
ną (patrz: materiały źródłowe). Prezentacja ma być również okazją do zainicjowania rozmowy 
o ekościemie zauważanej w otoczeniu. Ważnym elementem tego etapu jest rozmowa z ucznia-
mi i uczennicami oraz zachęcenie ich do interakcji poprzez obustronne zadawanie pytań.

   Szacowany czas prezentacji, z uwzględnieniem wprowadzenia oraz rozmowy z grupą:
15-20 minut.

      Wskazówki

1. Prezentacja została udostępniona do pobrania w dwóch wersjach: pttx, do wykorzystania
z użyciem programu PowerPoint oraz, dodatkowo, w formacie pdf (patrz: materiały źródłowe).

2. Przed przeprowadzeniem zajęć zapoznaj się z materiałami dla osoby prowadzącej zajęcia 
(patrz: materiały źródłowe).

3. Na slajdach prezentacji znajdują się pytania pomocnicze, służące interakcji z grupą, 
a przy okazji – zbadaniu jej aktualnego stanu wiedzy (obserwacja bez oceniania). Skorzystaj 
z nich w trakcie prezentowania materiału, by zaktywizować grupę.

II. Ćwiczenie: Nie daj się nabić w (zieloną) butelkę!

Do przeprowadzenia tego ćwiczenia wydrukuj przygotowany plik pdf (jeden egzemplarz dla 
każdej osoby; patrz materiały źródłowe). Ćwiczenie polega na pracy indywidualnej, w oparciu 
o podane przykłady. 

Wprowadź klasę w treść ćwiczenia, a następnie poproś o samodzielne zapoznanie się z tekstami 
i zapisanie odpowiedzi we wskazanych miejscach. Po wykonaniu ćwiczenia zaproś grupę do 
wymiany zdań i podzielenia się osiągniętymi efektami. W ramach podsumowania możesz 
krótko wspomnieć o stronach wskazanych na slajdzie „Dowiedz się więcej”, z których grupa 
może czerpać dodatkową wiedzę po zajęciach.

     Szacowany czas na przeprowadzenie ćwiczenia: ok. 15 minut + 10-15 minut na wymianę 
wniosków i podsumowanie.

      Wskazówki

1. Jeśli grupa – lub jej część – będzie miała problem z drugim etapem ćwiczenia (pomysły na dzia-
łanie), możesz podsuwać naprowadzające hasła-klucze, wraz z ewentualnymi pytaniami:
• edukowanie (jak i kogo edukować?)
• e-mail (jak wykorzystać?)
• kontakt z firmą propagującą greenwashing
(co zakomunikować? o co zapytać?)
Po ich podaniu poproś o rozwinięcie wskazanych wątków oraz o dodanie swoich pomysłów 
w miarę możliwości. Wykorzystaj tę wskazówkę tylko w przypadku wyraźnych trudności.

2. W pierwszej kolejności zachęcaj do samodzielnego myślenia i przypominaj, że nie ma 
głupich pomysłów. Po wykonaniu ćwiczenia wspólnie omówcie i zweryfikujcie zaproponowane 
rozwiązania.

3. W ramach podsumowania tego ćwiczenia poproś chętne osoby o podzielenie się pomysła-
mi, a resztę grupy – o zabieranie głosu i słowo uzupełnienia.
 

Stop ekościemom, czyli jak nie być zielonym
w zielonych sprawach
Czym jest greenwashing i gdzie możemy się z nim zetknąć? Jak bardzo dotyczy nas
i naszej codzienności? I dlaczego jest niebezpieczny? Zajęcia proponowane w scenariu-
szu pozwolą młodzieży na zapoznanie się z tematem ekościemy. Nauczą też, jak rozpozna-
wać nieuczciwe praktyki w swoim otoczeniu i zachęcą do reagowania na nie.

Autorka: Magdalena Kościańska

Uczestnicy/uczestniczki zajęć: 
VIII klasa szkoły podstawowej – II klasa
szkoły średniej (wiek ok. 14-16 lat)

Przedmiot szkolny: język polski, wiedza
o społeczeństwie

Dodatkowe sugestie: warsztat może 
zostać przeprowadzony w trakcie godzi-
ny wychowawczej, np. w Dniu Ziemi lub
w połączeniu z nauką podstaw przedsię-
biorczości (postawy konsumenckie).

Czas trwania: opcjonalnie – jedna lub
dwie godziny lekcyjne (wersja rozszerzo-
na)

Cele:

1. Budowanie i wzmacnianie świadomo-
ści dotyczącej ekologii oraz związanej 
z nią dezinformacji obecnej w handlu, 
mediach, reklamie.

