BOHATEROWIE POSZUKIWANI!
Blue Capes:
Global Game Changers
Dzieci z całego świata uczą się używać siły swoich serc na rzecz globalnej zmiany!

Empower Today. Change Tomorrow.

Blue Capes i Global Game Changers współpracują, by wykształcić w młodych uczniach świadomość Celów
Zrównoważonego Rozwoju. Żeby stworzyć te lekcje, nasze zespoły połączyły swoje najlepsze pomysły i
wiedzę. Ucząc dzieci wierzymy, że poprzez wspólną pracę szerzymy, wzmacniamy i pogłębiamy nasz wpływ
na otaczający nas świat.
* Przewodnik "Bohaterowie poszukiwani! Blue Capes: Global Changers" został przetłumaczony z
języka angielskiego i złożony w wersji polskiej przez zespół edukacyjnego portalu TupTupTup.org.pl

Blue Capes™ and Global Game Changers®
Blue Capes™ & Global Game Changers® zjednoczyły
się, żeby zainicjować w uczniach myślenie o tym, jakie
mają specjalne zdolności do podzielenia się ze światem
i jak mogą zaoferować swoje działania dla dobra Celów
Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Poprzez interaktywne
ćwiczenia dzieci są zachęcane do pogłębiania swojej wiedzy i
podejmowania roli liderów w ich własnych społecznościach.
Dzieci powinny stawać się aktywnymi uczestnikami zmian
w świecie na lepsze.

PODSUMOWANIE
Blue Capes:
Global Game Changers!

Dzieci z całego świata uczą się używać siły swojego serca
na rzecz globalnej zmiany!
Czas całkowity: 8 niezależnych 30-minutowych ćwiczeń
Przedział wiekowy: 6 - 11 lat
Temat: Wiedza o społeczeństwie, obywatelstwo

Zakres i sekwencja:
• Lekcje mogą być przystosowane do wyjątkowych potrzeb
każdego nauczyciela, włącznie z pracą grupową lub indywidualną;
• Lekcje przygotowane są według tego samego schematu;
• Lekcje są podzielone na cztery kategorie: szczęśliwe i zdrowe
życie, zdrowa planeta, równość i pokój w przyszłości, etyczny biznes;
• Lekcje mogą być łączone, rozłożone w czasie lub prowadzone
pojedynczo.

Wyniki nauczania:
• Lepsze zrozumienie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju w
kontekście życia każdego z uczniów;
• Zrozumienie, że uczniowie są częścią globalnego ruchu i że
ich uczestnictwo jest ważne;
• Wyznaczenie celu, na którym uczniom zależy szczególnie
oraz sposobu, w jaki mogą użyć swoich sił, by coś zmienić;
• Wymyślenie odpowiednich do wieku, indywidualnych lub
zbiorowych rozwiązań, by postawione cele mogy być osiągnięte;
• Stworzenie planu wprowadzającego te rozwiązania w życie.
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Rozdział I: Pomagaj innym, ratuj świat!
Przygotowanie nauczyciela
Przygotowanie
• (Jeśli to jest możliwe) Przygotuj Blue Capes Global Game Changers video lub komiksy Heroes For Change do pokazania uczniom;
• Wydrukuj Grafikę "Globalne Cele" ze strony 9;
• (Do zajęć indywidualnych) przygotuj czyste kartki i przybory do pisania.

Słowniczek
Współczucie - dbanie o innych i chęć niesienia pomocy.

Wprowadzenie: Pomagaj innym, ratuj świat!
• Powiedz uczniom, że ich kraj jest członkiem organizacji o nazwie Organizacja Narodów Zjednoczonych, do której należą prawie wszystkie państwa na świecie. Wszystkie te państwa postanowiły połączyć siły, by uczynić świat lepszym miejscem.
• Poinformuj uczniów, że mają szansę zostać superbohaterami i pomóc światu w wykonaniu
ważnej misji.
• Powiedz również, że będą poznawać największe problemy świata oraz cele, które chce osiągnąć
cały zjednoczony świat i że uczniowie będą mieli okazję odkryć, jak wypełnić swój obowiązek i
podjąć działanie!
• (Jeśli to możliwe) Wyświetl film animowany Blue Capes. Niech uczniowie obejrzą film na
dużym ekranie lub na komputerze na stronie YouTube https://www.youtube.com/watch?v=iWMGfVeUZqI, możesz też podzielić uczniów na grupy w celu obejrzenia tego filmu na komórce.
Uczniowie mogą też przeczytać komiks the Heroes for Change na stronie comicsunitingnations.
org/comics, przewijając każdą stronę na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie.
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Dyskusja: Świat jest zagrożony!
•
··
··
··
··
··
··
··

Zapytaj uczniów, jakie problemy zostały poruszone w filmie?
Chora (kaszląca) osoba;
Smutna (bezdomna) osoba;
Głodna osoba;
Umierające ryby;
Umierające drzewa;
Samotnie siedząca dziewczynka;
Śmieci na ulicy.

