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oddajemy w Państwa ręce pięć wyjątkowych scenariuszy zajęć, które
pomogą Państwu zaplanować i przeprowadzić zajęcia poświęcone
realizacji celów edukacji ekologicznej, w tym w szczególności tych
dotyczących ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed
hałasem. 
 
Część materiałów zawartych w naszych scenariuszach będzie
zawierała odnośniki do treści online, dlatego z łatwością będą je
Państwo mogli wykorzystać zarówno w trakcie lekcji zdalnych, jak
również w szkolnej klasie. 
 
Wszystkie scenariusze posiadają komplementarne karty pracy dla
uczniów, których mogą Państwo użyć w trakcie zajęć. Karty pracy
pomogą uczniom lepiej zrozumieć oraz zapamiętać poruszane treści,
a także wykazać się kreatywnością i pomysłowością w
rozwiązywaniu stawianych przed nimi problemów. 
 
Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas scenariusze pomogą
Państwu w poprowadzeniu ciekawych, inspirujących zajęć, dzięki
którym rozbudzą Państwo w swoich uczniach chęć dalszego
poznawania otaczającego ich świata oraz zgłębiania tajników
ekologicznego życia.
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Szanowni Państwo,

MIŁEJ LEKTURY!



definiuje pojęcie hałasu;
poznaje rodzaje hałasu i umie określić ich źródła;
poznaje wpływ hałasu na środowisko i zdrowie człowieka;
wie, w jaki sposób powstaje dźwięk;
zna jednostkę natężenia dźwięku (dB);
wykonuje eksperymenty związane z pomiarami natężenia dźwięku;
planuje efektywne współdziałanie w grupie;
wskazuje sposoby obniżenia poziomu natężenia dźwięków we
własnym otoczeniu, w szkole;
uświadamia sobie, jaki wpływ ma hałas na zachowanie zdrowia
własnego i innych.

pogadanka;
burza mózgów;
pomiar i analiza zjawiska hałasu;
praca w grupach. 

CEL OGÓLNY: Zapoznanie uczniów z wpływem hałasu na zdrowie
człowieka.
 
CELE SZCZEGÓŁOWE: uczeń

 
METODY I FORMY PRACY: 

 
PRZED REALIZACJĄ SCENARIUSZA I KONIECZNE JEST ZREALIZOWANIE
KRÓTKIEGO SPOTKANIA ORGANIZACYJNEGO, W CELU PODZIAŁU
UCZNIÓW NA GRUPY I ROZDZIELENIA ZADAŃ.
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SCENARIUSZ I 
Czym jest hałas?

Do wykonania zawartych w scenariuszu
eksperymentów konieczny jest decybelomierz
lub telefon komórkowy typu smartfon z
pobraną bezpłatną aplikacją Miernik Dźwięku. 



PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 
Faza wstępna-wprowadzenie : (10 min)
1. Wprowadzenie do tematu zajęć
Zajęcia rozpocznij od uruchomienia kilku nagrań
prezentujących różne dźwięki: 

DŹWIĘKI ULICY: https://www.youtube.com/watch?v=zGnKNyBc0DQ
DŹWIĘK STARTUJĄCEGO SAMOCHODU:
 https://www.youtube.com/watch?v=hWrwloX6H9U
DŹWIĘKI LASU: https://www.youtube.com/watch?v=xNN7iTA57jM
DŹWIĘKI W RESTAURACJI: 
https://www.youtube.com/watch?v=h2zkV-l_TbY
DŹWIĘKI PODCZAS IMPREZY: 
https://www.youtube.com/watch?v=sJUl4CH4f-c

2. Zdefiniowanie zjawiska hałasu
Poproś uczniów, żeby krótko opisali swe odczucia, których doznali
podczas słuchania. Czy wszystkie nagrania były jednakowo przyjemne?
Na podstawie komentarzy uczniów najprawdopodobniej dojdziecie do
wniosku, że głośna muzyka podczas imprezy była zbyt hałaśliwa, a
większości uczniów przyjemność sprawiało słuchanie odgłosów przyrody.

W tym momencie zapytaj uczniów, czy któreś z tych dźwięków określiliby
jako hałas? Czy jest nim każdy głośny dźwięk? Czy śpiew ptaków może
być hałasem? A szum rzeki? A warkot przejeżdżającego samochodu? 

Najprościej jest powiedzieć, że hałas to każdy dźwięk, który jest dla
danego słuchacza, w danej sytuacji niepożądany. Hałas jest więc
pojęciem bardzo subiektywnym, czyli takim, które zależy od
indywidualnej wrażliwości. Kwalifikacja dźwięku jako hałasu zależy od
wielu czynników - między innymi miejsca, w którym się znajdujemy, a
nawet pory dnia. 

