile wybrano głównych przyczyn zanieczyszczenia wód.

d| przyczyny i skutki
zanieczyszczenia
hydrosfery

Na podstawie „Rybiego szkieletu” prowadzący dzieli uczestników na tyle zespołów, ile
jest „dużych ości”. Każdej grupie przypisuje jeden czynnik warunkujący zanieczyszczenie
hydrosfery.

czas: 20 min.

czas: 30 min.

Uczniowie w zespołach pracują nad wypisaniem przyczyn występowania danego czynnika.
Każdą zapisują na osobnych karteczkach i przyczepiają je na „mniejsze ości”, które
odchodzą od „dużych”.
Podczas pracy zespołowej uczestnicy zastanawiają się jednocześnie nad tym, jakie
wynikają skutki z zanieczyszczenia hydrosfery. Zapisują je na małych, niebieskich kartkach
i przyczepiają pod rybim szkieletem, co symbolizuje zanieczyszczoną wodę.
Po wykonaniu wszystkich zadań, zespoły zastanawiają się co zrobić, aby zmniejszyć
zanieczyszczenie wód, odnosząc się do przydzielonych im czynników. Swoje propozycje
wypisują na zielonych kartkach, które przyczepiają nad „rybim szkieletem”, co symbolizuje
czynniki pozytywne dla hydrosfery.

e| podsumowanie ćwiczenia
czas: 15 min.

Na zakończenie ćwiczenia nauczyciel wspólnie z uczniami podsumowuje informacje,
które zebrali podczas jego wykonywania, na przykład:
*| czego nauczyliśmy się podczas tego ćwiczenia?,
*| czy istnieje możliwość, aby ograniczyć przyczyny występowania skażenia wód? itd.,
Razem dochodzą do wspólnych wniosków, które następnie spisują.

***
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II
REALIZACJA PROJEKTU c.d.

5. AKCJA
SPRZĄTANIA
ŚWIATA
czas: około 45 min.

Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę zajęć:
Wiemy już, jak działać z niektórymi zagrożeniami dotyczącymi środowiska. Czy poza zmianą
codziennego trybu życia możemy zrobić coś jeszcze? Czy znacie jakieś akcje dotyczące
ekologii, czystości, odpadów? Jeśli tak, to jakie? Kiedy są one organizowane?
Uczniowie wymieniają akcje, które kojarzą im się z ochroną środowiska, takie,
jak na przykład akcja „Sprzątania Świata”.
Nauczyciel omawia po krótce genezę tej akcji:
Akcja „Sprzątania Świata” powstała w Australii w 1989 roku. Jej twórcą był Ian Kiernan
– żeglarz i biznesmen, który zmobilizował do sprzątania Zatoki Sydnejskiej około 40 tys. osób.
Działania te szybko zaczęły rozprzestrzeniać się na inne kraje. Do Polski dotarł on w 1993
roku, dzięki mieszkającej w Australii Mirze Stanisławskiej-Meysztowicz. Obecnie, działania te
koordynuje fundacja „Nasza Ziemia”. Według ich danych, w 2007 roku w akcji wzięło udział
1 107 354 uczestników. Jej celem jest pobudzenie i uświadomienie społecznej
odpowiedzialności za wygląd naszej okolicy, a także poprawa jakości życia społeczności
lokalnej.

a| dyskusja

czas: 25 min.

Nauczyciel wprowadza element dyskusji:
Czy akcja „Sprzątanie świata” wystarczy, aby najbliższe środowisko było zadbane?
Uczniowie podają przykładowe odpowiedzi, wymieniają się doświadczeniami.
Wszystkie przykłady zapisują na tablicy.

b| lista lokalnych
działań
czas: 20 min.