•
··
··
··
··
··
··
··

Zapytaj uczniów, jakie dobre rzeczy robili ludzie?
Sadzenie/podlewanie kwiatka;
Wspólna praca;
Zaproszenie dziewczynki do grania w piłkę nożną;
Sprzątnięcie śmieci z ulicy;
Sadzenie drzew;
Pomaganie w lekcjach;
Ofiarowanie ludziom jedzenia.

• Zapytaj uczniów, co się działo, gdy ludzie przychodzili z pomocą?
·· Przypomnij uczniom, że ludzie i rządy z całego świata
łączą siły, by być jak superbohaterowie, aby uczynić świat
lepszym miejscem. Każdy potrzebuje pomocy.
·· Pokaż uczniom mapę członków ONZ.
·· Przedstaw uczniom 17 Celów Zrównoważonego
Rozwoju pokazując wydruk grafiki (strona 9).
·· Przypomnij uczniom, że ludzie z całego świata wybrali
17 celów do osiągnięcia.
·· Wytłumacz Cele Zrównoważonego Rozwoju, czytając
wyjaśnienia na str. 12, 15, 18, i 22 lub tłumacząc je na swój własny sposób tak, aby uczniowie
zrozumieli na czym one polegają.
·· Dzielimy cele na poszczególne kategorie (które pojawią się w kolejnych lekcjach):
• Szczęśliwe i zdrowe życie:
·· 1: Koniec z ubóstwem;
·· 2: Zero głodu;
·· 3: Dobre zdrowie i jakość życia;
·· 4: Dobra jakość edukacji.
• Zdrowa planeta:
·· 6: Czysta woda i warunki sanitarne;
·· 7: Czysta i dostępna energia;
·· 13: Działania w dziedzinie klimatu;
·· 14: Życie pod wodą;
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··

15: Życie na lądzie.

• Równość i pokój w przyszłości:
·· 5: Równość płci;
·· 10: Mniej nierówności;
·· 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje;
·· 17: Partnerstwa na rzecz celów.
•
··
··
··
··

Etyczny biznes:
8: Wzrost gospodarczy i godna praca;
9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura;
11: Zrównoważone miasta i społeczności;
12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.

Uwaga: Zdecydowaliśmy się pogrupować cele tak, by były bardziej zrozumiałe dla młodszych
uczęstników. Wiele celów jest powiązanych między sobą, więc można je grupować także na inne
sposoby.
Niech uczniowie wymyślą, co można zrobić, żeby pomóc w rozwiązaniu tych problemów.

Alternatywa: Jeśli nie możesz wyświetlić filmu, zapytaj uczniów jak ludzie w ich społeczności
pomagają lub mogliby pomagać innym.

Zajęcia edukacyjne: Musimy współpracować!
Zagraj w grę "Ludzki węzeł":
1. Podziel uczniów na grupy 10-12 osobowe (młodsi
uczniowie powinni być w mniejszych 4-5 os. grupach).
2. Niech wszyscy wyciągną ręce i złapią się z dwoma kolegami stojącymi w dowolnym miejscu tak, żeby wszystkie ręce uczniów były połączone. Następnie uczniowie
powinni spróbować rozplątać węzeł bez puszczania rąk.
3. Podczas gry zapytaj uczniów, jak ich ruchy wpływały
na uczniów, których rąk bezpośrednio nie trzymali.
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Indywidualna modyfikacja: Połączenie sieciowe
• Daj dziecku czystą kartkę papieru.
• Niech dziecko na środku kartki narysuje kółko
ze swoją twarzą lub imieniem.
• Narysuj linię prowadzącą od tego kółka do
kolejnego, w którym może być twarz kolegi ze
szkoły, krewnego lub kogoś z sąsiedztwa.
• Rysuj kolejne linie, żeby pokazać dziecku
różne powiązania.
• Możesz kontynuować łączenie linii, żeby
pokazać dziecku, jak jego działania mogą wpłynąć
na osoby, których ono nie zna osobiście.

Wniosek: Nie możemy tego zrobić sami
• Po grze przedyskutujcie, jak wszyscy musieli
współpracować, żeby się rozplątać.
• Powiedz uczniom, że podejście do problemów świata powinno być podobne: wszyscy musimy
współpracować, żeby je rozwiązać. Powinniśmy również być świadomi, jak swoją działalnością
wpływamy na innych.

• R
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Rozdział II: Szczęśliwe i zdrowe życie
Przygotowanie nauczyciela
Przygotowanie
• Wydrukuj grafikę Szczęśliwe i zdrowe życie (opcjonalne) ze strony 12;
• Przygotuj ołówki i papier do gry.

Słowniczek
Bieda - sytuacja, w której podstawowe potrzeby ludzi nie są zaspokojone (jedzenie, woda,
ubrania, schronienie).

