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Ścieżka pokoju

1 Cele ogólne: 
! Definiowanie pojęć: konflikt, rozwiązanie, neutralizacja, zbieranie danych,

definiowanie problemu, generowanie pomysłów rozwiązania, ocenianie
pomysłów, plan działania, kompromis

! Wzmacnianie poczucia wspólnoty
! Rozwijanie rozumienia „wsparcia” (środowiska wspierającego)
! Rozumienie własnego wkładu we wspólnotę - rozwijanie poczucia

przynależności do grupy
! Pogłębianie rozumienia związków przyczynowo-skutkowych
! Zachęcanie do formułowania przewidywań (prognozowania)
! Rozwijanie poczucia sprawczości
! Promowanie przedsiębiorczości
! Zrozumienie, że rozwiązywanie konfliktów jest korzystne dla relacji
! Rozumienie związków między rozwiązywaniem konfliktów a aktywnością

mózgu

2 Słownictwo - słowa-klucze 
korzystna, długoterminowa, wydajna, maksymalizować, optymalna

3 Kompetencje do zrównoważonego rozwoju 
• Myślenie systemowe
• Kompetencje antycypacyjne
• Kompetencje normatywne
• Kompetencje strategiczne
• Kompetencje współpracy w zespole
• Myślenie krytyczne
• Samoświadomość

4 Filary zrównoważonego rozwoju 
! Ekonomiczny
! Społeczny
! Środowiskowy
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5 Dziedziny STEAM 
B<&"<&6<&=<&C

6 Metodyka nauczania/ przebieg aktywności 
Rozmowa 
Nauczyciel rozmawia z dziećmi o tym, jak przebiega rozwiązywanie konfliktów i jak 
dzieci mogą rozwiązywać konflikty samodzielnie, bez pomocy nauczyciela. 
Opowiada o rozwiązania społecznych, które pomagają ludziom dogadywać się - żyć
w zgodzie, zapobiegając konfliktom, np. sygnalizacja świetlna, bilety w kolejce (do 
urzędu, lekarza, na poczcie), sale sądowe, formularze zamówień w restauracjach itp.

• Dlaczego projektujemy takie rozwiązania (systemowe rozwiązania)?
• Jaki system mógłby pomóc dzieciom rozwiązywać konflikty bez pomocy

nauczyciela?
Nauczyciel wprowadza pojęcie „ścieżka pokoju” przy pomocy filmów: 
https://www.youtube.com/watch?v=SDKn44Avvcw
https://www.youtube.com/watch?v=WBh1Pq7BCao

Nauczyciel wykorzystuje model inżynieryjny NASA do zaprojektowania przez dzieci 
własnej ścieżki pokoju: 
• ZAPYTAJ - dzieci identyfikują problem, wymagania, które muszą być spełnione

oraz ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę.
• WYOBRAŹ SOBIE - dzieci tworzą rozwiązania i pomysły w formie burzy mózgów.

Identyfikują również, co już zostało zrobione przez innych.
• ZAPLANUJ – dzieci wybierają od dwóch do trzech najlepszych pomysłów ze

swojej listy burzy mózgów i szkicują możliwe projekty, ostatecznie wybierając
jeden projekt jako podstawę budowania prototypu.

• ZBUDUJ - dzieci budują działający model lub prototyp, który jest zgodny z
wymogami i ograniczeniami projektu.

• PRZETESTUJ - dzieci oceniają rozwiązanie poprzez testowanie prototypu; zbierają 
i analizują dane; podsumowują mocne i słabe strony ich konstrukcji, które ujawniły
się podczas testów.

• POPRAW- Na podstawie wyników testu dzieci wprowadzają ulepszenia w swoim
projekcie. Określają jakie zmiany powinny zostać wprowadzone i uzasadniają
swoje poprawki.
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7 Oczekiwane efekty uczenia się 
Dziecko: 

• wykonuje projekt budowlany
• określa idealne miejsce na ścieżkę pokoju w otoczeniu
• opracuje plan działania
• buduje makietę ścieżki
• rozwiązuje problemy
• zbiera potrzebne materiały
• wyjaśnia, w jaki sposób wybrane miejsce sprzyja wykorzystaniu (maksymalizuje

wykorzystywanie) ścieżki pokoju
• wyjaśnia, w jaki sposób błędy na etapie planowania i budowania wspierają uczenie 

się

8 Ewaluacja 
Ocena rozumienia przez dzieci pojęć związanych ze Ścieżką Pokoju oraz procesu 
jej projektowania i budowy poprzez obserwacje, interakcje i dyskusje grupowe

9 Materiały i wyposażenie potrzebne do przeprowadzenia 
zajęć (narzędzia, składniki itp.) 

Opony, kostka brukowa, żwir, ściółka, kamyki, muszle, łopata, kilof, farba, kreda, 
drewniany młotek (lub alternatywnie plastikowy mostek/ mała zjeżdżalnia z 
recyklingu)

10 Otoczenie, w którym mają być przeprowadzone zajęcia: 
Otoczenie zewnętrzne, ogród przedszkolny, warsztat

11 Literatura - źródła: 
https://www.youtube.com/watch?v=SDKn44Avvcw 
https://www.youtube.com/watch?v=WBh1Pq7BCao
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12 Uwaga dla nauczyciela: 
Gospodarka o obiegu zamkniętym (ekonomia cyrkularna) to model produkcji i 
konsumpcji, który polega na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, 
odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to 
możliwe. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów. 
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20151201STO05603/
gospodarka-o-obiegu-zamknietym-definicja-znaczenie-i-korzysci-wideo 

https://www.seasidescavenge.org/blog/the-circular-economy-designing-out-waste-
and-pollution

"#$%&'()*+,-&#.%&/++0&1203+3&4$-#&%2'')(-&1()5&-#+&62()'+.0&7)55$%%$)08&"#$%&
'2/9$,.-$)0&(+19+,-%&-#+&:$+4%&)09;&)1&-#+&.2-#)(%<&.03&-#+&7)55$%%$)0&,.00)-&/+&
#+93&(+%')0%$/9+&1)(&.0;&2%+&4#$,#&5.;&/+&5.3+&)1&-#+&$01)(5.-$)0&,)0-.$0+3&
-#+(+$08 

"#$%&3),25+0-&$%&9$,+0%+3&203+(&.&7(+.-$:+&7)55)0%&=--($/2-$)0&>8?&@0-+(0.-$)0.9&9$,+0%+&+A,+'-&4#+(+&)-#+(4$%+&0)-+38

http://kidslab4sustainability.eu
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20151201STO05603/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-definicja-znaczenie-i-korzysci-wideo
https://www.seasidescavenge.org/blog/the-circular-economy-designing-out-waste-and-pollution