Dla podsumowania zadania uczniowie tworzą LISTĘ LOKALNYCH DZIAŁAŃ, które miałyby
istotny wpływ na dbanie o środowisko w społeczności.
Przykładowe punkty:
*| obowiązkowa segregacja śmieci,
*| dbanie o osiedlowe elementy zieleni – wprowadzenie listy obowiązków,
*| w domach, w których znajdują się piece grzewcze – zakaz palenia przedmiotów, które mogą
powodować wzrost stężenia smogu w powietrzu (plastik, folia, guma), itd.

***
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II
REALIZACJA PROJEKTU c.d.

6. ULOTKI
O OCHRONIE
ŚRODOWISKA
praca w grupach
czas: około 1,5 godziny
+ czas na pracę zdalną:

Nauczyciel:
Oprócz omówionych przez nas sposobów istnieje jeszcze wiele innych metod, dzięki którym
wiedza o czystości i dbaniu o środowisko jest rozpowszechniana. W związku z tym
będziemy pracować w grupach.
Nauczyciel dzieli klasę na 4 zespoły.
Każdy z nich ma za zadanie przygotowanie ulotki promującej dbanie o środowisko.
Każda z grup otrzymuje hasło przewodnie ulotki:
I GRUPA: „Szanuj las ponad wszystko, bo to Twoje środowisko!”/ „Zaśmiecony las,
to smutny las!”.
II GRUPA: „Ta kropla może być ostatnią”.
III GRUPA: ,,Plastik, papier, bio i szkło, segregacja to jest to!”.
IV GRUPA: „Słońce, wiatr, biomasa, woda – oto, co energii doda”.

a| przygotowanie

Zespoły mają minimum dwa dni na przygotowanie materiałów potrzebnych do ulotek.
Mogą korzystać z artykułów internetowych, prasowych, informacji zawartych
w podręcznikach, książkach. Na ulotkach mogą pojawić się różnorodne grafiki, zdjęcia,
diagramy czy mapki. Wszystko zależy od kreatywności uczniów.

b| wykonanie ulotek

W wyznaczonym przez nauczyciela terminie uczniowie przynoszą przygotowane materiały
i pracują nad opracowaniem ulotki. Nauczyciel przeznacza na to około 45-90 minut.

czas: około 2 dni – praca zdalna

czas: 45-90 min.

***
III
PREZENTACJA PROJEKTU

7. PREZENTACJA
ULOTEK

Poszczególne grupy prezentują projekt swojej ulotki na forum klasy.
Następnie mogą ją skserować kilka razy i rozdać innym uczniom, co może zachęcić
ich do dbania o środowisko.

czas: 45 min

***
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IV
OCENA PROJEKTU

8. PODSUMOWANIE
PRACY
NAD PROJEKTEM
czas: około 45 min

Nauczyciel wraz z uczniami podsumowuje projekt. Wspólnie dyskutują nad sposobami
zmniejszenia zagrożeń dla środowiska, a także nad tym jak o nie dbać. Nauczyciel pyta,
czy uczniowie znają zawody w sposób szczególny powiązane z ochroną środowiska?
Na końcu prowadzący zadanie pytania ogólne, np.:
*| Co najbardziej nam się podobało?
*| Czego się nauczyliśmy?
*| Co sprawiło nam największą trudność?
*| Jak oceniamy rezultaty, które osiągnęliśmy?

***
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU
ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAGROŻENIA DLA ZIEMI

ZAŁĄCZNIK NR 2

JAK ZROBIĆ INFOGRAFIKĘ

ZAŁĄCZNIK NR 3

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA – PRACA Z INFOGRAFIKĄ

ZAŁĄCZNIK NR 4

DIAGRAM „RYBI SZKIELET” – INFORMACJE
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ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAGROŻENIA DLA ZIEMI
ZANIECZYSZCZONE
POWIETRZE – SMOG