Dyskusja: Żyjmy zdrowo i szczęśliwie!
• Zapytaj uczniów, czego potrzebują, żeby żyć dobrze (albo im to powiedz): jedzenie, woda,
schronienie i ubrania.
• Przypomnij uczniom, jakie cele wiążą się ze zdrowym i szczęśliwym życiem:
·· 1: Koniec z ubóstwem
·· 2: Zero głodu
·· 3: Dobre zdrowie i jakość życia
·· 4: Dobra jakość edukacji
• Powiedz uczniom, że nie każdy ma to, czego potrzebuje, żeby dobrze żyć. To sprawia, że życie
w tym przypadku jest cięższe.

Zajęcia edukacyjne: Gra o biedzie

Game
It
Out!

• Daj każdemu uczniowi kartkę papieru i ołówek. Podziel klasę
na trzy grupy. Teraz powiedz, żeby uczniowie napisali na kartkach
swoje imiona, lecz zanim to zrobią, każda grupa będzie miała inne
uwarunkowania:
··
Grupa 1 nie ma ograniczeń.
··
Grupa 2 musi schować swoją dominującą rękę za plecami i nie
może jej używać podczas pisania.
··
Grupa 3 musi schować obie ręce za plecami i nie może ich
używać podczas ćwiczenia.

Inny sposób:
Zamiast modyfikacji ograniczeń fizycznych możesz ograniczyć środki niezbędne do wykonania
zadania. Grupa 1 dostanie wystarczającą ilość kartek i ołówków, Grupa 2 połowę potrzebnych
kartek i ołówków, a Grupa 3 tylko jedną kartkę i jeden ołówek.
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Modyfikacja do zajęć indywidualnych:
Niech dziecko wykona ćwiczenie kilka razy, za każdym razem zmieniając ograniczenia, z którymi
musi sobie poradzić. Zmierz czas, w którym dziecko wykona zadanie, żeby pokazać mu, o ile więcej
zajmuje wykonanie tego samego ćwiczenia bez niezbędnych środków.

Wniosek: Środki się liczą
• Po ćwiczeniu zapytaj uczniów:
·· jak wpłynęły na nich różne ograniczenia?
·· jakie są możliwe rozwiązania problemu?
• Powiedz, że ludzie, którzy nie posiadają podstawowych rzeczy potrzebnych do życia, nie mogą
robić tego, co jest potrzebne do życia, albo jest to o wiele trudniejsze.
• Przeprowadź burzę mózgów w celu znalezienia kilku sposobów na pomoc w oddziaływaniu na
1, 2, 3 i 4 Cele Zrównoważonego Rozwoju.
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SZCZĘŚLIWE I ZDROWE ŻYCIE

Rozdział III: Zdrowa planeta
Przygotowanie nauczyciela
Przygotowanie
• Wydrukuj grafikę Zdrowa planeta (opcjonalne) na stronie 15.

Słowniczek
Zmiana klimatu - stała zmiana pogody na świecie, spowodowana niedbałym funkcjonowaniem
człowieka oraz przemysłowym zanieczyszczeniem środowiska.

Dyskusja: Zapewnijmy planecie zdrowie!
• Powiedz uczniom, że musimy dbać o Ziemię. Mamy ją tylko jedną. Zapytaj uczniów o ich
ulubione elementy natury (słońce, niebo, zwierzęta na ziemi i w wodzie).
• Niech uczniowie zastanowią się nad Celami Zrównoważonego Rozwoju związanymi z dbaniem
o zdrowie planety.
··
6: Czysta woda i warunki sanitarne;
··
7: Czysta i dostępna energia;
··
13: Działania w dziedzinie klimatu;
··
14: Życie pod wodą;
··
15: Życie na lądzie.

Zajęcia edukacyjne: Gra o Ziemię
•
Poproś jednego ucznia na ochotnika. Powiedz klasie, że ten uczeń będzie grał rolę Ziemi.
Poproś ucznia o wykonanie dowolnego zadania (np. recytowanie wiesza, pisanie alfabetu na tablicy,
rozwiązanie matematycznego równania itd.)
•
Poproś innego ucznia, żeby podszedł i zaczął trząść
lewą stopą pierwszego ucznia.
•
Poproś trzeciego ucznia, żeby podszedł i zaczął trząść
lewą ręką pierwszego ucznia.
•
Poproś czwartego ucznia, żeby podszedł i zawiązał/
zakrył oczy pierwszego ucznia.
•
(Jeśli chcesz, możesz prosić kolejnych uczniów o
przeszkadzanie pierwszemu uczniowi w wykonaniu jego
zadania.)
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Alternatywa
Zamiast prosić kolejnych uczniów o dotykanie pierwszego ucznia, możesz powiedzieć „Uczeń 2
potrzebuje twojej lewej nogi, więc stój na jednej nodze. Uczeń 3 chce uścisnąć twoją rękę, więc
potrząsaj swoją lewą ręką w górę i w dół. Uczeń 4 potrzebuje twoich oczu, więc zamknij je" itd.)

Modyfikacja do zajęć indywidualnych:

Dziecko odgrywa rolę Ziemi. Dawaj mu coraz więcej zadań do wykonania (np. stój na jednej nodze,
pocieraj swój brzuch, zamknij oczy itd.). Zakończ tą samą dyskusją.