Przypomnij uczniom, że według klasycznej definicji,
hałas to niepożądany dźwięk, który jest
nieprzyjemny, głośny lub po prostu nam
przeszkadza. Inne słowa określające hałas to
harmider, jazgot, wrzawa, zgiełk, gwar czy rwetes.
Kiedy jednak kończy się zwykły dźwięk, a kiedy
zaczyna hałas? Czy możemy go jakoś zmierzyć?
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broszurze "KABOOM!", którą mogą Państwo pobrać z naszej strony
internetowej. Użyj przykładów dźwięków z życia codziennego, podając
np. jak głośny jest szelest liści (10dB), a jak głośna jest kosiarka (110 dB).
Następnie opowiedz uczniom o przyrządach do pomiaru natężenia
dźwięku nazywanych decybelomierzem, sonometrem bądź też po prostu
miernikiem dźwięku. Opowiedz, jaki wpływ na zdrowie mają dźwięki o
różnym natężeniu (powyżej 75 dB, 90dB, 120 dB oraz 130 dB). 

2. Aplikacje do pomiaru natężenia dźwięków 
W przypadku zajęć online, poproś uczniów o ściągnięcie przed zajęciami
bezpłatnej aplikacji Miernik Dżwięku (dostępna w Google Play). W
przypadku zajęć stacjonarnych możesz wykorzystać szkolny
decybelomierz lub aplikację Sound Meter zainstalowaną na własnym
telefonie. 
Podzieleni wcześniej na grupy uczniowie prezentują wyniki wykonanych
dzień wcześniej pomiarów, zgodnie z Kartą Pracy (wzór poniżej). W
przypadku zajęć zdalnych, każdy z uczniów wychodzi przed swój dom i
dokonuje jednorazowego pomiaru, zgodnie z metodologią opisaną w
Karcie Pracy.

Faza podsumowująca : (10 min)
1. Dyskusja z uczniami na temat tego, czy szkoła jest miejscem
zagrożonym zanieczyszczeniem hałasem?
Na podstawie przebiegu zajęć uczniowie wyciągają wnioski dotyczące
poziomu hałasu w szkole oraz jego szkodliwym wpływie na ich zdrowie.
Uczniowie wskazują sposoby obniżenia natężenia dźwięków w szkole na
przerwach. Zobowiązanie się uczniów do wdrażania ich w życie.
2. Ocena atrakcyjności zajęć przez uczniów - uczniowie wystawiają
ocenę, podnosząc rękę z określoną ilością palców do góry.
3. Samoocena uczniów dotycząca ich pracy na zajęciach w grupach oraz
stopnia zaangażowania się w zajęcia, np. zgromadzenia informacji o
hałasie.

Faza realizacji: (25 min)
1. Wprowadzenie do metodyki pomiaru
natężenia dźwięków 
Kolejną część zajęć rozpocznij od omówienia
jednostek pomiaru dźwięków - decybeli.
Możesz wykorzystać materiały, zawarte w
bros 
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KARTA PRACY
Dziennik Pomiarów

CHODNIK PRZED WEJŚCIEM
DO SZKOŁY , godz. 7.45

W trakcie każdego pomiaru włącz aplikację na 2 minuty. W tym czasie nie
zasłaniaj niczym mikrofonu w telefonie, a sam telefon połóż w odległości
kilku metrów od źródeł dźwięku, takich jak radio czy silnik samochodu. Przy
każdym pomiarze aplikacja pokaże Ci, jaka była najniższa, najwyższa oraz
średnia głośność. Poniżej zapisz wartości średnie, które wskaże Ci aplikacja.

SZKOLNY KORYTARZ W
TRAKCIE PRZERWY, godz. ______

STOŁÓWKA W TRAKCIE
PRZERWY OBIADOWEJ,

godz. ______

SZKOLNA BIBLIOTEKA, 
godz. ______

SZKOLNY KORYTARZ
W TRAKCIE LEKCJI,

godz. ______
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Odpowiedzi do gry z fazy wstępnej:
Dźwięk 1 - rzut kuli do kręgli; Dźwięk 2 - spuszczenie
wody w toalecie; Dźwięk 3 - pohukująca sowa;
Dźwięk 4 - klikający długopis; Dźwięk 5 - rozbijający
się talerz; Dźwięk 6 - odkurzacz; Dźwięk 7 - gdacząca
kura; Dźwięk 8 - woda z kranu; Dżwięk 9 - tykajacy
zegar; Dźwięk 10 - kaczki; Dźwięk 11 - cięcie papieru;
Dźwięk 12 - samolot; Dźwięk 13 - gołąb; Dźwięk 14 -
mruczący kot; Dźwięk 15 - kosiarka. 

SCENARIUSZ II 
Jak powstaje dźwięk?

potrafi zdefiniować pojęcie źródła dźwięku, fali dźwiękowej;
umie przedstawić mechanizm rozchodzenia się fali dźwiękowej;
wie, w jaki sposób człowiek odbiera dźwięki;
poznaje budowę narządu słuchu i wpływ hałasu na jego
funkcjonowanie;
zna jednostkę natężenia dźwięku (dB);
planuje efektywne współdziałanie w grupie;
podać przykłady ośrodków, w których fala dźwiękowa rozchodzi się z
różną prędkością;
uświadamia sobie, jaki wpływ ma hałas na zachowanie zdrowia
własnego i innych.

pogadanka;
burza mózgów;
gra sensoryczna;
praca w grupach. 

CEL OGÓLNY: Zapoznanie uczniów ze sposobem powstawania dźwięków.