2. Kształtowanie odpowiedzialnych 
postaw w obszarze podejmowania decy-
zji konsumenckich, a także reagowania 
na manipulacje.

3. Pielęgnowanie i rozwijanie umiejętno-
ści obserwacji i krytycznego myślenia.

4. Ćwiczenie myślenia twórczego i rozpo-
wszechniania uzyskanej wiedzy (w wersji
rozszerzonej zajęć).

5. Trenowanie umiejętności prezentacji 
pomysłów (w wersji rozszerzonej zajęć).

Formy pracy: prezentacja + pogadanka,
praca indywidualna, praca grupowa

Materiały:

• projektor + ekran lub biała ściana do
wyświetlenia prezentacji,
• kartki z wydrukowanymi ćwiczeniami
(patrz: materiały źródłowe),
• długopisy.

Na zajęcia w wersji rozszerzonej (dwie 
godziny lekcyjne), dodatkowo:
• białe brystole (opcja eko: możesz też 
wykorzystać biały tył plakatów, jeśli jakieś 
posiadasz),
• ołówki, gumki, pisaki i markery (różne 
kolory i grubości pisaków).

Przestrzeń: ławki ustawione frontem do
ekranu/ściany z projekcją; przy dłuższej
wersji warsztatu dobrze zadbać o układ
umożliwiający szybki podział na grupy
(po 2-3 ławki połączone ze sobą lub usta-
wione w podkowę)

Przebieg zajęć:

I. Prezentacja: Stop ekościemom

Pierwszym, wprowadzającym i zarazem bazowym etapem zajęć jest przedstawienie grupie cech 
i przykładów greenwashingu, w oparciu o dołączoną do scenariusza prezentację multimedial-

Możesz posiłkować się pytaniami:

Co w tym rozwiązaniu przekonuje Was najbardziej?
Czy jest coś, co dodalibyście do tego pomysłu?
Czy ktoś z Was ma podobne spostrzeżenia?

oraz innymi, które nasuną Ci się w trakcie prowadzenia zajęć.

Podane w ćwiczeniu przykłady bazują na prawdziwych sytuacjach, jednak nazwa sklepu jest
nazwą wymyśloną na potrzeby ćwiczenia.

Uwaga: Na tym etapie kończy się wersja podstawowa, przeznaczona na jedną godzinę lekcyjną. 
W kolejnej części tego scenariusza możesz zapoznać się z ćwiczeniem praktycznym, proponowa-
nym na drugą godzinę zajęć. Wersja rozszerzona, dwugodzinna, stanowi okazję do wypracowy-
wania przez młodzież własnych rozwiązań. Podstawą będzie tu twórcze działanie w kilkuosobo-
wych grupach.

III. Ćwiczenie: Ekościema kontra sieć

Do przeprowadzenia tego ćwiczenia wydrukuj przygotowany plik pdf (patrz: „Materiały źródło-
we”), po 1-2 egzemplarze na grupę. Poproś klasę o podzielenie się na kilkuosobowe grupy. 
Opisz krótko zadanie, a następnie rozdaj materiały potrzebne do pracy. Po wykonaniu zadania 
poproś grupy o przedstawienie efektów pracy oraz wymianę spostrzeżeń.

      Szacowany czas poszczególnych etapów ćwiczenia:
• wprowadzenie, rozdanie materiałów oraz podział klasy na grupy – 10 minut;
• praca w grupach – ok. 20 minut;
• prezentacje pomysłów i podsumowanie – ok. 15 minut.

      Wskazówki:

1. W zależności od tego, jak liczna jest klasa, możesz ją podzielić na grupy 4-5-osobowe.

2. Zaproponuj grupom rysowanie, notowanie, naszkicowanie pomysłów na brystolu. Mogą 
zobrazować to, jak miałaby wyglądać ich kampania np. na Snapchacie, TikToku lub Instagramie. 
W przypadku formy postaw na dowolność. Przypominaj jednak, że pomysł powinien pozostać 
czytelny dla nich samych, by dało się go przedstawić i krótko o nim opowiedzieć. Możesz zapro-
ponować im wyróżnienie najważniejszych elementów za pomocą koloru lub grubszych linii.

3. Postaraj się dać 1-2 minuty każdej grupie na zaprezentowanie pomysłów. Podsumujcie je 
krótko pod koniec zajęć. Moderując rozmowę, możesz posiłkować się pytaniami podobnymi do 
sugerowanych w ćwiczeniu pierwszym.