Wniosek: Musimy chronić Ziemię
•
··
··

Po ukończeniu ćwiczeń zadaj klasie następujące pytania:
Czy pierwszy uczeń był w stanie wykonać zadanie, w czasie gdy wszyscy go rozpraszali?
W jaki sposób obserwacje klasy mogą się odnosić do stanu naszej planety?
-- Jeśli lasy są ścinane, czy może to wpływać na ich zdolność pochłaniania CO2?
-- Jeśli zbyt dużo CO2 jest w oceanie, jak może to wpływać na rafy koralowe i zasoby rybne?
-- Jeśli rzeki są zanieczyszczone, jak może to wpływać na wodę pitną i nawadnianie pół
rolnych?
·· Jakie są możliwe rozwiązania tych problemów?
• Niech uczniowie urządzą burzę mózgów i znajdą pięć sposobów, by pomoc Ziemi w ramach
SDG 6, 7, 13, 14, 15.
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ZDROWA PLANETA

Rozdział IV: Równość i pokój w przyszłości
Przygotowanie nauczyciela
Przygotowanie
• Wydrukuj grafikę Równość i pokój w przyszości (opcjonalne) ze strony 18;
• (Opcja dla zajęć indywidualnych) Wydrukuj grafikę tęczy ze strony 19 i przygotuj kredki/
flamastry.

Słowniczek
Nierówność - sytuacja, w której niektórzy ludzie posiadają prawa, środki i możliwości, jakich jednocześnie nie posiadają inni ludzie.

Dyskusja: Zbudujmy pokój i równość w przyszłości!
• Powiedz uczniom, że nie każdy ma możliwość robienia tego samego co inni. Czasami jest to
uzależnione od czegoś, na co nie mamy wpływu (czy jesteś chłopcem czy dziewczynką, jaki masz
kolor skóry, kim są twoje rodzice).
• Powiedz uczniom, że czasami przywódcy podejmują decyzje, które pogarszają problem albo
nie dają ludziom narzędzi do jego rozwiązania.
• Zapytaj uczniów, czy to jest uczciwe.
• Przypomnij uczniom Cele Zrównoważonego Rozwoju, związane z pokojem i równością:
·· 5: Równość płci;
·· 10: Mniej nierówności;
·· 16: Pokój, sprawiedliwość i silne Instytucje;
·· 17: Partnerstwa na rzecz celów.

Ćwiczenie edukacyjne: Gra o nierówności
• Niech uczniowie staną na linii startowej na środku pokoju. Ty zajmij miejsce na mecie. Powiedz
uczniom, że ich celem jest dotarcie do mety przed innymi, ale muszą oni postępować według
twoich instrukcji:
• Poproś uczniów, którzy mają rodzeństwo, o zrobienie kroku do przodu.
• Poproś praworęcznych uczniów o zrobienie kroku do przodu.
• Poproś uczniów, którzy lubią kolor zielony o zrobienie kroku do tyłu.
• Poproś uczniów, którzy żyją z kimś innym niż ze swoimi rodzicami i rodzeństwem, o zrobienie
kroku do przodu.
• Teraz powiedz uczniom, że to już koniec instrukcji i że przyszedł czas na wyścig (jeśli któryś
z uczniów dotarł do ciebie zanim wyścig się rozpoczął, nie musi nawet ruszyć się z miejsca – już
„wygrał”).
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Modyfikacja do zajęć indywidualnych:
Poproś dziecko o narysowanie tęczy, ale pozwól mu używać tylko konkretnych kolorów/koloru
kredki. Pokaż dziecku zdjęcie tęczy ze wszystkimi kolorami i zapytaj jak ograniczony dostęp do
kredek wpłynął na jego uczucia.

Wniosek: Równość jest ważna
• Zapytaj uczniów, jak się czuli, gdy musieli zostać w miejscu, kiedy inni szli do przodu.
·· Czy chcieli skłamać?
·· Czy pomyśleli o zmianie opinii (np. o ulubionym kolorze), żeby sobie pomóc?
·· Czy uważają, że to było uczciwe?
·· W jaki sposób mogli naprawić problem?
• Zapytaj uczniów, czy kiedykolwiek widzieli kogoś pominiętego lub inaczej potraktowanego
z jakiegoś powodu albo czy to kiedykolwiek się im przytrafiło.
• Zapytaj uczniów, co powinno zostać zrobione, żeby świat był bardziej sprawiedliwy i co mogą
zrobić, żeby to zmienić.
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Rozdział V: Etyczny Biznes
Przygotowanie nauczyciela
Przygotowanie
• Wydrukuj grafikę Etycznego Biznesu (opcjonalne) ze strony 23;
• Przygotuj patyki, sznur i taśmę.

Słowniczek
• Zrównoważony - taki, który może być kontynuowany.