CELE SZCZEGÓŁOWE: uczeń

METODY I FORMY PRACY: 

PRZED REALIZACJĄ SCENARIUSZA II KONIECZNE JEST PRZYGOTOWANIE
AKCESORIÓW TAKICH JAK KAMERTON, MISKA Z WODĄ, DOWOLNY
INSTRUMENT STRUNOWY, FOLIA SPOŻYWCZA, TRĄBKA ORAZ ZIARENKA
RYŻU. 
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dźwięków. Użyj w tym celu nagrania: https://www.youtube.com/watch?
v=n1m4h79JZso
2. Rozmowa na temat źródeł dźwięku
Wyjaśnij, że dźwięk posiada różne źródła - niektóre z nich są nam dobrze
znane i produkują przyjemne dla naszego ucha dźwięki. Przyjemność
sprawia nam słuchanie śpiewu ptaków lub relaksującej muzyki. Inne
dźwięki, np. płacz dziecka czy szczekanie psa, odbieramy jako
nieprzyjemne. 

Wyjaśnij, że dźwięk powstaje, kiedy jakiś obiekt wibruje, czyli drży w
pewien charakterystyczny sposób. Taki wibrujący przedmiot wysyła fale
energii do naszych uszu. Wibracje przechodzą przez powietrze lub inne
medium (stałe, płynne lub gazowe) do odbiornika, którym jest np.
ludzkie ucho. Im silniejsze wibracje, tym głośniejszy dźwięk. Drgania
wielu źródeł dźwięku możesz bardzo łatwo zaobserwować. Poproś
uczniów o włączenie radioodbiornika. Następnie zwiększysz jego
głośność i dotkniesz odbiornika radiowego, możesz poczuć jego wibracje
jako rodzaj łaskotania w opuszkach palców. Podobnie, jeśli dotkniemy
gardła podczas mówienia lub śpiewania, możemy poczuć wibracje strun
głosowych. 
W celu demonstracji tego zjawiska uderz młoteczkiem w kamerton  i
zanurz jego koniec w wodzie. Wibrujący kamerton porusza wodę i tworzy
małe, dobrze widoczne fale. Możemy je zaobserwować w formie
rozchodzących się na wszystkie strony "kółek". W przypadku lekcji
zdalnych, odtwórz uczniom nagranie tego eksperymentu: 
https://www.youtube.com/watch?v=f1ASq8MUOvs&t=496s (od 3:00)

Każdy dźwięk posiada następujące cechy:
- wysokość (zależy od częstotliwości drgań jego źródła; im większa
częstotliwość, tym wyższy dźwięk);
- głośność (zależy od amplitudy drgania oraz wielkości powierzchni
drgającego ciała, np. drgania struny skrzypiec słyszalne byłyby słabiej,
gdyby do jej drgań nie dołączały się drgania pudła rezonansowego;

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 
Faza wstępna-wprowadzenie : (15 min)
1. Wprowadzenie do tematu zajęć
Zajęcia rozpocznij od krótkiej gry, w której
podzieleni na grupy uczniowie będą odgadywać,
jakie są źródła poszczególnych słyszanych przez nich 
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Faza realizacji: (20 min)
1. Wprowadzenie do rozchodzenia się fal 
Kolejną część zajęć rozpocznij od dyskusji w jakich ośrodkach rozchodzi
się dźwięk. Co, zdaniem uczniów, jest niezbędne, aby fala dźwiękowa
mogła się rozchodzić? 

2. Obserwacja dźwięków na membranie 
W celu zademonstrowania uczniom, w jaki sposób rozchodzą się fale, na
pustą miskę naciągnij folię spożywczą, a następnie umieść na niej
ziarenka ryżu. Umieść trąbkę w pobliżu miski, a potem dmuchając w nią
mocno, wydobądź z niej dźwięk. Poproś uczniów, żeby obserwowali
zachowanie ziarenek. Wytłumacz, że fale dźwiękowe, wydobywające się
z trąbki, rozchodzą się w powietrzu i docierają do miski z membraną.
Wibrujące powietrze wprawia membranę w ruch. Z kolei drgająca
membrana powoduje podskakiwanie umieszczonych na niej ziarenek.
Podobny proces zachodzi w ludzkim uchu, w którym bardzo czuła błona
bębenkowa zachowuje się dokładnie tak samo jak membrana w
doświadczeniu. W przypadku, gdyby zajęcia odbywały się online,
wykorzystaj nagranie eksperymentu: https://www.youtube.com/watch?
v=p-57BqsuEVU

Faza podsumowująca : (10 min)
1. Dyskusja z uczniami na temat tego, czy nasz słuch może zostać
uszkodzony?
Na podstawie przebiegu zajęć uczniowie wyciągają wnioski dotyczące
wpływu dźwięków o dużym natężeniu na nasz słuch. Omawiają pojęcia
hałasu impulsowego i hałasu stałego, podając jego przykłady (wystrzał z
pistoletu - hałas impulsowy; ruch uliczny - hałas stały). 
Uczniowie wskazują sposoby obniżenia natężenia dźwięków w
najbliższym otoczeniu.
2. Ocena atrakcyjności zajęć przez uczniów - uczniowie wystawiają
ocenę, podnosząc rękę z określoną ilością palców do góry.
3. Samoocena uczniów dotycząca ich pracy na zajęciach w grupach oraz
stopnia zaangażowania się w zajęcia, np. zgromadzenia informacji o
hałasie.