Uwaga: ćwiczenie jest rozszerzeniem pierwszej części zajęć i nie powinno być przeprowadzane
z jej pominięciem.

Materiały źródłowe:

Dla osoby prowadzącej zajęcia:

Poniższe materiały pozwolą Ci na zdobycie lub uzupełnienie wiedzy potrzebnej do przeprowadze-
nia zajęć opisanych w scenariuszu.

1. Geneza hasła greenwashing – Wikipedia, link: https://bit.ly/3lL9OfQ

2. Uzupełnienie informacji o cechach greenwashingu: tekst Greenwashing, czyli ekościema
i zielone kłamstwo z bloga Włącz oszczędzanie, link: https://bit.ly/3lE3Qxr – na tej stronie znaj-
dziesz m.in. informację o projekcie ze zdjęcia na slajdzie Przykłady greenwashigu 

oraz Greenwashing, czyli ściema wokół nas, źródło: StressFree, link: https://bit.ly/35MJ35v

3. Do slajdów o przykładach greenwashingu:
tekst Nie kupuj oleju palmowego, źródło: Kupuj Odpowiedzialnie, link: https://bit.ly/3h5Ljsx

4. Podcast MOXIE talks pt. Greenwashing – dlaczego ekościema może Ci zaszkodzić, link:
https://bit.ly/3lQADiK (materiał dodatkowy)

Do wykorzystania na zajęciach (załączniki):

      W wersji cyfrowej wykorzystaj:

Plik greenwashing_prezentacja (dostępne wersje: pdf oraz dla programu PowerPoint)

      Pliki do druku (pdf):

cwiczenie1_niedajsie – do ćwiczenia Nie daj się nabić w (zieloną) butelkę (do wydrukowania
kopia dla każdej osoby)

cwiczenie2_stop_ekosciemie – do ćwiczenia „Ekościema kontra sieć” (do wydrukowania jeden 
egzemplarz dla każdej grupy)

Bądź eko, oszczędzaj papier! Drukuj tylko tyle, ile naprawdę potrzeba. Zachęcaj grupę do 
obustronnego wykorzystania papieru.

Scenariusz powstał w ramach projektu Naturalnie Teatr. Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków Województwa Lubuskiego.
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ną (patrz: materiały źródłowe). Prezentacja ma być również okazją do zainicjowania rozmowy 
o ekościemie zauważanej w otoczeniu. Ważnym elementem tego etapu jest rozmowa z ucznia-
mi i uczennicami oraz zachęcenie ich do interakcji poprzez obustronne zadawanie pytań.

   Szacowany czas prezentacji, z uwzględnieniem wprowadzenia oraz rozmowy z grupą:
15-20 minut.

      Wskazówki

1. Prezentacja została udostępniona do pobrania w dwóch wersjach: pttx, do wykorzystania
z użyciem programu PowerPoint oraz, dodatkowo, w formacie pdf (patrz: materiały źródłowe).

2. Przed przeprowadzeniem zajęć zapoznaj się z materiałami dla osoby prowadzącej zajęcia 
(patrz: materiały źródłowe).

3. Na slajdach prezentacji znajdują się pytania pomocnicze, służące interakcji z grupą, 
a przy okazji – zbadaniu jej aktualnego stanu wiedzy (obserwacja bez oceniania). Skorzystaj 
z nich w trakcie prezentowania materiału, by zaktywizować grupę.

II. Ćwiczenie: Nie daj się nabić w (zieloną) butelkę!

Do przeprowadzenia tego ćwiczenia wydrukuj przygotowany plik pdf (jeden egzemplarz dla 
każdej osoby; patrz materiały źródłowe). Ćwiczenie polega na pracy indywidualnej, w oparciu 
o podane przykłady. 

Wprowadź klasę w treść ćwiczenia, a następnie poproś o samodzielne zapoznanie się z tekstami 
i zapisanie odpowiedzi we wskazanych miejscach. Po wykonaniu ćwiczenia zaproś grupę do 
wymiany zdań i podzielenia się osiągniętymi efektami. W ramach podsumowania możesz 
krótko wspomnieć o stronach wskazanych na slajdzie „Dowiedz się więcej”, z których grupa 
może czerpać dodatkową wiedzę po zajęciach.

     Szacowany czas na przeprowadzenie ćwiczenia: ok. 15 minut + 10-15 minut na wymianę 
wniosków i podsumowanie.