Dyskusja: Zajmijmy się etycznym biznesem!
• Powiedz uczniom, że tak jak dla ich prawidłowego rozwoju ważne jest zdrowe odżywianie, tak
dla miasteczek, miast i państw ważny jest rozwój w odpowiedni sposób.
• Zapytaj uczniów, czy chcieliby, żeby ich język rósł znacznie szybciej niż ich usta. A co by było,
gdyby jedno noga rosła szybciej od drugiej?
• Powiedz uczniom, że (zwykle) mamy szczęście, ponieważ części naszych ciał rosną tak, że
są w stanie współdziałać. Musimy być pewni, że nasze miasta rozwijają się tak, żeby mogły one
pozostawać w harmonii z ludźmi i Ziemią.
• Niech uczniowie przedyskutują Cele Zrównoważonego Rozwoju związane z Etycznym
Biznesem (strona 23):
·· 8: Wzrost gospodarczy i godna praca;
·· 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura;
·· 11: Zrównoważone miasta i społeczności;
·· 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.

Ćwiczenie edukacyjne: Zbuduj miasto
• Podziel uczniów na 2-4 osobowe grupy. Daj każdej grupie te same
materiały: 20 patyków (możesz użyć patyczków po lodach), kawałek
sznurka i trochę taśmy.
• Powiedz uczniom, że chcesz, żeby zbudowali jak najwyższą wieżę w
ciągu 3 minut.
• Kiedy czas się skończy, zmierz każdą wieżę i zapisz wynik.
• Zapytaj uczniów, przed jakimi wyzwaniami stanęli. Czy czas miał
znaczenie? A komunikacją?
• Zapytaj uczniów, w jaki sposób może się to wiązać z budowaniem
miast.
• Zapytaj uczniów, przed jakimi problemami stają miasta (pogoda,
teren, masy ludzi)
• Zapytaj uczniów, czy zbudowaliby swoje wieże inaczej, gdyby
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wiedzieli, że będą oceniani.
• (opcjonalnie) Niech uczniowie przebudują swoje konstrukcje przy użyciu tych samych
materiałów, ale teraz daj im więcej czasu.

Opcja do zajęć indywidualnych:
Podążaj za tym samym wzorcem, ale niech każde dziecko tworzy własną konstrukcję.

Wniosek: Musimy rozwijać się odpowiedzialnie
··
··

Zapytaj uczniów o różnice pomiędzy pierwszą i drugą budowlą.
Zapytaj uczniów, jak ta lekcja może dotyczyć projektowania miast.
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Rozdział VI: Powtórzmy
Przygotowanie nauczyciela
Przygotowanie
• Użyj ponownie grafiki Cele Zrównoważonego Rozwoju (opcjonalne);
• Wydrukuj karty Siła Serca ze stron 25-26.

Słowniczek
• Empatia - Bycie świadomym i dzielenie emocji, doświadczeń i uczuć innych osób.

Dyskusja: Powtórzenie Celów Zrównoważonego Rozwoju
• Przypomnij uczniom 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.
• Powiedz uczniom, że każdy człowiek na świecie ma w sobie niesamowitą siłę serca, którą
może się podzielić ze światem i sprawić, że będzie on lepszym miejscem dla wszystkich.
Największą zmianę możemy sprawić, gdy działamy razem.

Ćwiczenie edukacyjne: Burza mózgów na rzecz Celów
• Powiedz uczniom, że przeprowadzicie burzę mózgów. Razem spróbujecie wymyślić sposób,
jak można pomóc rozwiązać rozmaite problemy, o których rozmawialiście wcześniej.
• Podziel klasę na 4-5 osobowe grupy.
• Każda grupa powinna dostać 17 Kart Celów Zrównoważonego
Rozwoju.
• Prowadzący powinien rozłożyć karty na środku pokoju Celami do
dołu.
• Jeden z graczy wybiera kartę do odwrócenia.
• Każdy gracz mówi, co mogliby zrobić, żeby pomóc rozwiązać
problem z Karty Celów.
• Przykład: przy wyborze karty z SDG 13 "Działania na rzecz
klimatu” lub SDG 15 „Życie na Ziemi” uczeń może wymyślić działanie
"posadzić drzewo, które będzie zamieniało CO2 w tlen".
• Gra toczy się dalej. Każdy kolejny gracz podaje sposób, w jaki
może pomóc Ziemi.
• Kartę, która już była rozgrywana, odkłada się na bok.
• Gra trwa, dopóki wszystkie Karty nie zostaną rozegrane.

Opcja do zajęć indywidualnych
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• Przeprowadźcie burzę mózgów, by znaleźć pomysły na realizację każdego z Celów, używając
kart jako pomocy.

Wniosek: Myśl inaczej
• Kiedy gra się skończy, możesz zapytać uczniów, czy wymyślili dzięki grze jakiś nowy sposób na
zaangażowanie się i czy nauczyli się czegoś od swoich kolegów.
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Rozdział VII: Siła mojego serca do pomocy
Przygotowanie nauczyciela
Przygotowanie
• Użyj ponownie karty Celów Zrównoważonego Rozwoju (opcjonalne);
• Wytnij paski dla twojego papierowego łańcucha i przygotuj taśmę, zszywki albo klej.