Zanieczyszczone powietrze to SMOG. Podobnie jak mgła jest niżej od chmur. Smog
powstaje między innymi w wyniku procesu spalania (np. śmieci w piecach, papierosów, spalin
z rur wydechowych pojazdów, kominów, ognisk, itd.). To ciężkie, szare powietrze jest bardzo
niebezpieczne. Da się rozpoznać jako kłęby dymu. Trzeba mieć świadomość, że
nie zniknie gdy smog się rozwieje – pył znajdujący się w powietrzu i świadczący o nim
zapach, oprócz tego, że został rozwiany wciąż pozostaje niebezpieczny. To cena jaką płacimy
dziś za postęp cywilizacji. Wchodzące w skład smogu szkodliwe związki chemiczne, pyły
i znaczna wilgotność są zagrożeniem dla zdrowia – stanowią czynnik alergizujący i mogą
wywołać astmę, a także powodować zaostrzenie przewlekłego stanu zapalenia oskrzeli,
niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. Smog powoduje także
zmniejszenie masy urodzeniowej płodu oraz zwiększa zachorowalność na nowotwory.

TOPNIEJĄCE
LODOWCE

Lodowce topnieją w wyniku kilku czynników:
*| nasłonecznienia, które powoduje nagrzewanie się kamieni na powierzchni lodowca,
*| oddziaływania wód lodowcowych z wyżej położonych części lodu oraz ciepłych mas
powietrza i ciepłych wiatrów.
W skutek ocieplenia klimatu powierzchnia lodowców zmniejsza się na całym świecie.
W ciągu ostatnich 50 lat zarejestrowano zmiany w miąższości lodowców rzędu 100 m.
Zasięg czół lodowców zmniejszał się średnio o 50m. na rok. Skala zmian może mieć
negatywny wpływ na strukturę i funkcjonowanie ekosystemów. Zagrożonych wymarciem jest
wiele gatunków zwierząt i roślin. Problemem dla miast i wsi usytuowanych w dolinach będą
powodzie lodowcowe. Mogą one przybierać katastrofalne rozmiary.

ZAGROŻONE GATUNKI
ZWIERZĄT

Na całym świecie jest zagrożonych ponad szesnaście tysięcy gatunków zwierząt!
Lista gatunków, którym grozi wyginięcie zdaje się nie mieć końca.
Na przykład:
*| delfin z Jangcy zwany Baiji,
*| tygrys,
*| panda wielka.
W Polsce zagrożonych gatunków zwierząt jest ok. 2769 na 33-47 tys. występujących w kraju.
Na przykład:
*| orlik grubodzioby,
*| wąż Eskulapa,
*| ryś.
Przyczyn rosnącego tempa zanikania gatunków naukowcy dopatrują się w międzynarodowym
handlu zwierzętami, łowieniu ryb przy użyciu takli, a także niszczeniu odpowiednich siedlisk.
Poza tym w dziewiczych puszczach buduje się wciąż nowe drogi do transportu drewna
i w rezultacie ludzie mają coraz łatwiejszy dostęp do dzikich zwierząt, które w przeszłości żyły
na niedostępnych terenach. Jeśli ingerencja w środowisko jest zbyt intensywna, dane gatunki
wymierają. Specjaliści ostrzegają, że taka sytuacja zagraża również człowiekowi.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 c.d.