- czas trwania (zależy od czasu, w jakim drga
ciało);
- barwa (zależy od ilości i natężenia
zawartych w niej tonów). 
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KARTA PRACY 
Źródła dźwięku

DŹWIĘK 1

DŹWIĘK 2

DŹWIĘK 3

DŹWIĘK 4

DŹWIĘK 5

DŹWIĘK 6

DŹWIĘK 7

Źródło: 
https://www.youtube.com/watch?v=n1m4h79JZso
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DŹWIĘK 9

DŹWIĘK 10

DŹWIĘK 11

DŹWIĘK 12

DŹWIĘK 13

DŹWIĘK 14

DŹWIĘK 15

Źródło: 
https://www.youtube.com/watch?v=n1m4h79JZso

DŹWIĘK 8
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Wskazówki do gry z fazy podsumowującej: 

- test dla prawej i lewej strony jednocześnie
zaczyna się w 1:00;
- test dla lewej strony zaczyna się w 1:39;
- test dla prawej strony zaczyna się w 2:15.
Link: https://www.youtube.com/watch?
v=iN3PBpInNJM

SCENARIUSZ III 
Jak działają uszy?

potrafi zdefiniować pojęcie źródła dźwięku, fali dźwiękowej;
umie przedstawić mechanizm rozchodzenia się fali dźwiękowej;
wie, w jaki sposób człowiek odbiera dźwięki;
poznaje budowę narządu słuchu i wpływ hałasu na jego
funkcjonowanie;
zna jednostkę natężenia dźwięku (dB);
planuje efektywne współdziałanie w grupie;
podać przykłady ośrodków, w których fala dźwiękowa rozchodzi się z
różną prędkością;
uświadamia sobie, jaki wpływ ma hałas na zachowanie zdrowia
własnego i innych.

pogadanka;
burza mózgów;
gra sensoryczna.

CEL OGÓLNY: Zapoznanie uczniów ze sposobem odbierania dźwięków
przez ludzkie ucho.

CELE SZCZEGÓŁOWE: uczeń

METODY I FORMY PRACY: 

PRZED REALIZACJĄ SCENARIUSZA III W KLASIE (STACJONARNIE)
UPEWNIJ SIĘ ŻE MASZ DOSTĘP DO SPRZĘTU UMOŻLIWIAJĄCEGO
ODTWORZENIE WIDEO POŚWIĘCONEGO PROCESOWI SŁUCHU oraz
NAGRANIA AUDIO GRY SENSORYCZNEJ Z FAZY PODSUMOWUJĄCEJ.
W przypadku realizacji zajęć stacjonarnie, poproś wszystkich uczniów o
przyniesienie słuchawek. 
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 
Faza wstępna-wprowadzenie : (15 min)
1. Wprowadzenie do tematu zajęć
Zajęcia rozpocznij od krótkiego wideo, w trakcie
którego uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób działą
nasz słuch. Użyj w tym celu nagrania: 

https://www.youtube.com/watch?v=pooeW9Oop5Q

2. Rozmowa na temat ludzkiego słuchu
Podsumuj wspólnie z uczniami materiał filmowy. Podkreśl, że ludzkie
ucho składa się z ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego wraz
z nerwem słuchowym. 

1. UCHO ZEWNĘTRZNE składa się z małżowiny usznej i przewodu
słuchowego o długości do 3,5 cm. Fale dźwiękowe z otoczenia (np. głos
krzyczącego kolegi) docierające do ucha zewnętrznego w postaci fali
akustycznej są wyłapywane i przekazywane dalej. Kształt małżowiny
usznej wspomaga odbiór dźwięków i zdolność słyszenia. Ułatwia nam też
lokalizowanie źródeł dźwięku.
2. Fale dźwiękowe docierają do UCHA ŚRODKOWEGO przez przewód
słuchowy. Ucho środkowe to niewielka przestrzeń wypełniona
powietrzem, w którym znajdują się najmniejsze w całym organizmie
człowieka kosteczki - są to młoteczek, kowadełko i strzemiączko. W
porównaniu do kości udowej czy miednicy, to rzeczywiście malutkie
elementy. Łączą się one tworząc łańcuch kosteczek i przekazują fale
dźwiękowe od błony bębenkowej do ucha wewnętrznego - receptora
ślimaka, który wygląda zupełnie jak ślimacza muszla! 

3. Jak funkcjonuje UCHO WEWNĘTRZNE? Fale dźwiękowe najpierw
uderzają w błonę bębenkową o wielkości około 1 cm kwadratowego i
wprawiają ją w wibracje. Można powiedzieć, że nasza błona bębenkowa
to coś w rodzaju membrany, podobnej do tej, która znajduje się np. na
głośniku. Drgania naszej błony docierają poprzez łańcuch kosteczek do
ślimaka. W tej części ucha znajdują się bardzo wrażliwe komórki
słuchowe. Są one w stanie przekształcić drgania w impulsy elektryczne.