Słowniczek
• Siła serca - wyjątkowa siła w każdym człowieku, opiekująca się światem i zmieniająca go.

Dyskusja: Siła mojego serca do pomocy
• Teraz, gdy uczniowie mieli możliwość zastanowić się nad rozwiązaniami globalnych
problemów, poproś ich o określenie, którym z problemów przejmują się najbardziej.
• Zapytaj uczniów, czemu wybrali ten konkretny problem.

Łańcuch siły serca
• Wywieś duży plakat wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju.
• Rozdaj długie, cienkie paski papieru (opcjonalnie: mogą być tego samego koloru co Cele)
• Niech uczniowie napiszą i/lub narysują na swoim kawałku papieru obrazek przedstawiający
cel, który wydaje im się najważniejszy.
• Połącz paski razem tworząc łańcuch.
• Przypomnij uczniom, że do osiągnięcia wszystkich celów, każdy z nas musi pracować nad
swoim wybranym celem.

Opcja do zajęć indywidualnych
•
Ponumeruj i oznacz 17 kawałków czystego papieru.
•
Daj dziecku czyste kartki z numerem Celu, który zamierza
wspierać. Niech narysuje obrazek przedstawiający ten Cel i/lub sposób,
w jaki zamierza ten Cel osiągnąć.
•
Rozłóż wszystkie Cele i połóż rysunek dziecka na odpowiednim
miejscu.
•
Przypomnij dziecku, że do osiągnięcia wszystkich Celów każdy z
nas musi pracować nad wybranym przez siebie Celem.

Reflection: Heart Power Together
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Wniosek: Siła serc razem
• Spójrz na łańcuch/schemat, który stworzyliście.
• Przypomnij uczniom, że do osiągnięcia wszystkich celów, każdy z nas musi pracować nad
wybranym przez siebie celem.
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Rozdiał VIII: Mogę spowodować zmianę
Przygotowanie nauczyciela
Przygotowanie
• Wydrukuj grafikę Cztery sposoby na pomoc (opcjonalnie) ze strony 31;
• Wydrukuj dla każdego dziecka tablicę Kroki mojego projektu ze strony 32.

Słowniczek
• Apatia - brak zainteresowania, entuzjazmu.

Dyskusja: Jak mogę coś zmienić?
• Powiedz uczniom, że teraz, gdy już zdecydowali jakiej sprawie chcą się poświęcić, muszą użyć
siły swoich serc, żeby wyjść i to zrobić!
• Powiedz uczniom, że kolejnym krokiem jest stworzenie planu pomocy światu.
• Powiedz im, że w ten sposób staną się superbohaterami.
• Wyjaśnij im, że są cztery sposoby, w jaki ludzi mogą pomóc. Pokaż im grafikę Czterech
sposobów:
·· Pierwszy sposób, w jaki mogą pomóc, to zaoferowanie swojego
CZASU.
·· Drugi sposób to zaoferowanie swojego TALENTU. Czasami projekty,
żeby dojść do skutku, potrzebują ludzi ze specjalnymi zdolnościami.
·· Trzecim sposobem jest WSPARCIE FINANSOWE.
·· Czwartym sposobem jest NAUCZANIE ludzi o sprawie w celu zdobycia
większej grupy wparcia!
• Wybierz jeden z SDG i przeprowadź z uczniami burzę mózgów.
Przedyskutujcie, jak uczniowie mogliby pomóc przy użyciu czterech sposobów. Możecie
zdecydować się w ramach przykładu na wspólne wypełnienie karty pracy Czterech sposobów (str.
31). Na przykład, dla Celu 3 - Dobre Zdrowie:
·· Mógłbyś poświęcić swój czas i zgłosić się do pomocy lokalnemu lekarzowi w szpitalu czy
klinice.
·· Mógłbyś użyć swojego talentu do gry w piłkę nożną, by uczyć innych gry w celu utrzymania
dobrej kondycji ich serc.
·· Mógłbyś dać pieniądze komuś choremu, by pomóc mu w leczeniu.
·· Mógłbyś uczyć ludzi, jak ważne jest dokonywanie zdrowych wyborów.