ZAGROŻENIA DLA ZIEMI
LASY AMAZONII

Lasy Amazonii nazywane są „zielonymi płucami świata”. To tu występuje największa
produkcja tlenu, a zarazem pochłaniane jest najwięcej dwutlenku węgla na świecie.
Niestety płuca te stają się coraz mniejsze i mniej wydajne, na skutek bezmyślnej gospodarki
– wycinania lasów w dorzeczu Amazonki. Region jest zamieszkany przez około 2,5 miliona
amazońskich gatunków owadów oraz zwierząt. Mieszka tu około 20% wszystkich ptaków
Ziemi. Wycinanie drzew w dżungli amazońskiej zagraża wielu gatunkom żab, bardzo
wrażliwych na zmiany w środowisku. Zagrożone są też m.in. niektóre gatunki papugi ara,
niektóre ryby oraz kajmany i wiele innych, które tracą swoje terytorium do życia. W ciągu
ostatnich stuleci – a szczególnie ubiegłego – zaczęło im zagrażać poważne niebezpieczeństwo.
Ma to związek z dynamicznym rozwojem populacji ludzkiej oraz potrzebą eksploatowania
cennych składników z lasów, w tym szczególnie drewna, oraz wycinania selwy pod pola
uprawne. Wielu rolników zbyt intensywnie uprawiało ziemie i wypasało na niej zwierzęta.
Powodowało to wyjałowienie coraz większych jej obszarów. W związku z tym posuwali się
dalej, wyrywając puszczy coraz to nowe terytoria pod pastwiska i uprawę.

PRZYKŁADOWE
KARTY ZAGROŻEŃ
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ZAŁĄCZNIK NR 2

INFORMACJE DOTYCZĄCE
ZASAD TWORZENIA INFOGRAFIKI
Zanim odpowiemy na to pytanie, spójrzcie na dwie infografiki zamieszczone poniżej.
*| W jaki sposób przedstawione są na nich informacje?

CO TO JEST
INFOGRAFIKA?

*| Czym różni się to od bardziej tradycyjnych form przekazu?
*| Co podoba się Wam w tych grafikach?
*| Jakie elementy wolelibyście zmienić?

źródło:

źródło:

http://najinfografiki.blogspot.
com/2015/01/infografika-o-herbacie-spozycie-herbaty.html#more

http://infografika.wp.pl/title,Gdzie-jest-najlepsze-miejsce-w-samolocie,wid,16079834,wiadomosc.
html?ticaid=118c74
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ZAŁĄCZNIK NR 2 c.d.

INFORMACJE DOTYCZĄCE
ZASAD TWORZENIA INFOGRAFIKI
CO TO JEST
INFOGRAFIKA?

Infografika to jeden ze sposobów przedstawiania informacji w którym, poza tekstem
i liczbami, bardzo ważną rolę odgrywają środki graficzne:
*| tabele,
*| rysunki,
*| grafy, itd.
Infografiki pomagają w prostej prezentacji nierzadko bardzo skomplikowanych zagadnień.
Ponieważ każda z nich prezentuje informacje w nietypowy sposób, łatwo zapadają w pamięć.
Infografiki wykorzystywane są często przez różne urzędy w celu szerzenia informacji, przez
fundacje, które starają się motywować ludzi do np. zdrowszego trybu życia, a także przez
firmy, które w ten sposób starają się promować swoje produkty i usługi.

JAK STWORZYĆ
INFOGRAFIKĘ?

*| Przede wszystkim, musisz zastanowić się co będzie tematem Twojej infografiki i komu
chcesz ją zaprezentować.
*| Następny etap to zbieranie danych.
Zastanów się jakie informacje będą Ci potrzebne i zbierz wszelkie potrzebne Ci dane
statystyczne:
*| mapy,
*| obrazki, itd.
Pamiętaj o tym, aby korzystać tylko z wiarygodnych źródeł.
*| Kiedy już będziesz wiedzieć o czym ma być Twoja infografika i jakie informacje powinna
ona zawierać, musisz zastanowić się jak, w sposób wizualny, chcesz je przedstawić:
*| Kolory jakie wybierzesz,
*| czcionka,
*| rozkład treści
*| ilustracje i ich rozmieszczenie, będą miały decydujący wpływ na to, z jakim odbiorem
spotka się Twoje dzieło.
Dobra infografika powinna być dopasowana do odbiorcy, przejrzysta i wizualnie atrakcyjna.
Najciekawsze infografiki opowiadają historię, od której po prostu nie można się oderwać.