Te impulsy przekazywane są do mózgu przez nerw słuchowy. Przetwarza
on i interpretuje impulsy nerwowe, które stale docierają z obojga uszu. 
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będzie działać jak błona bębenkowa i powinna trzymać przed sobą
okrągły kawałek tektury lub tkaniny. Następna trójka działać będzie jako
młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Piąta osoba będzie miała za
zadanie działać jak ślimak i powinna trzymać w ręku kabel lub sznurek.
Ostatnia osoba w rzędzie to mózg. Ta osoba powinna trzymać przed sobą
latarkę. 
 
Kiedy pierwsza osoba wydaje z siebie dźwięk, kolejna powinna uderzyć w
trzymaną przez siebie tekturę lub naprężony materiał, czyli naszą" błonę
bębenkową”. Kolejna trójka naśladująca młoteczek, kowadełko i
strzemiączko, zaczyna wtedy wibrować / kołysać się / tańczyć. 
 
Widząc poruszenie młoteczka, kowadełka i strzemiączka, kolejna osoba,
działająca jako ślimak przekazuje impuls elektryczny w postaci sznurka
lub kabelka ostatniej osobie biorącej udział w zabawie, czyli "mózgowi".
W odpowiedzi na otrzymany impuls, ostatnia osoba włącza latarkę, aby
pokazać, że sygnał elektryczny dotarł do naszego mózgu! 
 
Faza podsumowująca : (10 min)
1. Podsumowanie warsztatów rozpocznij od krótkiej gry testującej wiek
naszego słuchu (link powyżej). Następnie wspólnie podsumujcie zajęcia. 
Na podstawie przebiegu zajęć uczniowie wyciągają wnioski dotyczące
roli poszczególnych elementów w procesie słyszenia oraz możliwości
uszkodzenia niektórych części ucha przez hałas. 
Uczniowie wskazują sposoby obniżenia natężenia dźwięków w
najbliższym otoczeniu, w tym stosowania ochronników słuchu.
2. Ocena atrakcyjności zajęć przez uczniów - uczniowie wystawiają
ocenę, podnosząc rękę z określoną ilością palców do góry.
3. Samoocena uczniów dotycząca ich pracy na zajęciach w grupach oraz
stopnia zaangażowania się w zajęcia, np. w trakcie ćwiczenia ruchowego.
 

Faza realizacji: (20 min)
Ćwiczenie ruchowe
Zaproponuj uczniom zabawę ruchową, w trakcie
której staną się ludzkim uchem. Poproś uczniów,
żeby ustawili się w rzędzie, jeden obok drugiego.
Pierwszy stojący uczeń będzie działał jako źródło
dźwięku, np. klakson roweru. Druga osoba w rzędzie
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KARTA PRACY 
Budowa ucha

Spróbuj nazwać wszystkie zaznaczone na obrazku części ucha. Czy pamiętasz
ich funkcje? Jaką rolę pełnią one w procesie słyszenia? 
Jeżeli potrzebujesz podpowiedzi, nazwy poszczególnych części ucha
znajdziesz poniżej. 

Małżowina uszna, przewód słuchowy, błona bębenkowa, młoteczek,
strzemiączko, kowadełko, ślimak, trąbka słuchowa.
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SCENARIUSZ IV
Czym jest smog?

zapoznanie uczniów z tematyką zanieczyszczenia powietrza,
utrwalenie zasad prawidłowego postępowania z odpadami,
poznanie sposobów dbania o czystość powietrza,
wyrobienie nawyku właściwego zachowania podczas dni z
przekroczoną normą pyłów w powietrzu,
rozróżnianie rozmaitych sposobów ogrzewania budynków,
kształtowanie umiejętności dostrzegania zalet i wad stosowania
poszczególnych źródeł ogrzewania.

pogadanka;
burza mózgów;
doświadczenia - eksperymenty naukowe.

CEL OGÓLNY: Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem smogu oraz
problematyką zanieczyszczeń powietrza.

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

METODY I FORMY PRACY: 

DO PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW ZGODNIE ZE SCENARIUSZEM IV
BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ ZAPAŁEK, KAWAŁKÓW PAPIERU, DWÓCH
PRZEZROCZYSTYCH SŁOIKÓW, ODKURZACZA ORAZ PŁATKÓW
KOSMETYCZNYCH. 

