LEKCJA 1
dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
Zielone Laboratorium Lafarge
Dwutlenek węgla, czyli jak ograniczyć
zanieczyszczenia, których nie widać?
Lekcja może być prowadzona zarówno w klasie, w sposób tradycyjny
jak i zdalny z wykorzystaniem platform do nauki zdalnej, takich jak Teams,
Webex, Zoom lub innych umożliwiających uczniom przedstawienie
materiału video, a następnie pracę w niezależnych podgrupach.
Organizator rekomenduje platformę Microsoft Teams.
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GRUPA WIEKOWA
klasy IV-VI szkoły podstawowej

WYMIAR CZASU
•
•

lekcja online 30 minut
lekcja szkolna 45 minut

CELE OGÓLNE
•
•
•

zapoznanie uczniów z takimi pojęciami jak:
emisja CO2, efekt cieplarniany, globalne ocieplenie
wskazanie związku przyczynowo-skutkowego między
tymi pojęciami
przedstawienie najważniejszych źródeł emisji CO2 oraz
wskazanie najbardziej efektywnych sposobów ich ograniczania

CELE SZCZEGÓŁOWE
UCZEŃ:
•
•
•
•
•

zna i rozumie pojęcie efektu cieplarnianego oraz globalnego ocieplenia
rozumie związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy emisją CO2 a wyżej
wymienionymi pojęciami
zna, potrafi wskazać i rozumie wagę zagrożeń wynikających z nadmiernej emisji CO2
zna najważniejsze źródła emisji CO2
rozumie potrzebę i zna sposoby zmniejszenia emisji CO2

WYKORZYSTANE METODY DYDAKTYCZNE:
•
•
•
•

metody asymilacji wiedzy (podające) – rozmowa kierowana, dyskusja
metody eksponujące – materiał video
metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowe) – „burza mózgów”,
drzewo decyzyjne, mapa mentalna
metody praktyczne – realizacja zadań

ZASTOSOWANE FORMY PRACY:
•
•

praca zbiorowa jednolita
praca zbiorowa zróżnicowana – grupy doboru celowego

WYKORZYSTANE METODY DYDAKTYCZNE:
•
•

materiał video dostarczony przez organizatora lekcji poświęcony źródłom emisji CO2
tablica, pisaki, clipboard, plakaty prezentujące lato i zimę, arkusze papieru A1,
magnesy
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FAZA WSTĘPNA
Naucz yciel przedstawia temat i cele lekcji oraz zaprasza uczniów do zapoznania się
z prz ygotowanym materiałem video.
Materiał video będzie elementem lekcji i punktem startu do rozważań o założonych
tematach. Materiał trwa ok. 90 sekund. Przedstawia najważniejsze zagadnienia związane
z nadmierną emisją CO2 oraz jej wpływem na środowisko naturalne. Wskazuje najważniejsze
źródła emisji CO2, przypisując im konkretne wagi. Materiał jest zrealizowany przez Lafarge.
Nauczyciel zapoznaje się z materiałem przed lekcją.

Naucz yciel wprowadza uczniów w temat zajęć (prz ykładowe wprowadzenie):
Nauczyciel prezentuje temat lekcji, a następnie prosi uczniów, by opowiedzieli, z czym im się
kojarzą wybrane pory roku, jak pamiętają zimę i lato rodzice uczniów. Kieruje rozmowę tak,
aby ukazać uczniom różnicę w tym, jak kojarzymy wybrane pory roku, a jak wyglądają one
dziś. Nauczyciel przyczepia plakaty przedstawiające pory roku na tablicy. Następnie stawia pytanie: „co za to odpowiada?“. Kieruje przebiegiem rozmowy tak, aby wprowadzić pojęcie efektu cieplarnianego oraz głównego powodu jego powstawania, którym jest nadmierna emisja
CO2.

WERSJA ONLINE
Naucz yciel przed lekcją wysyła uczniom do obejrzenia prz ygotowany materiał video. Opcjonalnie naucz yciel może odtworz yć materiał video podczas lekcji, jeśli uzna, że w zadanym
czasie zrealizuje wsz ystkie elementy lekcji.
FAZA REALIZACYJNA
•

Nauczyciel rozmawia z uczniami o zagadnieniach przedstawionych w materiale video.
Wspólnie z uczniami wypisuje na tablicy wszystkie zapamiętane informacje.

•

W celu rozszerzenia wiedzy zawartej w materiale filmowym, nauczyciel przybliża
uczniom każdą wskazaną branżę, która odpowiada za emisję CO2, wskazując powody jej
powstawania.

•

Wykorzystując metodę rozmowy kierowanej, nauczyciel wraz z uczniami, podaje przykłady działań, które wpływają na zmniejszenie emisji CO2 w każdej ze wskazanych w filmie
kategorii – to znaczny transport, energetyka, produkcja przemysłowa (z podkreśleniem
produkcji żywności).

