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Grupa docelowa: 
·  dzieci klas 4-8, 
·  młodzież,
·  dorośli 

Cele:
1. aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców wybranej ulicy lub
wybranego osiedla, 
2. ćwiczenie umiejętności współpracy w grupie,
3. nauka bezpiecznego posługiwania się nowymi technologiami,
4.promocja postaw proekologicznych, 
5. edukacja w dziedzinie historii poprzez popularyzację wiedzy o
patronie / patronce ulicy, 

Metody:
· praca w grupie
· metoda dramy
· warsztaty plastyczne

Metoda ewaluacji:
1. tablica 
2. głosowanie przy wyjściu
3. Mentimeter

Temat: Tytuł: Imieniny ulicy (wariant A)

Autor scenariusza dr Joanna Hytrek-Hryciuk
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Środki dydaktyczne:
· telefony komórkowe [wystarczy
jeden na grupę],
kolorowa kreda lub materiały
 ·  plastyczne, dwa kartony (np. po
papierze do drukarki czy po butach) 

Czas trwania: 120 min. 

Idea zajęć: 

Uczestnicy zajęć wcielają się w członków Wyimaginowanej Komisji ds. Nazewnictwa. W krótkim
wykładzie można przedstawić zasady jakie rządzą się faktycznym nadawaniem nazw ulicom we
Wrocławiu (patrz zał. 1). 

Uczestników dzielimy na dwie grupy. Jedna grupa ma za zadanie obronić przed przeciwnikami
idęę istniejącego patrona, druga podać argumenty przeciwko. 
 
Ze względu na założenie edukowania również w dziedzinie historii sugerowałabym wybór ulicy,
której patronuje postać historyczna. Zajęcia nie muszą odbywać się na tej konkretnej ulicy jeżeli
jej funkcja na to nie pozwala. W przypadku innego wyboru (ulica nie związana z osobą), zajęcia
mogą stanowić punkt wyjścia do zajęć na temat ekologii czy wartości społecznych. 
Prowadzący zajęcia będzie osobą koordynującą i skazującą poszczególne fazy. 



strona  2

Scenariusz szczegółowy: 

1. podział uczestników na dwie grupy (np. poprzez losowanie kolorowych zakrętek od butelek, tak,
aby pokazać drugie życie materiałów już raz używanych można wykorzystać ciemne i jasne
zakrętki). Można tu również wspomnieć o zasadach segregacji plastiku oraz idei mobilnej zbiórki
odpadów (więcej pod adresem: www.ekosystem.wroc.pl), [ok. 5 m. in.]. 

2. grupy szukają samodzielnie w internecie informacji dotyczących patrona, robią niezbędne
notatki i dzielą się kwestiami, które mają prezentować. Prowadzący może tu zwrócić uwagę na
zasady bezpiecznego korzystania z internetu oraz konieczność sprawdzania informacji w więcej niż
jednym źródle. [informacja od prowadzącego: 10 min, szukanie źródeł 10 min].

3. rozpoczęcie dyskusji na spotkaniu Wyimaginowanej Komisji ds. Nazewnictwa. Sygnał do
ropoczącia daje prowadzący, po upływie limitu czasu.

Rozpoczyna grupa "za" prezentując swoje argumenty. Jeden uczestnik prezentuje jeden argument
maksymalnie przez minutę. Mówi tyle osób ile argumentów zebrała grupa. Całość wypowiedzi
grupy nie powinna jednak trwać dłużej niż 10 min. 

Następnie mówi grupa "przeciw" prezentując swoje argumenty. Jeden uczestnik prezentuje jeden
argument maksymalnie przez minutę. Mówi tyle osób ile argumentów zebrała grupa. Całość
wypowiedzi grupy nie powinna jednak trwać dłużej niż 10 min. 

4. głosowanie: wszyscy uczestnicy otrzymują od prowadzącego plastikową nakrętkę (można
wykorzystać te same, które były używane przy losowaniu, tym razem kolor nie ma znaczenia). [5
min].

Z kartonów robimy dwie urny do głosowania. Jedną na "Tak, patron powinien zostać", drugą na
"Nie, patron powinien być zmieniony". Uczestnicy zabawy wrzucają nakrętkę do pudła zgodnie ze
swoimi preferencjami. Następnie prowadzący jawnie liczy głosy i ogłasza wynik. (5 min). 

