
 

Co to jest budżet obywatelski? 

 Scenariusz lekcji wychowawczej dla szkół podstawowych 
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Cele lekcji: 

 Przekazanie młodym ludziom wiedzy o podstawowych mechanizmach wzmacniających aktywność 

obywatelską w Warszawie, tutaj ze szczególnym podkreśleniem budżetu obywatelskiego. 

 Wzbudzenie zainteresowania podejmowaniem oddolnych działań na rzecz swojej okolicy 

i rówieśników. 

 Zbudowanie wśród młodych ludzi przekonania, że także niepełnoletni mieszkańcy mogą 

współtworzyć miasto, realizując swoje pomysły. 

 

Materiały pomocnicze: komputer, rzutnik, papier flipczartowy/pakowy; markery; kartki A4; taśma malarska 

 

Etapy lekcji: 

1. Faza wprowadzająca – przedstawienie idei projektu oraz istoty budżetu obywatelskiego 

Powitaj serdecznie uczniów. Powiedz uczniom i uczennicom, że „My dorośli  - nauczyciele, dyrekcja i władze 

miasta zapraszamy Was do realizacji projektu, którego celem jest zwiększenie samorządności młodych ludzi 

poprzez wykorzystanie możliwości tkwiących w mechanizmach budżetu obywatelskiego i inicjatywy 

lokalnej.  

Następnie korzystając informacji zawartych na stronie twojej miejscowości (np.  

http://twojbudzet.um.warszawa.pl/) wytłumacz uczniom, czym jest budżet obywatelski.  

 

2. Faza realizacyjna – na co powinny być przeznaczone projekty z budżetu obywatelskiego 

Podziel całą grupę na 4-5 zespołów (w zależności od liczebności klasy). Możesz zaproponować taki podział 

na grupy: poproś uczniów żeby bez komunikowania się werbalnego, w zupełnej ciszy ustawili się w rzędzie, 

od najmłodszego do najstarszego. Możesz wyznaczyć krańce, gdzie stoi najmłodszy uczeń, a gdzie 

najstarszy. Pilnuj, żeby uczniowie ze sobą nie rozmawiali. Następnie w zależności od liczy uczniów, podziel 

‘rząd’ uczniów na grupy. 
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Poproś uczniów, aby usiedli w swoich grupach, a następnie wyobrazili sobie, że będą składać projekt do 

budżetu obywatelskiego. Poproś, aby uczniowie stworzyli listę pomysłów na projekty do budżetu 

obywatelskiego, które będą odpowiadać na potrzeby i problemy młodych ludzi w dzielnicy. 

1. Etap – Jednak, zanim to zrobią ich pierwszym zadaniem będzie zastanowienie się i odpowiedzenie na 

pytania – jakie są potrzeby i problemy młodych ludzi w dzielnicy/miejscowości? Czego im brakuje, czego 

potrzebują?  

Poproś, aby uczniowie odpowiedzieli w grupach na to pytanie a następnie przedstawiali efekty pracy w 

grupach na forum klasy. 

2. Etap – Następnie poproś uczniów, aby w tych samych grupach – stworzyli katalog/listę pomysłów na 

projekty do budżetu obywatelskiego, które odpowiadają na wcześniej zdiagnozowane przez nich 

problemy i potrzeby. 

Po skończeniu pracy w grupach przez uczniów, poproś, aby uczniowie zaprezentowali efekty pracy swoich 

grup, tj. opowiedzieli o swoich pomysłach na projekty młodzieżowe do budżetu obywatelskiego.  

W razie możliwości czasowych, pozwól uczniom na dyskusję po każdej prezentacji. Podziękuj uczniom za 

wspólną pracę. 

 

3. Faza podsumowująca – przedstawienie harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego  

Na zakończenie przedstaw uczniom i uczennicom harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego w Twojej 

miejscowości. Możesz do tego wykorzystać materiały zawarte na stronie www Twojej miejscowości (np.  

https://twojbudzet.um.warszawa.pl/o-budzecie) 
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