NAJCZĘŚCIEJ
POPEŁNIANE BŁĘDY

źle dobrane dane – dane pochodzące z niewiarygodnego źródła bądź dane zwyczajnie
niepotrzebne, mogą pozbawić Twoją infografikę jakiejkolwiek
wartości,
zbyt dużo informacji w formie pisemnej – pamiętaj, że infografika różni się od zwykłego
tekstu prostotą treści i efektywnym wykorzystaniem elementów
wizualnych,
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ZAŁĄCZNIK NR 2 c.d.

INFORMACJE DOTYCZĄCE
ZASAD TWORZENIA INFOGRAFIKI
NAJCZĘŚCIEJ
POPEŁNIANE BŁĘDY c.d.

złe dobranie elementów graficznych – czasami za duża ilość materiałów wizualnych,
lub umieszczenie na jednej grafice obrazków w wielu różnych stylach
może sprawić, że Twoje dzieło będzie się prezentować nieestetycznie
i nie będzie zachęcać do dokładniejszego zapoznania się z zawartymi
w nim informacjami,
brak koncepcji na to, w jakim stylu powinna być utrzymana Twoja infografika – czasami
warto poświęcić kilka dodatkowych minut na to, żeby dobrze
zastanowić się nad tym jak powinien wyglądać efekt końcowy
niż zmienić zdanie w środku pracy.

CO TO JEST
INFOGRAFIKA
PODSUMOWANIE

Czy już wiecie, czym jest infografika? Spójrzcie na infografikę prezentujące informacje o…
infografice właśnie. Która forma prezentacji informacji bardziej się Wam podoba? Powyższy
tekst, czy poniższa grafika?

źródło:
https://www.contented.pl/blog/content-marketing/
infografika-jak-przekazac-informacje-w-dobie-kultury-obrazkowej/
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ZAŁĄCZNIK NR 2 c.d.
ZADANIE 1
ZANIM PRZYSTĄPISZ DO ZROBIENIA SWOJEJ WŁASNEJ INFOGRAFIKI, POSTARAJ SIĘ ODPOWIEDZIEĆ NA PONIŻSZE PYTANIA:
Kto będzie odbiorcą Twojej infografiki? Nauczyciele, inni uczniowie, a może osoby o określonym hobby?

Jaki jest główny cel tejże grafiki? Chcesz skłonić ludzi do zmiany postawy i opinii na jakiś temat, zachęcić ich do kupna jakiegoś produktu,
a może po prostu poszerzyć zakres ich wiedzy w temacie, który Cię interesuje?

Jaki jest temat Twojej infografiki? Jakie informacje próbujesz przekazać?

Jaki charakter będzie miała Twoja infografika? Informacyjny, edukacyjny, inspirujący czy rozrywkowy?

Jakiego typu dane są Ci potrzebne? Statystyki, opinie różnych osób w danym temacie, zdjęcia jakiś określonych budynków, mapy?

Gdzie możesz znaleźć potrzebne materiały? Pomyśl jakie źródła będą na tyle wiarygodne, że będziesz mógł stworzyć na ich podstawie
infografikę.

W jakim tonie będzie utrzymana Twoja infografika? Jakim językiem będziesz się posługiwać?
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ZAŁĄCZNIK NR 2 c.d.
ZADANIE 2
TWOJA INFOGRAFIKA MA DOTYCZYĆ JEDNEJ Z ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE POLSKI MNIEJSZOŚCI ETNICZNYCH BĄDŹ
NARODOWYCH. PRZYGOTOWUJĄC INFORMACJE O WYBRANEJ PRZEZ TWOJĄ GRUPĘ MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ,
POSTARAJ SIĘ UWZGLĘDNIĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE (PODPOWIEDŹ: PRZYNAJMNIEJ CZĘŚĆ Z TYCH INFORMACJI MOŻECIE ZNALEŹĆ
NA OFICJALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI):
1. Lokalizacja mniejszości na terenie Waszego kraju (Polska, Wielka Brytania, Słowacja):

2. Liczba osób należąca do danej mniejszości narodowej lub etnicznej:

3. Od kiedy można mówić o obecności tej mniejszości narodowej lub etnicznej na terenie Waszego kraju? Czy wiemy kiedy ich przodkowie
przybyli na poszczególne ziemie?