•

Nauczyciel stara się tylko zaznaczyć temat, tak aby w kolejnym etapie lekcji uczniowie
wiedzieli w jakim zakresie pojęciowym się poruszają. Następnie nauczyciel płynnie przechodzi do kolejnego etapu lekcji, czyli pracy grupowej.
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FAZA PRACY GRUPOWEJ
Naucz yciel dzieli uczniów na 3 grupy.
Każda grupa zostaje przyporządkowana do wybranej kategorii działań wpływających
na zmniejszenie emisji CO2: transport, energetyka, produkcja przemysłowa.

Naucz yciel wyjaśnia uczniom różnice pomiędz y tymi kategoriami
Wskazuje, że czym innym jest transport, jako kategoria, a czym innym jest w odniesieniu do naszej codziennej działalności. Na podobnej zasadzie wskazuje różnice między energetyką jako branżą, a ogrzewaniem przez nas naszych domów. Uczeń powinien umieć spojrzeć
szeroko na prezentowane zagadnienia.

Następnie naucz yciel prosi uczniów, by zaproponowali własne sposoby na zmniejszenie emisji CO2 w prz ypisanych im kategoriach, w taki sposób, by mogli je zrealizować w codziennym
ż yciu.
Celem jest tutaj wskazanie działań możliwych do zrealizowania w domu, wraz z rodzicami.

Uczniowie rozpocz ynają pracę własną, realizując zadanie z wykorz ystaniem wybranej metody aktywizującej np. „burz y mózgów“.
Uczniowie zapisują swoje pomysły na arkuszach papieru. Nauczyciel podchodzi do każdej grupy i czuwa nad wykonaniem zadania odpowiadając na pojawiające się pytania i wątpliwości.

PODPOWIEDZI DLA NAUCZYCIELA
Transport
•

warto uświadamiać kierowców wśród najbliższych o zasadach ecodrivingu

•

car-pooling – podwożenie znajomych mieszkających po drodze do szkoły

•

odpowiednie opony w samochodzie zmniejszają zużycie paliwa

•

odpowiednie sterowanie klimatyzacją i ogrzewaniem samochodowym – latem nie rób
zimy w samochodzie, zimą nie rób lata

•

wybór ekologicznych form transportu – np. rower lub dostępna komunikacja
publiczna

•

zmniejszenie intensywności korzystania z samochodu

•

w razie możliwości zamawianie zakupów do paczkomatu przy sklepie, w którym
będziemy robić zakupy, a nie pod nasz adres
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Energetyka
•

wszystkie nasze dzialania mają za zadanie oszczędzanie energii elektrycznej
i ciepłowniczej. Ekologia = ekonomia!

•

wymiana żarówek na energooszczędne

•

dobór urządzeń energooszczędnych (klasa A lub wyższa)

•

lampki z czujnikiem ruchu na zewnątrz domu

•

oszczędzanie ciepła – właściwe wietrzenie pomieszczeń, używanie nowoczesnych
grzejników, skręcanie ogrzewania podczas dłuższej nieobecności

•

gospodarowanie wodą: prysznic zamiast wanny, pranie zawsze w załadowanej do pełna pralce, zmywarka zamiast zmywania ręcznego

•

ładowanie zmywarki do pełna

•

używanie trybu eco w zmywarce

•

używanie zmiotki zamiast odkurzacza

•

poszukiwanie ekologicznych źródeł energii – np. montaż paneli fotowoltaicznych,
pompy ciepła

•

utrzymanie optymalnej temperatury w domu: 20-21 stopni, a w nocy 19.
To zdrowe i energooszczędne. Obniżenie temperatury w domu o 1° C sprawi, że
oszczędzasz aż 5% energii

•

wyłączenie telewizora, wygaszenie komputera, gdy nie są używane

Przemysł
•

wprowadzenie zasad zero waste: nie marnowanie jedzenia, robienie zakupów z listą,
kupowanie jedynie potrzebnych produktów. Pamiętamy, że im więcej kupujemy
i marnujemy, tym większa jest produkcja CO2

•

kupowanie tylko sezonowych produktów. Truskawki zimą na pewno zostały
wyprodukowane droższym ekologicznie kosztem niż te wiosenne

•

zabieranie na zakupy własnych słoików, małych opakowań i wytłoczek

•

kupowanie żywności lokalnej i od lokalnych rolników

•

minimalizacja wykorzystywanych opakowań. Do produkcji nowych opakowań też
potrzebna jest energia

•

wybór produktów wielorazowych, kupowanie produktów używanych, by przedłużyć
ich funkcjonowanie

•

rzadsze jedzenie mięsa, szczególnie wołowiny

Lekcja 1
Dwutlenek węgla, czyli jak ograniczyć
zanieczyszczenia, których nie widać?

FAZA PODSUMOWANIE
Naucz yciel zbiera pomysły uczniów wskazując te, które sami mogą wprowadzić we własnych
domach. Zachęca uczniów, by zapoznali swoje rodziny z tematem nadmiernej emisji CO2.
ZADANIE DOMOWE
Nauczyciel przydziela uczniom wyzwania (działania na rzecz zmniejszenia emisji CO2)
na podstawie ich pracy na lekcji, a następnie prosi o przygotowanie krótkiego raportu z ich
realizacji. To działanie do zrealizowania z rodzicami w domu.