W przypadku zajęć online lub przygotowując się do zajęć stacjonarnych

niezwykle przydatną stroną internetową
zawierającą wiele ciekawych informacji jest
smog.edu.pl. Pod tym adresem znajdziecie
Państwo wiele materiałów poświęconych
ochronie powietrza, jak również informacje na
temat monitorowania aktualnego stanu powietrza
oraz kalkulator smogowy, który pokazuje stężenie
benzo(a)pirenu przeliczone na ilość papierosów z
tą rakotwórczą substancją.
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energetyczne (głównie spalanie węgla czarnego i węgla brunatnego);
przemysłowe (np. z przemysłu metalurgicznego, chemicznego,
rafinerii)
komunikacyjne (transport samochodowy, lotniczy, kolejowy
komunalne (np. z gospodarstw domowych).

powietrze jest najbardziej zanieczyszczone. Jakie są przyczyny
zanieczyszczenia powietrza?
2. Wpływ zanieczyszczenia powietrza na dzieci
Dzieci są narażone na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza w
większym stopniu niż dorośli. Po pierwsze, wdychają oni więcej
powietrza niż osoby dorosłe, z uwagi na fakt, że częściej oddychają oni
przez usta. Po drugie, częściej niż osoby dorosłe przebywają na świeżym
powietrzu, np. grając w piłkę czy jeżdżąc na rowerze. Jednocześnie,
układ odpornościowy dzieci i ich płuca nie są jeszcze w pełni rozwinięte.
W 2015 roku organizacja Greenpeace przebadała powietrze w 11784
polskich przedszkolach pod kątem czystości. Wyniki badań wykazały, że
żadne przedszkole w Polsce nie znajduje się w miejscu, gdzie powietrze
jest czyste. 
Następnie omówcie wspólnie pochodzenie zanieczyszczeń powietrza, z
podziałem na zanieczyszczenia naturalne i antropogeniczne, czyli
spowodowane przez człowieka. 
Zanieczyszczenia naturalne mogą być spowodowane np. wybuchami
wulkanów, w trakcie których do atmosfery dostają się popioły i gazy
wulkaniczne. Podobny efekt mają pożary np. lasów. Do atmosfery
dostają się również: pył pustynny w czasie burzy piaskowych, pyłki roślin
w trakcie ich kwitnienia, cząstki materii organicznej, cząstki gleby i skał
powstałe np. w wyniku erozji. Do atmosfery odparowuje także sól
morska i związki azotowe produkowane głównie w rośliny oraz gazy
wydzielane z bagien.
Zanieczyszczenia te maja pochodzenie naturalne. Dużo gorsze w
skutkach są zanieczyszczenia pochodzące z działalności człowieka.
Zanieczyszczenia antropogeniczne można podzielić na:

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 
Faza wstępna-wprowadzenie : (15 min)
1. Wprowadzenie do tematu zajęć
Rozpocznij warsztaty krótkim wstępem, w czasie
którego wspólnie z uczniami odpowiesz na pytania,
czym jest smog. Zastanówcie się, w której porze roku 
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Faza realizacji - 25 min
Po teoretycznym omówieniu problemu smogu, przejdź
do części praktycznej, która powinna uzmysłowić
uczniom, że kwestia zanieczyszczenia powietrza nie 
 ogranicza się tylko do zauważalnego gołym okiem gęstego dymu. 

Ćwiczenie I - Słoik pełen dymu

W pierwszej fazie eksperymentu, na zakrętce od słoika spal kawałki
papierowej kartki, starając się „złapać” do wnętrza słoika jak najwięcej
dymu. Czynność spalania papieru będziesz musiał powtórzyć kilka razy,
żeby zebrać wewnątrz słoika wystarczająco dużo dymu. Zamknij wtedy
słoik i pokaż grupie. Dla porównania, postaw obok słoika z dymem drugi,
zupełnie pusty. 

Zakręcony słoik z dymem pozostaw na ok. godzinę. Po tym czasie słoik
będzie wydawał się pusty – nie będzie w nim widać smogu. Ale czy to
oznacza, że powietrze w środku jest czyste? Żeby się o tym przekonać
zachęć uczniów do powąchania powietrza z wnętrza słoika – wciąż
będzie to zapach ostrego dymu, powstałego ze spalania. Świadczy to o
tym, że zanieczyszczone powietrze może się rozwiać, ale wciąż będzie
brudne. Podobnie jest ze smogiem – kiedy przychodzi silny wiatr, smog
się rozwiewa (nie widać go gołym okiem), ale powietrze, którym
oddychamy wciąż pozostaje zanieczyszczone.

Ćwiczenie II - Smogowy odkurzacz

Przeciętny człowiek w ciągu jednego wdechu zasysa do płuc ok. 0,5 l
powietrza. Odkurzacz, w ciągu zasysa aż 1000 l na minutę - czyli tyle, co
człowiek w ciągu 15 godzin. Dzięki użyciu odkurzacza dowiemy się więc,
ile zanieczyszczeń trafia do naszych płuc w ciągu 15 godzin oddychania
na “świeżym” powietrzu. Na końcu rury odkurzacza umieść płatek
kosmetyczny. Przyklej go taśmą klejącą lub mocno trzymaj, tak, żeby
ciąg powietrza nie zassał go do środka. Po minucie pracy odkurzacza
pokaż uczniom efekty - na waciku zbiorą się różnego rodzaju
zanieczyszczenia i straci on swój śnieżnobiały kolor. Jeżeli masz taką
możliwość, wykonaj ćwiczenie na zewnątrz budynku. pokażesz uczniom,
ile zanieczyszczeń wdychają, bawiąc się na “świeżym powietrzu”. 