      Wskazówki

1. Jeśli grupa – lub jej część – będzie miała problem z drugim etapem ćwiczenia (pomysły na dzia-
łanie), możesz podsuwać naprowadzające hasła-klucze, wraz z ewentualnymi pytaniami:
• edukowanie (jak i kogo edukować?)
• e-mail (jak wykorzystać?)
• kontakt z firmą propagującą greenwashing
(co zakomunikować? o co zapytać?)
Po ich podaniu poproś o rozwinięcie wskazanych wątków oraz o dodanie swoich pomysłów 
w miarę możliwości. Wykorzystaj tę wskazówkę tylko w przypadku wyraźnych trudności.

2. W pierwszej kolejności zachęcaj do samodzielnego myślenia i przypominaj, że nie ma 
głupich pomysłów. Po wykonaniu ćwiczenia wspólnie omówcie i zweryfikujcie zaproponowane 
rozwiązania.

3. W ramach podsumowania tego ćwiczenia poproś chętne osoby o podzielenie się pomysła-
mi, a resztę grupy – o zabieranie głosu i słowo uzupełnienia.
 

Przebieg zajęć:

I. Prezentacja: Stop ekościemom

Pierwszym, wprowadzającym i zarazem bazowym etapem zajęć jest przedstawienie grupie cech 
i przykładów greenwashingu, w oparciu o dołączoną do scenariusza prezentację multimedial-

Możesz posiłkować się pytaniami:

Co w tym rozwiązaniu przekonuje Was najbardziej?
Czy jest coś, co dodalibyście do tego pomysłu?
Czy ktoś z Was ma podobne spostrzeżenia?

oraz innymi, które nasuną Ci się w trakcie prowadzenia zajęć.

Podane w ćwiczeniu przykłady bazują na prawdziwych sytuacjach, jednak nazwa sklepu jest
nazwą wymyśloną na potrzeby ćwiczenia.

Uwaga: Na tym etapie kończy się wersja podstawowa, przeznaczona na jedną godzinę lekcyjną. 
W kolejnej części tego scenariusza możesz zapoznać się z ćwiczeniem praktycznym, proponowa-
nym na drugą godzinę zajęć. Wersja rozszerzona, dwugodzinna, stanowi okazję do wypracowy-
wania przez młodzież własnych rozwiązań. Podstawą będzie tu twórcze działanie w kilkuosobo-
wych grupach.

III. Ćwiczenie: Ekościema kontra sieć

Do przeprowadzenia tego ćwiczenia wydrukuj przygotowany plik pdf (patrz: „Materiały źródło-
we”), po 1-2 egzemplarze na grupę. Poproś klasę o podzielenie się na kilkuosobowe grupy. 
Opisz krótko zadanie, a następnie rozdaj materiały potrzebne do pracy. Po wykonaniu zadania 
poproś grupy o przedstawienie efektów pracy oraz wymianę spostrzeżeń.

      Szacowany czas poszczególnych etapów ćwiczenia:
• wprowadzenie, rozdanie materiałów oraz podział klasy na grupy – 10 minut;
• praca w grupach – ok. 20 minut;
• prezentacje pomysłów i podsumowanie – ok. 15 minut.

      Wskazówki:

1. W zależności od tego, jak liczna jest klasa, możesz ją podzielić na grupy 4-5-osobowe.

2. Zaproponuj grupom rysowanie, notowanie, naszkicowanie pomysłów na brystolu. Mogą 
zobrazować to, jak miałaby wyglądać ich kampania np. na Snapchacie, TikToku lub Instagramie. 
W przypadku formy postaw na dowolność. Przypominaj jednak, że pomysł powinien pozostać 
czytelny dla nich samych, by dało się go przedstawić i krótko o nim opowiedzieć. Możesz zapro-
ponować im wyróżnienie najważniejszych elementów za pomocą koloru lub grubszych linii.

3. Postaraj się dać 1-2 minuty każdej grupie na zaprezentowanie pomysłów. Podsumujcie je 
krótko pod koniec zajęć. Moderując rozmowę, możesz posiłkować się pytaniami podobnymi do 
sugerowanych w ćwiczeniu pierwszym.

Uwaga: ćwiczenie jest rozszerzeniem pierwszej części zajęć i nie powinno być przeprowadzane
z jej pominięciem.

Materiały źródłowe:

Dla osoby prowadzącej zajęcia:

Poniższe materiały pozwolą Ci na zdobycie lub uzupełnienie wiedzy potrzebnej do przeprowadze-
nia zajęć opisanych w scenariuszu.

