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ŚNIEŻNA KULA
Metoda śnieżnej kuli polega na rozwiązywaniu postawionego problemu według
określonej procedury. Kolejne etapy dyskusji angażują uczniów do aktywnej
pracy indywidualnej, grupowej i zbiorowej. Dzięki temu rozwijają oni
umiejętność samodzielnego wyrażania własnego zdania, słuchania opinii
innych, selekcji argumentów oraz współpracy.
SPOSÓB REALIZACJI

1. Nauczyciel podaje temat dyskusji, na przykład: „Jaka jest rola barw w życiu codziennym?”.
Następnie rysuje duże koło na arkuszu papieru lub na tablicy oraz rozdaje uczniom kartki
samoprzylepne i kolorowe pisaki: zielone, niebieskie, czerwone, fioletowe, brązowe i czarne.
2. Uczniowie samodzielnie formułują argumenty i zapisują je na kartkach zielonym
flamastrem. Nauczyciel zbiera kartki i umieszcza je na obwodzie koła.
3. Następnie uczniowie w parach omawiają swoje pomysły i ustalają wspólne stanowisko.
Zapisują je na kartkach niebieskim kolorem i przyczepiają bliżej środka koła.
4. Kolejne etapy to praca w coraz większych zespołach: 4-, 8- i 16-osobowych. W trakcie
dyskusji poszczególne grupy wybierają najlepsze rozwiązania problemu i zapisują po jednym
argumencie na kartkach – odpowiednio czerwonym i brązowym kolorem. Wyznaczeni
przedstawiciele drużyn przyczepiają kartki z propozycjami jeszcze bliżej środka koła.
5. Na koniec zespoły wspólnie podejmują decyzję i ostatecznie rozstrzygają problem.
Nauczyciel zapisuje rozwiązanie na kartce czarnym flamastrem i umieszcza je w środku koła.
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PRZYKŁADOWE FUNKCJE BARW W ŻYCIU CODZIENNYM
• Barwy mogą wpływać na nasz nastrój. Kolory ciepłe rozweselają i dodają energii, a zimne
uspokajają, ale też przygnębiają. Dlatego bardzo ważny jest odpowiedni dobór barw, na
przykład podczas urządzania mieszkania.
• Niektóre kolory wykorzystuje się do leczenia różnych dolegliwości.
• Barwy mają symboliczne znaczenie. Za ich pomocą można wyrazić różne stany i uczucia.
Niektóre kolory są stosowane w określonych sytuacjach. Na przykład suknie ślubne są
zazwyczaj białe, a ubrania zakładane na pogrzeb – czarne.
• Za pomocą barw można przekazywać konkretne informacje. Przykładem tego jest
sygnalizacja świetlna na ulicach.
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