4. Jaką religię wyznają przedstawiciele tej mniejszości narodowej lub etnicznej:

5. Jakim językiem się posługują?

6. Czy znacie jakieś słowa w języku tej mniejszości narodowej/etnicznej? Jakie? (jeśli nie, postarajcie się znaleźć informacje o tym jak
powiedzieć w tym języku „dzień dobry”, „dziękuję, itp.)
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ZAŁĄCZNIK NR 2
ZADANIE 2 c.d.
7. Spróbujcie pokrótce opisać ich kulturę i tradycję

8. Czy znacie jakieś potrawy kojarzone z tą mniejszością narodową/etniczną?

9. Czy ta mniejszość narodowa/etniczna ma jakiś typowy strój, który jest z nią kojarzony?

10. Czy znacie jakieś instytucje reprezentujące tą mniejszość narodową/etniczną?

11. Jakie materiały wizualne będą Wam potrzebne do zrobienia tej infografiki? W jakich kolorach (może są jakieś kolory kojarzone z tą
mniejszością?) chcielibyście zrobić Waszą infografikę?
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ZAŁĄCZNIK NR 2
ZADANIE 3
Zanim przystąpicie do ostatniego etapu, jakim jest stworzenie własnej infografiki, popatrzcie na zamieszczone dalej przykłady.
Zastanówcie się co się Wam w nich podoba, a co nie i postarajcie się uwzględnić te przemyślenia w czasie dalszej pracy.
Linki do stron z przykładowymi infografikami:
http://parcienazarcie.pinger.pl/m/19481135
http://nowymarketing.pl/a/829,boze-narodzenie-wg-google-infografika
http://visual.ly/illustrated-guide-coffee-drinks
http://infografika.wp.pl/title,Eksperymentalna-szkola-demokratyczna,wid,15927801,wiadomosc.html?ticaid=118310
http://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/2015/09/30/zmotywowac-gimnazjaliste-nauki-infografika/
http://zszywka.pl/p/fajna-infografika-dotyczaca-niedobo-13153239.html
http://trickymind.pl/blog/2016/03/18/infografika-co-zrobic-by-chcialo-sie-tak-bardzo-jak-bardzo-sie-nie-chce/
http://porady.mobi/jakie-sa-sposoby-na-dobry-sen/
https://www.livespace.io/pl/porady/jak-pozbyc-sie-zaleglych-zadan-by-pracowac-wydajniej-i-spac-spokojniej/
http://hattu.pl/jak-osiagnac-swoje-cele/
http://czerwonyobcas.pl/wp-content/uploads/2015/06/cv_infografika.jpeg
Można także sięgnąć po darmowe narzędzie do tworzenia infografik
https://www.easel.ly/
http://create.visual.ly/
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ZAŁĄCZNIK NR 3

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA – PRACA Z INFOGRAFIKĄ
PROJEKT
INFOGRAFIKI

Projekt infografiki zakłada:
*| pracę zespołową,
*| wymaga od uczniów samodzielnego wyszukiwania informacji, analizy, krytycznego
i twórczego myślenia,
*| celem projektu jest stworzenie infografiki dotyczącej zagrożeń dla środowiska i sposobów
w jakich możemy zmienić swoje codzienne życie aby zmniejszyć wybrane zagrożenia
i uratować środowisko.
PAMIĘTAJ!
Scenariusz jest wskazówką – jeśli uczniowie zaproponują inne sposoby realizacji projektu
lub inaczej zechcą zaprezentować swoje działania i zdobytą wiedzę, pozwól im na to!