1. Geneza hasła greenwashing – Wikipedia, link: https://bit.ly/3lL9OfQ

2. Uzupełnienie informacji o cechach greenwashingu: tekst Greenwashing, czyli ekościema
i zielone kłamstwo z bloga Włącz oszczędzanie, link: https://bit.ly/3lE3Qxr – na tej stronie znaj-
dziesz m.in. informację o projekcie ze zdjęcia na slajdzie Przykłady greenwashigu 

oraz Greenwashing, czyli ściema wokół nas, źródło: StressFree, link: https://bit.ly/35MJ35v

3. Do slajdów o przykładach greenwashingu:
tekst Nie kupuj oleju palmowego, źródło: Kupuj Odpowiedzialnie, link: https://bit.ly/3h5Ljsx

4. Podcast MOXIE talks pt. Greenwashing – dlaczego ekościema może Ci zaszkodzić, link:
https://bit.ly/3lQADiK (materiał dodatkowy)

Do wykorzystania na zajęciach (załączniki):

      W wersji cyfrowej wykorzystaj:

Plik greenwashing_prezentacja (dostępne wersje: pdf oraz dla programu PowerPoint)

      Pliki do druku (pdf):

cwiczenie1_niedajsie – do ćwiczenia Nie daj się nabić w (zieloną) butelkę (do wydrukowania
kopia dla każdej osoby)

cwiczenie2_stop_ekosciemie – do ćwiczenia „Ekościema kontra sieć” (do wydrukowania jeden 
egzemplarz dla każdej grupy)

Bądź eko, oszczędzaj papier! Drukuj tylko tyle, ile naprawdę potrzeba. Zachęcaj grupę do 
obustronnego wykorzystania papieru.

Scenariusz powstał w ramach projektu Naturalnie Teatr. Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków Województwa Lubuskiego.
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ną (patrz: materiały źródłowe). Prezentacja ma być również okazją do zainicjowania rozmowy 
o ekościemie zauważanej w otoczeniu. Ważnym elementem tego etapu jest rozmowa z ucznia-
mi i uczennicami oraz zachęcenie ich do interakcji poprzez obustronne zadawanie pytań.

   Szacowany czas prezentacji, z uwzględnieniem wprowadzenia oraz rozmowy z grupą:
15-20 minut.

      Wskazówki

1. Prezentacja została udostępniona do pobrania w dwóch wersjach: pttx, do wykorzystania
z użyciem programu PowerPoint oraz, dodatkowo, w formacie pdf (patrz: materiały źródłowe).

2. Przed przeprowadzeniem zajęć zapoznaj się z materiałami dla osoby prowadzącej zajęcia 
(patrz: materiały źródłowe).

3. Na slajdach prezentacji znajdują się pytania pomocnicze, służące interakcji z grupą, 
a przy okazji – zbadaniu jej aktualnego stanu wiedzy (obserwacja bez oceniania). Skorzystaj 
z nich w trakcie prezentowania materiału, by zaktywizować grupę.

II. Ćwiczenie: Nie daj się nabić w (zieloną) butelkę!

Do przeprowadzenia tego ćwiczenia wydrukuj przygotowany plik pdf (jeden egzemplarz dla 
każdej osoby; patrz materiały źródłowe). Ćwiczenie polega na pracy indywidualnej, w oparciu 
o podane przykłady. 

Wprowadź klasę w treść ćwiczenia, a następnie poproś o samodzielne zapoznanie się z tekstami 
i zapisanie odpowiedzi we wskazanych miejscach. Po wykonaniu ćwiczenia zaproś grupę do 
wymiany zdań i podzielenia się osiągniętymi efektami. W ramach podsumowania możesz 
krótko wspomnieć o stronach wskazanych na slajdzie „Dowiedz się więcej”, z których grupa 
może czerpać dodatkową wiedzę po zajęciach.

     Szacowany czas na przeprowadzenie ćwiczenia: ok. 15 minut + 10-15 minut na wymianę 
wniosków i podsumowanie.

      Wskazówki

1. Jeśli grupa – lub jej część – będzie miała problem z drugim etapem ćwiczenia (pomysły na dzia-
łanie), możesz podsuwać naprowadzające hasła-klucze, wraz z ewentualnymi pytaniami:
• edukowanie (jak i kogo edukować?)
• e-mail (jak wykorzystać?)
• kontakt z firmą propagującą greenwashing
(co zakomunikować? o co zapytać?)
Po ich podaniu poproś o rozwinięcie wskazanych wątków oraz o dodanie swoich pomysłów 
w miarę możliwości. Wykorzystaj tę wskazówkę tylko w przypadku wyraźnych trudności.