Autor scenariusza dr Joanna Hytrek-Hryciuk

Temat: Tytuł: Imieniny ulicy (wariant B)Temat: Tytuł: Imieniny ulicy (wariant A)
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Scenariusz szczegółowy: 

5. wyjście z ról i krótkie podsumowanie: prowadzący dokonuje krótkiego podsumowania zabawy.
W przypadku, jeżeli więcej odpowiedzi jest na "Tak, patron powinien zostać", dokonuje
podsumowania biografii i omówienia najważniejszych dla uczestników argumentów.
W przypadku, jeżeli więcej głosów jest na "Nie, patron powinien być zmieniony", należy
podsumować najważniejsze argumenty i potraktować to jako punkt wyjścia do ewentualnej
dyskusji nad propozycjami nowego patrona. (10 min) 
Podziękowanie za zabawę w celu zaakcentowania wyjścia z ról. 

6. praca plastyczna:
Wykonanie artystycznej wizytówki ulicy. W zależności od możliwości organizatorów, mogą to być
prace wykonane kredą na chodniku, mural lub prace wykonane dowolną techniką na kartonach.
Prace mogą być indywidualne lub grupowe. Ważne jest aby położyć nacisk na użycie przedmiotów
pochodzących z recyklingu. Na zakończenie prezentacja prac (50 min). 

7. ewaluacja: 
wariant A: Do tablicy (np. korkowej lub kartonu na sztalugach), można przypiąć / przykleić kartkę
z krótką odpowiedzią na pytanie: Z patronem mojej ulicy, kojarzy mi się... Zdjęcie tablicy z zajęć
przeprowadzonych w jednym terminie może być wykorzystane w kolejnym, tak aby porównać
zmiany jakie zaszły w odpowiedziach. 

wariant B: Urny i zakrętki wykorzystane w głosowaniu można ponownie wykorzystać tym razem
do głosowania na: „Taka forma zajęć podobała mi się”, „Nie, taka forma zajęć nie podobała mi
się”. Wyniki pozwolą ocenić atrakcyjność zajęć. 

wariant C: Mentimeter, internetowe narzędzie pozwalające wykonać chmurę tagów, które
następnie można opublikować w mediach społecznościowych i użyć jako zachęty do udziału w
kolejnych warsztatach. 

W przypadku jeżeli w głosowaniu wygrała opcja "nie, patron powinien być zmieniony", można
rozważyć to jako pomysł na kolejne zajęcia, np. Z wyborem nowego patrona z wykorzystaniem
kilku propozycji zgłaszanych przez uczestników. 

Autor scenariusza dr Joanna Hytrek-Hryciuk

Temat: Tytuł: Imieniny ulicy (wariant B)Temat: Tytuł: Imieniny ulicy (wariant A)
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Prezydent Miasta,
komisje Rady Miejskiej Wrocławia,
radni Rady Miejskiej Wrocławia,
mieszkańcy miasta Wrocławia, ale w grupie min. 100 osób, 
Rada Osiedla

Zał. 1: Nadawanie nazw ulicom, placom i parkom na terenie Wrocławia: 

- nadawanie nazw ulicom, placom i parkom na terenie Wrocławia to właściwość samorządu,
- we Wrocławiu kompetencja ta należy do Rady Miejskiej, 
- wniosek o zmianę / nadanie może zgłosić:

- nadane nazwy nie mogą się powtarzać ani być podobne do nazw już istniejących, 
- nie mogą zawierać elementów wulgarnych, ośmieszających lub poniżających,
- nie mogą obrażać uczuć religijnych, 
- nie mogą nikogo dyskryminować,
- przy nadaniu nazw uwzględnia się dotychczasową tematykę obowiązującą w danej części miasta,
- nazwy pochodzące od nazwisk i pseudonimów osób, nadaje się pięć lat po śmierci upamiętnianej
osoby. W szczególnych przypadkach Rada Miejska może odstąpić od tej zasady. 
- nazwy niewykorzystane trafiają do „banku ulic” i są wykorzystywane systematycznie w miarę
potrzeb, 
- procedura zmiany lub nadania nazwy jest bezpłatna,
- wnioski rozpatruje Komisja Rady Miejskiej Wrocławia,
- stosowny wniosek można pobrać ze strony bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia

źródło informacji: bip.um.wroc.pl

Autor scenariusza dr Joanna Hytrek-Hryciuk

Temat: Tytuł: Imieniny ulicy (wariant B)Temat: Tytuł: Imieniny ulicy (wariant A)