METODY WYKONYWANIA
INFOGRAFIKI

*| do wykonania infografiki uczniowie mogą użyć dowolnych narzędzi i materiałów,
*| uczniowie powinni być poinformowani kilka dni wcześniej o planowanym projekcie. W tym
celu powinni zaopatrzyć się w potrzebne artykuły biurowe, w postaci np.: brystolu,
mazaków, markerów, kredek, nożyczek, kolorowego papieru, bibuły itp.,
*| preferowane są także materiały będące pomysłem uczniów.

WYSZUKIWANIE
INFORMACJI

*| stawiamy na samodzielność ucznia,
*| uczniowie wyszukują informacji potrzebnych do wykonania infografiki,
*| mogą korzystać z:
• bibliotek,
• artykułów internetowych,
• artykułów prasowych,
• map,
• przykładów malarstwa,
• fotografii,
• danych demograficznych,
• wykresów itp.,
*| uczniowie otrzymują min. dwa dni na wyszukanie odpowiednich informacji,
*| nauczyciel w ramach pomocy, może podać im kilka adresów ważnych stron internetowych,
z których uczniowie będą mogli skorzystać.

SCENARIUSZ 4

EKOLOGIA

TO WAŻNA SPRAWA

20

„Wybieram świadomie – nowatorskie narzędzia budowania ścieżki kariery”

2016-1-PL01-KA202-026832 Projekt Erasmus+

ZAŁĄCZNIK NR 4

DIAGRAM „RYBI SZKIELET” – INFORMACJE
RYBI SZKIELET

Spośród różnych metod analizy problemu, warto zwrócić uwagę na Diagram Ishikawy.
Jest to metoda przyczynowo-skutkowa, zaś swoją popularną nazwę wzięła od kształtu,
który przypomina szkielet ryby. Stosuje się ją przy analizie niezbyt złożonych procesów.
W przypadku większej liczby czynników może się nie sprawdzić.
Analiza w diagramie rozpoczyna się od skutku, jakiegoś stanu niepożądanego. Na początek
należy dobrze zdiagnozować problem, który ma być wizualizowany poprzez taką strukturę.
On jest „ogółem”, któremu chcemy się przyjrzeć poprzez schemat.
Następnie przechodzimy do kategorii przyczyn, czy też głównych czynników, które się
na niego złożyły. Poniżej wpisujemy z kolei ich przyczyny.
Za pomocą wykresu Ishikawy możemy wskazać wszelkie istotne związki zachodzące
pomiędzy różnymi przyczynami oraz odkryć źródło niepowodzenia lub nieprawidłowego
przebiegu procesu.

GŁÓWNE CZYNNIKI

GŁÓWNE CZYNNIKI

(kategorie przyczyn)

(kategorie przyczyn)

przyczyny

przyczyny
przyczyny

przyczyny

przyczyny

GŁÓWNY
PROBLEM
(SKUTEK)

przyczyny
przyczyny

przyczyny
przyczyny

GŁÓWNE CZYNNIKI

GŁÓWNE CZYNNIKI

(kategorie przyczyn)

(kategorie przyczyn)

przyczyny

Jak pracować tą metodą?
*| w głowę ryby wpisz problem np. ZANIECZYSZCZENIA HYDROSFERY,
*| przy pomocy metody aktywizującej o nazwie „burza mózgów” uczniowie mają za zadanie
odnaleźć tzw. główne czynniki, które powodują, że hydrosfera jest zanieczyszczona.
Należy je zapisać na dużych ościach,
*| kolejnym etapem, jest odnalezienie przyczyn, które mają wpływ na dany czynnik.
Przyczyny zapisujemy na małych ościach.
Tą metodą można opracowywać różne tematy problemowe.
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W NARZĘDZIACH

PRZYCZYNA

W OTOCZENIU

PRZYCZYNA

PRZYCZYNA

PRZYCZYNA

PRZYCZYNA

W MATERIAŁACH

PRZYCZYNA

PRZYCZYNA

PRZYCZYNA

PRZYCZYNA
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