2. W pierwszej kolejności zachęcaj do samodzielnego myślenia i przypominaj, że nie ma 
głupich pomysłów. Po wykonaniu ćwiczenia wspólnie omówcie i zweryfikujcie zaproponowane 
rozwiązania.

3. W ramach podsumowania tego ćwiczenia poproś chętne osoby o podzielenie się pomysła-
mi, a resztę grupy – o zabieranie głosu i słowo uzupełnienia.
 

Przebieg zajęć:

I. Prezentacja: Stop ekościemom

Pierwszym, wprowadzającym i zarazem bazowym etapem zajęć jest przedstawienie grupie cech 
i przykładów greenwashingu, w oparciu o dołączoną do scenariusza prezentację multimedial-

Możesz posiłkować się pytaniami:

Co w tym rozwiązaniu przekonuje Was najbardziej?
Czy jest coś, co dodalibyście do tego pomysłu?
Czy ktoś z Was ma podobne spostrzeżenia?

oraz innymi, które nasuną Ci się w trakcie prowadzenia zajęć.

Podane w ćwiczeniu przykłady bazują na prawdziwych sytuacjach, jednak nazwa sklepu jest
nazwą wymyśloną na potrzeby ćwiczenia.

Uwaga: Na tym etapie kończy się wersja podstawowa, przeznaczona na jedną godzinę lekcyjną. 
W kolejnej części tego scenariusza możesz zapoznać się z ćwiczeniem praktycznym, proponowa-
nym na drugą godzinę zajęć. Wersja rozszerzona, dwugodzinna, stanowi okazję do wypracowy-
wania przez młodzież własnych rozwiązań. Podstawą będzie tu twórcze działanie w kilkuosobo-
wych grupach.

III. Ćwiczenie: Ekościema kontra sieć

Do przeprowadzenia tego ćwiczenia wydrukuj przygotowany plik pdf (patrz: „Materiały źródło-
we”), po 1-2 egzemplarze na grupę. Poproś klasę o podzielenie się na kilkuosobowe grupy. 
Opisz krótko zadanie, a następnie rozdaj materiały potrzebne do pracy. Po wykonaniu zadania 
poproś grupy o przedstawienie efektów pracy oraz wymianę spostrzeżeń.

      Szacowany czas poszczególnych etapów ćwiczenia:
• wprowadzenie, rozdanie materiałów oraz podział klasy na grupy – 10 minut;
• praca w grupach – ok. 20 minut;
• prezentacje pomysłów i podsumowanie – ok. 15 minut.

      Wskazówki:

1. W zależności od tego, jak liczna jest klasa, możesz ją podzielić na grupy 4-5-osobowe.

2. Zaproponuj grupom rysowanie, notowanie, naszkicowanie pomysłów na brystolu. Mogą 
zobrazować to, jak miałaby wyglądać ich kampania np. na Snapchacie, TikToku lub Instagramie. 
W przypadku formy postaw na dowolność. Przypominaj jednak, że pomysł powinien pozostać 
czytelny dla nich samych, by dało się go przedstawić i krótko o nim opowiedzieć. Możesz zapro-
ponować im wyróżnienie najważniejszych elementów za pomocą koloru lub grubszych linii.

3. Postaraj się dać 1-2 minuty każdej grupie na zaprezentowanie pomysłów. Podsumujcie je 
krótko pod koniec zajęć. Moderując rozmowę, możesz posiłkować się pytaniami podobnymi do 
sugerowanych w ćwiczeniu pierwszym.

Uwaga: ćwiczenie jest rozszerzeniem pierwszej części zajęć i nie powinno być przeprowadzane
z jej pominięciem.

Materiały źródłowe:

Dla osoby prowadzącej zajęcia:

Poniższe materiały pozwolą Ci na zdobycie lub uzupełnienie wiedzy potrzebnej do przeprowadze-
nia zajęć opisanych w scenariuszu.

1. Geneza hasła greenwashing – Wikipedia, link: https://bit.ly/3lL9OfQ

2. Uzupełnienie informacji o cechach greenwashingu: tekst Greenwashing, czyli ekościema
i zielone kłamstwo z bloga Włącz oszczędzanie, link: https://bit.ly/3lE3Qxr – na tej stronie znaj-
dziesz m.in. informację o projekcie ze zdjęcia na slajdzie Przykłady greenwashigu 

oraz Greenwashing, czyli ściema wokół nas, źródło: StressFree, link: https://bit.ly/35MJ35v

3. Do slajdów o przykładach greenwashingu:
tekst Nie kupuj oleju palmowego, źródło: Kupuj Odpowiedzialnie, link: https://bit.ly/3h5Ljsx