Na podstawie przebiegu zajęć uczniowie wyciągają wnioski dotyczące
roli poszczególnych czynników w zanieczyszczeniu powietrza i
sposobach redukcji "śladu węglowego", który pozostawia każdy z nas. 
Uczniowie wskazują sposoby obniżenia zanieczyszczenia powietrza.

Na koniec zajęć przypomnij uczniom różnicę pomiędzy pojęciami “niska
emisja” oraz “gospodarka niskoemisyjna”. Wyjaśnij, że “niska emisja” to
po prostu emisja zanieczyszczeń ze źródeł, które same w sobie
produkują ich niewiele. Mogą to być na przykład gospodarstwa domowe
lub nasze samochody. Spaliny wydzielane przez jeden samochód nie
zatrują przecież całej okolicy! Ale już setki tysięcy samochodów, które
codziennie wyjeżdżają na nasze ulice mogą poważnie zaszkodzić jakości
wdychanego przez nas powietrza. 

Z kolei „gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) to
jedna z odpowiedzi na postępującą degradację środowiska naturalnego.
Oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim
oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu
gospodarczego. W praktyce oznacza to tworzenie nowych fabryk i
produkcję wszystkich niezbędnych nam rzeczy, przy jednoczesnym
ograniczeniu negatywnych skutków dla środowiska.

Musimy pamiętać, że nie każdy dym, który wydobywa się z fabrycznego
komina jest jednakowo szkodliwy. Zmniejszenie szkodliwości jest
możliwe np. poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych (np.
węgla) i wykorzystanie innych, przyjaznych środowisku źródeł energii.

2. Ocena atrakcyjności zajęć przez uczniów - uczniowie wystawiają
ocenę, podnosząc rękę z określoną ilością palców do góry.

3. Samoocena uczniów dotycząca ich pracy na zajęciach w grupach oraz
stopnia zaangażowania się w zajęcia, np. w trakcie ćwiczenia
ruchowego.

Faza podsumowująca : (10 min)
 
1. Podsumowanie warsztatów rozpocznij od
wykonania ćwiczenia zawartego w karcie
pracy (poniżej). Następnie wspólnie
podsumujcie zajęcia. 
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KARTA PRACY 
Zanieczyszczenia

powietrza

Zanieczyszczenia
antropogeniczne

Zanieczyszczenia
naturalne
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SCENARIUSZ V
Gospodarka

niskoemisyjna

zapoznanie uczniów z tematyką zanieczyszczenia powietrza,
utrwalenie zasad prawidłowego postępowania z odpadami,
poznanie sposobów dbania o czystość powietrza,
wyrobienie nawyku właściwego zachowania podczas dni z
przekroczoną normą pyłów w powietrzu,
rozróżnianie rozmaitych sposobów ogrzewania budynków,
kształtowanie umiejętności dostrzegania zalet i wad stosowania
poszczególnych źródeł ogrzewania.

pogadanka;
burza mózgów;
praca w grupach - symulacja rozprawy.

CEL OGÓLNY: Zapoznanie uczniów ze pojęciem gospodarki
niskoemisyjnej oraz problematyką zanieczyszczeń powietrza.

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

METODY I FORMY PRACY: 

DO WYKONANIA TYCH WARSZTATÓW BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ ZDJĘĆ
WYCIĘTYCH Z GAZET LUB KATALOGÓW SKLEPOWYCH RÓŻNYCH
PRZEDMIOTÓW—BUTELEK, OPON, PUSZEK, JEDZENIA ORAZ ZDJĘĆ
WĘGLA I DREWNA. WYCIĘTE OBRAZKI NAKLEJ NA TEKTUROWE
KARTONIKI. 
W przypadku zajęć online lub przygotowując się do zajęć stacjonarnych

niezwykle przydatną stroną internetową
zawierającą wiele ciekawych informacji jest
smog.edu.pl. Pod tym adresem znajdziecie
Państwo wiele materiałów poświęconych
ochronie powietrza, jak również informacje na
temat monitorowania aktualnego stanu powietrza
oraz kalkulator smogowy, który pokazuje stężenie
benzo(a)pirenu przeliczone na ilość papierosów z
tą rakotwórczą substancją.
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przyjazne dla środowiska? Czy możemy to jakoś zmierzyć? Następnie
przeanalizujcie, jakie szkodliwe związki chemiczne wytwarzają się w
procesie spalania. Co możemy spalać w piecach grzewczych lub
kominkach, żeby ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko?
 
2. Powstawanie zanieczyszczeń w procesie spalania
Jakość powietrza w polskich miastach stanowi poważny problem dla
zdrowia publicznego: wśród 10 najbardziej zanieczyszczonych miast
europejskich znalazło się aż 6 miast Polski. Dopuszczalne stężenie pyłu
PM10 (o frakcji ziaren poniżej 10 µm) w Polsce w 2012 roku przekraczało
limity w 83% stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. W
przypadku benzo(a)pirenu było to aż 91% stref. Znaczny odsetek domów
w wielu regionach Polski nadal korzysta z ogrzewania węglowego, a
świadomość związanych z tym zagrożeń zdrowotnych wciąż nie jest
wystarczająca.
 
