ZAPROJEKTUJ PLAKAT Z OKAZJI DNIA BEZ SAMOCHODU
Czas trwania: 2x45 - 3x45 minut
Pomoce edukacyjne:
W ramach lekcji plastyki:
•

duże arkusze papieru A0 lub A1

•

akwarele/ farby plakatowe

•

pędzle

•

(Ewentualnie inne pomoce, w zależności od wybranej techniki;
można połączyć np. kolaż oraz malowanie)

•

loga (więcej w załączniku)

W ramach kształcenia medialnego:
•

komputer

z odpowiednim

programem

graficznym

(plakat

może

być

zaprojektowany w programie Word, Paint lub bardziej zaawansowanym programie
graficznym, w zależności od umiejętności uczniów)

Krok 1: Uczniowie są rozdzieleni do mniejszych grup (ilość uczniów w grupie i ilość grup
zależy od wielkości klasy oraz wieku dzieci) i zostaną poproszeni o zaprojektowanie plakatu
na Dzień Bez Samochodu, który będzie organizowany przez szkołę.
Krok 2: W ramach dyskusji wstępnej o tym, co powinno być umieszczone na plakacie
promującym, nauczyciel wyjaśni uczniom, że promocja jest najczęściej finansowana z
różnych źródeł. Uczniowie umieszczają na plakacie loga sponsorów (jeśli ich nie ma, dzieci
wymyślają je same).
Krok 3: Uczniowie ustalą jak będzie wyglądać plakat oraz co chcą na nim umieścić. Kolejno
wypiszą w punktach wszystko, co ma znaleźć się na plakacie: jakie napisy, kolory oraz
rysunki. Po uzgodnieniu wyglądu plakatu, ustalą kto i za co będzie odpowiedzialny, aby
zdążyć z przygotowaniem plakatu w terminie. Uczniowie powinni dostać tyle czasu, aby w
przygotowaniu plakatu mogły wziąć udział wszystkie osoby w grupie.
Krok 4: Gotowe plakaty mogą być wystawione na terenie szkoły lub sfotografowane i
zaprezentowane na stronie internetowej szkoły w ramach Dnia Bez Samochodu. Następnie
niektóre z plakatów mogą być zaoferowane np. centrum promocji miasta, gdzie mogłyby
spełniać swój cel, czyli promować zrównoważony transport w regionie.
Krok 5: Jeśli uczniowie projektują plakat na komputerze, jeden z plakatów można
wykorzystać do promowania Dnia Bez Samochodu na terenie szkoły, w jej okolicy oraz w
miejscach publicznych i w internecie. Plakat będzie służyć jako zaproszenie na

Dzień Bez

Samochodu, jak również jako informacja dla lokalnej społeczności, że akcja ta organizowana
jest przez szkołę.