4. Podcast MOXIE talks pt. Greenwashing – dlaczego ekościema może Ci zaszkodzić, link:
https://bit.ly/3lQADiK (materiał dodatkowy)

Do wykorzystania na zajęciach (załączniki):

      W wersji cyfrowej wykorzystaj:

Plik greenwashing_prezentacja (dostępne wersje: pdf oraz dla programu PowerPoint)

      Pliki do druku (pdf):

cwiczenie1_niedajsie – do ćwiczenia Nie daj się nabić w (zieloną) butelkę (do wydrukowania
kopia dla każdej osoby)

cwiczenie2_stop_ekosciemie – do ćwiczenia „Ekościema kontra sieć” (do wydrukowania jeden 
egzemplarz dla każdej grupy)

Bądź eko, oszczędzaj papier! Drukuj tylko tyle, ile naprawdę potrzeba. Zachęcaj grupę do 
obustronnego wykorzystania papieru.
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ną (patrz: materiały źródłowe). Prezentacja ma być również okazją do zainicjowania rozmowy 
o ekościemie zauważanej w otoczeniu. Ważnym elementem tego etapu jest rozmowa z ucznia-
mi i uczennicami oraz zachęcenie ich do interakcji poprzez obustronne zadawanie pytań.

   Szacowany czas prezentacji, z uwzględnieniem wprowadzenia oraz rozmowy z grupą:
15-20 minut.

      Wskazówki

1. Prezentacja została udostępniona do pobrania w dwóch wersjach: pttx, do wykorzystania
z użyciem programu PowerPoint oraz, dodatkowo, w formacie pdf (patrz: materiały źródłowe).

2. Przed przeprowadzeniem zajęć zapoznaj się z materiałami dla osoby prowadzącej zajęcia 
(patrz: materiały źródłowe).

3. Na slajdach prezentacji znajdują się pytania pomocnicze, służące interakcji z grupą, 
a przy okazji – zbadaniu jej aktualnego stanu wiedzy (obserwacja bez oceniania). Skorzystaj 
z nich w trakcie prezentowania materiału, by zaktywizować grupę.

II. Ćwiczenie: Nie daj się nabić w (zieloną) butelkę!

Do przeprowadzenia tego ćwiczenia wydrukuj przygotowany plik pdf (jeden egzemplarz dla 
każdej osoby; patrz materiały źródłowe). Ćwiczenie polega na pracy indywidualnej, w oparciu 
o podane przykłady. 

Wprowadź klasę w treść ćwiczenia, a następnie poproś o samodzielne zapoznanie się z tekstami 
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krótko wspomnieć o stronach wskazanych na slajdzie „Dowiedz się więcej”, z których grupa 
może czerpać dodatkową wiedzę po zajęciach.

     Szacowany czas na przeprowadzenie ćwiczenia: ok. 15 minut + 10-15 minut na wymianę 
wniosków i podsumowanie.

      Wskazówki

1. Jeśli grupa – lub jej część – będzie miała problem z drugim etapem ćwiczenia (pomysły na dzia-
łanie), możesz podsuwać naprowadzające hasła-klucze, wraz z ewentualnymi pytaniami:
• edukowanie (jak i kogo edukować?)
• e-mail (jak wykorzystać?)
• kontakt z firmą propagującą greenwashing
(co zakomunikować? o co zapytać?)
Po ich podaniu poproś o rozwinięcie wskazanych wątków oraz o dodanie swoich pomysłów 
w miarę możliwości. Wykorzystaj tę wskazówkę tylko w przypadku wyraźnych trudności.

2. W pierwszej kolejności zachęcaj do samodzielnego myślenia i przypominaj, że nie ma 
głupich pomysłów. Po wykonaniu ćwiczenia wspólnie omówcie i zweryfikujcie zaproponowane 
rozwiązania.

3. W ramach podsumowania tego ćwiczenia poproś chętne osoby o podzielenie się pomysła-
mi, a resztę grupy – o zabieranie głosu i słowo uzupełnienia.
 

Przebieg zajęć:

I. Prezentacja: Stop ekościemom

Pierwszym, wprowadzającym i zarazem bazowym etapem zajęć jest przedstawienie grupie cech 
i przykładów greenwashingu, w oparciu o dołączoną do scenariusza prezentację multimedial-

Możesz posiłkować się pytaniami:

Co w tym rozwiązaniu przekonuje Was najbardziej?
Czy jest coś, co dodalibyście do tego pomysłu?
Czy ktoś z Was ma podobne spostrzeżenia?

oraz innymi, które nasuną Ci się w trakcie prowadzenia zajęć.