Spalanie węgla w domach jest jednym z głównych źródeł
zanieczyszczenia powietrza w Polsce, ponieważ proces ten wiąże się z
emisją dużych ilości pyłu oraz zawartych w pyle metali ciężkich (w tym
ołowiu) i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (w tym
benzo(a)pirenu), które są substancjami rakotwórczymi. W procesie
spalania węgla do atmosfery uwalniane są również tzw. prekursory
pyłów siarczanowych, które także mają negatywny wpływ na zdrowie
człowieka. Rodzaj obserwowanych skutków zdrowotnych wśród
populacji zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od czasu
ekspozycji (narażenia) na zanieczyszczenie powietrza (wyróżniamy
ekspozycję krótko- i długoterminową), warunków klimatycznych oraz
uwarunkowań poszczególnych grup ryzyka (w tym wieku populacji, stylu
życia i stosowanej diety).
 
Osoby starsze i dzieci są najbardziej narażone na chorobotwórcze
oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 
Faza wstępna-wprowadzenie : (10 min)
1. Wprowadzenie do tematu zajęć
Zastanów się wspólnie z uczniami w jaki sposób
można ogrzewać mieszkanie zimą? Jakie znają
źródła energii? Czy są wśród nich takie, które są 
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Faza realizacji - 25 min
Ćwiczenie 1. Kiedy uzyskacie już wspólnie odpowiedzi
na wszystkie pytania, wręcz każdemu dziecku po jednej
uprzednio przygotowanej karcie ze zdjęciem odpadów 
 

wybieranie sposobów ogrzewania gospodarstw domowych (paliw i
pieców), które w jak najmniejszym stopniu szkodzą środowisku,
wybieranie ekologicznych środków transportu: rower, transport
publiczny, spacer,
dbanie o świat roślinny ( ochrona zieleni, udział w sadzeniu drzew),
świadome dokonywanie zakupów ( produkty wytworzone metoda
ekologiczną, nie wpływające negatywnie na atmosferę).

ub opału i zagrajcie całą grupą w kalambury. Po każdej rundzie wspólnie
zadecydujcie, czy daną rzecz można spalać w piecu grzewczym, czy nie.
 
Ćwiczenie 2. Obrady Rady Gminy
Odegrajcie całą klasą obrady rady gminy poświęcone lokalnemu
programowi ochrony powietrza. Rozdziel pomiędzy uczniów role wójta
gminy, pracownika wydziału zdrowia publicznego, pracownika wydziału
ochrony środowiska, radnych gminy oraz przedstawicieli mieszkańców.
Daj uczniom 15 min. Na przygotowanie swoich wystąpień. Zachęć
uczniów do poszukiwania lokalnych rozwiązań problemu
zanieczyszczenia powietrza - np. wprowadzenie darmowej komunikacji
miejskiej, zakazu palenia węglem niskogatunkowym, dotacje gminy do
modernizacji piców grzewczych i wiele innych.
 
Wzór protokołu obrad rady gminy znajdziesz w komplementarnej z
niniejszym scenariuszem karcie pracy.
 
Faza podsumowująca : (10 min)
1. Podsumowanie warsztatów rozpocznij od odczytania protokołu rady
gminy, który został stworzony przez uczniów w ramach zajęć. Możecie
uzupełnić listę o poniższe:

 
2. Ocena atrakcyjności zajęć przez uczniów - uczniowie wystawiają
ocenę, podnosząc rękę z określoną ilością palców do góry.
 
3. Samoocena uczniów dotycząca ich pracy na zajęciach w grupach oraz
stopnia zaangażowania się w zajęcia, np. w trakcie symulacji obrad rady
gminy.
 



KARTA PRACY 
Obrady Rady Gminy

______________________
DATA i MIEJSCOWOŚĆ

 
PROTOKÓŁ NR _____

z sesji Rady Gminy ___________ z dnia _________________
 
Obrady ____ Sesji Rady Gminy ______________ rozpoczęto ______________ o
godz. _______, a zakończono o godz. _________ tego samego dnia. Obrady
otworzył/a i prowadził/a Przewodniczący/a Rady Gminy ____________
która przywitała wszystkich zebranych na sesji: Wójta Gminy, Zastępcę
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierowników
jednostek organizacyjnych, jak również wszystkich przybyłych
mieszkańców gminy. 
 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Na podstawie listy
obecności w posiedzeniu wzięło udział ____ członków rady.
Przewodniczący/a Rady Gminy stwierdził/a kworum i potwierdził/a
prawomocność podejmowania uchwał. Listy obecności stanowią
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
2. Uchwalenie porządku obrad. Przewodniczący/a Rady _____________
przedstawił/a proponowany porządek obrad. 
Porządek obrad 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Informacja o stanie powietrza w gminie. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie: Programu Ochrony Powietrza 
5. Interpelacje i zapytania. 
6. Wolne wnioski. 
7. Zakończenie. 
 
Głosowano w sprawie: Uchwalenia Programu Ochrony Powietrza.
Wyniki głosowania ZA: ___, PRZECIW: ___, WSTRZYMUJĘ SIĘ: ____, 
BRAK GŁOSU: ___, NIEOBECNI: ____
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