Ćwiczenie edukacyjne: Mogę coś zmienić
• Używając karty pracy Czterech sposobów (lub czystej kartki papieru), niech każdy uczeń
wybierze jeden z SDG i narysuje, jak może pomóc. Niech uczniowie wybiorą swoją ulubioną
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sekcję. Obo tej, która według nich najlepiej
reprezentuje siłę ich serca – niech narysują
serduszko. Ta sekcja stanie się ich projektem.
• Powiedz uczniom, że teraz, gdy już
zadecydowali jak mogą pomóc, muszą wymyślić
jakie kroki powinni podjąć, by go zrealizować.
• Daj każdemu uczniowi tablicę Mój projekt.
• Pokaż im przykładowo uzupełnioną tablicę
Mój projekt. Możesz stworzyć tablicę bazując
na projekcie, który kiedyś zrealizowałeś albo o
którym słyszałeś w wiadomościach. Uczniowie
mogą przeczytać tablicę i pomóc w wymyślaniu
celów.
• Przedstaw uczniom parę wspólnych kroków:
·· Zbierz materiały;
·· Rozpisz budżet;
·· Rozpowszechnij informacje na temat tego, co robisz;
·· Zwerbuj wolontariuszy;
·· Podziękuj uczestnikom/darczyńcom.
• Zachęć każdego z uczniów do stworzenia ich własnej tablicy.
• Wytłumacz im, że kiedy państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych
wypracowywały 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, nie skończyło się tylko na rozmowach.
Państwa wyznaczyły limit czasowy (15 lat) i ruszyły do akcji. Superbohaterowie wcale nie są
bohaterami, jeśli tylko rozmawiają o swoich supermocach – są superbohaterami, gdy ich używają!
Zachęć uczniów, by wyznaczyli dla swoich projektów limit czasowy i zaczęli działać.

Wniosek: Mam siłę serca
• Zadaj uczniom parę pytań na temat ich projektów:
·· Jak się czułeś, gdy wymyślałeś swój projekt?
·· Czy jest coś, co chciałbyś poprawić w swoim projekcie, gdybyś opracowywał go jeszcze raz?
·· Czy nadal zamierzasz pracować nad osiągnięciem Celów Zrównoważonego Rozwoju?
·· Czy możesz dzielić się swoją wiedzą i uczyć innych o Celach Zrównoważonego Rozwoju?
·· Czy możesz pomóc innym ludziom w tworzeniu projektów na rzecz Celów?
·· Czy uważasz, że Cele uda się osiągnąć, jeśli wszyscy połączą siły i każdy wykona swoją część?
·· Czy kiedykolwiek podczas pracy nad swoim projektem poczułeś apatię? Co poradziłbyś
przyjacielowi, który czuje się apatyczny?
·· Jak możesz użyć swojego serca, żeby poczuć empatię i coś zmienić na świecie?
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4 SPOSOBY POMOCY
Będę wspierać ......... Cel Zrównoważonego
Rozwoju

*Chcesz dowiedzieć się więcej o szerzeniu świadomości, tworzeniu budżetu, rekrutowaniu wolontariuszy
i o innych etapach projektu? Chcesz poczytać o projektach stworzonych przez innych? Wejdź na
www.globalgamechangers.org

4 SPOSOBY POMOCY
Będę wspierać 12 Cel Zrównoważonego
Rozwoju

Zwrócę się do firm w mojej
społeczności. Poproszę je,
żeby powiedziały, jak radzą
sobie z odpadkami.

Pójdę spać wcześniej,
żeby oszczędzać
energię.

Wykorzystam ponownie
opakowanie po jakimś
produkcie. Przerobię je
na ciekawe i kreatywne
opakowanie na prezenty.

Będę bardzo się
starał, żeby nie
kupować produktów
stworzonych przez
nieetyczne firmy.

*Chcesz dowiedzieć się więcej o szerzeniu świadomości, tworzeniu budżetu, rekrutowaniu wolontariuszy
i o innych etapach projektu? Chcesz poczytać o projektach stworzonych przez innych? Wejdź na
www.globalgamechangers.org

4 SPOSOBY POMOCY
Będę wspierać 15 Cel Zrównoważonego
Rozwoju

Będę uczył ludzi w
mojej społeczności o
zagrożonych gatunkach
zwierząt.

Pomogę w opiece
nad pupilkiem
lub zwierzętami
gospodarskimi
przyjaciela podczas
jego nieobecności.

Będę robić bransoletki
dla osób, które pomagają
zwierzętom, żeby mogly
siebie rozpoznać.

Oddam swoje
stare koszulki do
przerobienia na
zabawki dla psów.

*Chcesz dowiedzieć się więcej o szerzeniu świadomości, tworzeniu budżetu, rekrutowaniu wolontariuszy
i o innych etapach projektu? Chcesz poczytać o projektach stworzonych przez innych? Wejdź na
www.globalgamechangers.org

Etapy Mojego Projektu
Będę wspierać _______ Cel Zrównoważonego Rozwoju
Mój projekt:

				

Kroki do mojego Celu

Podsumowanie:

Potrzebne zasoby

Etapy Mojego Projektu
Będę wspierać 2 Cel Zrównoważonego Rozwoju, Zero Głodu
Projekt: Zamierzam przygotować i rozwiesić plakaty
o podejmowaniu dobrych decyzji żywieniowych.