Podane w ćwiczeniu przykłady bazują na prawdziwych sytuacjach, jednak nazwa sklepu jest
nazwą wymyśloną na potrzeby ćwiczenia.

Uwaga: Na tym etapie kończy się wersja podstawowa, przeznaczona na jedną godzinę lekcyjną. 
W kolejnej części tego scenariusza możesz zapoznać się z ćwiczeniem praktycznym, proponowa-
nym na drugą godzinę zajęć. Wersja rozszerzona, dwugodzinna, stanowi okazję do wypracowy-
wania przez młodzież własnych rozwiązań. Podstawą będzie tu twórcze działanie w kilkuosobo-
wych grupach.

III. Ćwiczenie: Ekościema kontra sieć

Do przeprowadzenia tego ćwiczenia wydrukuj przygotowany plik pdf (patrz: „Materiały źródło-
we”), po 1-2 egzemplarze na grupę. Poproś klasę o podzielenie się na kilkuosobowe grupy. 
Opisz krótko zadanie, a następnie rozdaj materiały potrzebne do pracy. Po wykonaniu zadania 
poproś grupy o przedstawienie efektów pracy oraz wymianę spostrzeżeń.

      Szacowany czas poszczególnych etapów ćwiczenia:
• wprowadzenie, rozdanie materiałów oraz podział klasy na grupy – 10 minut;
• praca w grupach – ok. 20 minut;
• prezentacje pomysłów i podsumowanie – ok. 15 minut.

      Wskazówki:

1. W zależności od tego, jak liczna jest klasa, możesz ją podzielić na grupy 4-5-osobowe.

2. Zaproponuj grupom rysowanie, notowanie, naszkicowanie pomysłów na brystolu. Mogą 
zobrazować to, jak miałaby wyglądać ich kampania np. na Snapchacie, TikToku lub Instagramie. 
W przypadku formy postaw na dowolność. Przypominaj jednak, że pomysł powinien pozostać 
czytelny dla nich samych, by dało się go przedstawić i krótko o nim opowiedzieć. Możesz zapro-
ponować im wyróżnienie najważniejszych elementów za pomocą koloru lub grubszych linii.

3. Postaraj się dać 1-2 minuty każdej grupie na zaprezentowanie pomysłów. Podsumujcie je 
krótko pod koniec zajęć. Moderując rozmowę, możesz posiłkować się pytaniami podobnymi do 
sugerowanych w ćwiczeniu pierwszym.

Uwaga: ćwiczenie jest rozszerzeniem pierwszej części zajęć i nie powinno być przeprowadzane
z jej pominięciem.

Materiały źródłowe:

Dla osoby prowadzącej zajęcia:

Poniższe materiały pozwolą Ci na zdobycie lub uzupełnienie wiedzy potrzebnej do przeprowadze-
nia zajęć opisanych w scenariuszu.

1. Geneza hasła greenwashing – Wikipedia, link: https://bit.ly/3lL9OfQ

2. Uzupełnienie informacji o cechach greenwashingu: tekst Greenwashing, czyli ekościema
i zielone kłamstwo z bloga Włącz oszczędzanie, link: https://bit.ly/3lE3Qxr – na tej stronie znaj-
dziesz m.in. informację o projekcie ze zdjęcia na slajdzie Przykłady greenwashigu 

oraz Greenwashing, czyli ściema wokół nas, źródło: StressFree, link: https://bit.ly/35MJ35v

3. Do slajdów o przykładach greenwashingu:
tekst Nie kupuj oleju palmowego, źródło: Kupuj Odpowiedzialnie, link: https://bit.ly/3h5Ljsx

4. Podcast MOXIE talks pt. Greenwashing – dlaczego ekościema może Ci zaszkodzić, link:
https://bit.ly/3lQADiK (materiał dodatkowy)

Do wykorzystania na zajęciach (załączniki):

      W wersji cyfrowej wykorzystaj:

Plik greenwashing_prezentacja (dostępne wersje: pdf oraz dla programu PowerPoint)

      Pliki do druku (pdf):

cwiczenie1_niedajsie – do ćwiczenia Nie daj się nabić w (zieloną) butelkę (do wydrukowania
kopia dla każdej osoby)

cwiczenie2_stop_ekosciemie – do ćwiczenia „Ekościema kontra sieć” (do wydrukowania jeden 
egzemplarz dla każdej grupy)

Bądź eko, oszczędzaj papier! Drukuj tylko tyle, ile naprawdę potrzeba. Zachęcaj grupę do 
obustronnego wykorzystania papieru.
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