Kroki do Mojego Celu

Potrzebne zasoby

Zebrać środki

Papier plakaty, markery, farba, taśma

Dowiedzieć się czegoś o zdrowym
żywieniu
Zaprojektować plakaty

Komputer w bibliotece, rodzic albo ktoś dorosły

Przygotować plakaty		

Papier, markery, farby

Skrawki papieru, ołówki

Znaleźć miejsca na rozwieszenie plakatów Transport, rodzic/dorosły do pomocy
Rozwiesić plakaty

Taśma, plakaty

Podsumowanie:
Nauczyłem się wiele o zdrowym żywieniu, a wywieszenie plakatów w sklepie i w bibliotece
pomogło ludziom w podejmowaniu lepszych decyzji żywieniowych.

Etapy Mojego Projektu
Będę wspierać 5 Cel Zrównoważonego Rozwoju, Równość Płci
Mój Projekt: Zamierzam zorganizować gry sportowe, w których
chłopcy i dziewczynki będą uczestniczyć razem.

Kroki do mojego Celu

Potrzebne zasoby

Znaleźć boisko i wymyślić reguły gier

Transport, dorosły do pomocy

Powiedzieć chłopcom i dziewczynkom o
zabawie

Ulotki, listy, plakaty, przyjaciele do pomocy

Przydzielić każdej drużynie dziewczynkę
lub chłopca kapitana
Zebrać niezbędne do gry wyposażenie

2 chłopców i 2 dziewczynki, które rozumieją ten sport

Rozłożyć wyposażenie

-

Zagrać razem!

-

Wyposażenie sportowe, woda

Podsumowanie:
Gra była naprawdę fajna, a to, że zarówno chłopcy jak i dziewczynki mogli zostać kapitanami
sprawiło, że wszyscy czuli się równo. Wcześniej, chłopcy nie pozwalali dziewczynkom grać ani nie
podawali im piłki.

Etapy Mojego Projektu
Będę wspierać 13 Cel Zrównoważonego Rozwoju, Działania na
rzecz Klimatu
Mój Projekt: Stworzę plan klęski żywiołowej i przygotuję zestaw
zapasów dla mojej rodziny.

Kroki do mojego Celu

Potrzebne zasoby

Dowiedzieć się, jakie klęski żywiołowe
zdarzają się w moich okolicach
Dowiedzieć się, jak być przygotowanym
na klęski żywiołowe
Stworzyć razem z moją rodziną plan

Komputer, książki albo starszy dorosły

Stworzyć listę zapasów

Papier i przybory do pisania

Zebrać zapasy

Woda, jedzenie, apteczka pierwszej pomocy, baterie

Złożyć zapasy w jednym miejscu

Kosz/Pudło

Zwołać zgromadzenie rodzinne, żeby
wytłumaczyć plan i przećwiczyć go.

-

Komputer, książki albo starszy dorosły
Papier i przybory do pisania

Podsumowanie:
Moja rodzina jest teraz lepiej przygotowana na klęskę żywiołową, mogę teraz też pomóc innym
rodzinom przygotować się do ewentualnych kataklizmów.

Tak trzymaj!
• Niech uczniowie założą niebieskie peleryny, gdy osiągną swoje cele,
albo gdy będziecie rozmawiać o Blue Capes Global Game Changers i
Celach Zrównoważonego Rozwoju.
• Niech uczniowie przygotują słoik z prostymi pomysłami na
wspieranie Celów. Słoik możecie trzymać w klasie/domu i wyciągać
nowy pomysł każdego dnia/ tygodnia. Wezwij każdego do działań i
realizacji wspólnych pomysłów! Spójrz na karty ze stron 39-41.

				

Dowiedz się więcej!

Blue Capes and Global Game Changers® połączyli siły, żeby uczyć dzieci o Celach Zrównoważonego
Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Żeby ten przewodni powstał, obie organizacje połączyly
swoje najlepsze pomysły i wiedzę. Ucząc dzieci wierzymy, że możemy poszerzać i pogłębiać nasz wpływ,
szczególnie gdy działamy razem.
Więcej ćwiczeń dla superbohaterów znajdziesz na:
www.globalgamechangers.org i www.bluecapes.org
W edukacyjnych celach możesz również wykorzystać komiksy, które były stworzone w ten sposób,
żeby dzieci z każdego zakątka świata mogły uczyć się o SDG. W ten sposób zachęcamy je do
tworzenia pozytywnej i długotrwałej zmiany w lokalnych społecznościach oraz na całym świecie.
www.comicsunitingnations.org
Więcej informacji o Global Goals:
• Porady jak nauczać o Global Goals;
• Książeczka Global Goals dla dzieci;
• Więcej planów lekcji do zgłębiania tematu Global Goals;
• Galeria zdjęć Global Goals;
• Pomoc w zachęcaniu dzieci do podejmowania działań.
Odwiedz www.globalgoals.org/worldslargestlesson
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KARTY DO SŁOIKA
POMYSŁÓW
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KARTY
DO
SŁOIKA
Service
Jar
Cards
POMYSŁÓW

Learn how to
prepare for a
natural disaster .

Gather some
friends and clean
up a beach .

End an argument
without fighting,
and compromise .

Tell your friends
and family about
the Global Goals !

Ta ke care of an
animal .
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KARTY DO SŁOIKA
Service
Jar Cards
POMYSŁÓW
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