
Celina Sęk - Jarząbek
klasa 3

Temat dnia: Źródła zanieczyszczeń powietrza i jego skutki.

Edukacja polonistyczno - przyrodnicza: Szukanie informacji i przekazanie jej kolegom.
Poznanie skutków zanieczyszczenia powietrza. Samodzielne
pisanie odpowiedzi na pytania oraz układanie zdań z
rozsypanki wyrazowej.

Edukacja matematyczna: Porównywanie ilorazowe - ćwiczenia utrwalające.

Edukacja plastyczno-techniczna: Wykonanie znaków informujących jak powinniśmy
chronić powietrze - collage.

Cele operacyjne:
� zna źródła zanieczyszczeń powietrza,
� wie, co znaczą słowa: dwutlenek węgla, ozon, freon, kwaśne deszcze,
� wie, co to jest efekt cieplarniany,
� umie wykonać znaki informujące jak powinniśmy chronić  powietrze,
� potrafi przekazać informacje koledze,
� umie korzystać z encyklopedii,
� wie jak znaleźć informacje w encyklopedii multimedialnej,
� umie wykonać zadanie na porównywanie ilorazowe.

Metody pracy
- metoda zajęć praktycznych
- metoda podająca: pogadanka
- aktywizująca
- praca z tekstem drukowanym
- praca z programem multimedialnym

Formy pracy
- indywidualna jednolita
- zbiorowa jednolita
- grupowa

Środki dydaktyczne
- karty pracy
- Encyklopedia multimedialna PWN
- Wielka encyklopedia dla dzieci



Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie do tematu zajęć.
- uczniowie rozwiązują krzyżówkę

1.Dużo go na plaży.
2.Mieszkasz w nim.
3.Lubi orzeszki.
4.Porusza gałęziami drzew lub zrywa czapki z głów.
5.W nim dziupla wiewiórki.
6.Najwyższe pasmo górskie w Polsce.
7.Daje nam mleko.
8.Miesiąc rozpoczynający jesień.
9.Jest nią Odra i Wisła.

- odczytują hasło POWIETRZE, wymieniają gazy, które wchodzą w skład powietrza (tlen,
azot, dwutlenek węgla).

2. Nadmiar, jakiego gazu jest szkodliwy dla człowieka oraz innych organizmów żywych?
Co przyczynia się do zwiększenia ilości dwutlenku węgla?

- spaliny samochodów,
- spalanie węgla, ropy np.: w elektrowniach, kotłowniach

Wyjaśnienie powstania efektu cieplarnianego:

 Skutkiem zanieczyszczenia powietrza jest „efekt cieplarniany”. Słońce ogrzewa wszystko, co
jest na Ziemi, część ciepła jest wypromieniowana z powrotem w kosmos. Zanieczyszczone
powietrze działa jak czapka zatrzymując część ciepła. A jeżeli na Ziemi będzie cieplej niż
powinno być to rozpocznie się topnienie lodowców. Podniesie się poziom wód w morzach,
oceanach, co spowoduje zalanie wiele terenów zamieszkałych przez ludzi.

3. Podział U na grupy rozdanie dużych arkuszy papieru.

- uczniowie wpisują propozycje. W jaki sposób możemy przyczynić się do ograniczenia
dwutlenku węgla w powietrzu?

- odczytanie propozycji
 Układanie z rozsypanki wyrazowej poleceń dla małego ekologa np.:

 Zakładaj kąciki zieleni.
Dbaj i chroń drzewa, które rosną na twoim osiedlu.



4. Zabawa śródlekcyjna - dmuchanie piórka.
Czyje piórko utrzyma się najdłużej w powietrzu?

5. Praca z tekstem drukowanym oraz programem multimedialnym - Encyklopedia PWN (
praca w grupach).

-  Szukane informacji na temat ozonu, dziury ozonowej, kwaśnych deszczów.

Gr. I Co to jest ozon?,
Gr. II, Co to jest freon?,
Gr. III Co to są kwaśne deszcze?

( Gr. I przekazuje informację Gr. II, Gr. II przekazuje informację Gr. III, Gr. III przekazuje
informację Gr. I)

- Uczniowie z poszczególnych grup odpowiadają na pytania nauczyciela na podstawie
otrzymanej informacji.

Gr. I Co to są kwaśne deszcze?
Gr. II Co to jest ozon?
Gr. III Co to jest freon?

Ozon to gaz, który chroni Ziemię przed szkodliwym promieniowaniem słońca
Promieniowanie to powoduje: uszkodzenie wzroku, nowotwory skóry.
Ozon niszczony jest przez gazy, które używa się w przemyśle chłodniczym, przy rozpylaniu
kosmetyków, czyli w dezodorantach, a także przy rozpylaniu farb i lakierów.

Freon - gaz znajdujący się głównie w dezodorantach. Niszczy on ozon, który chroni nas
przed niebezpiecznym dla życia promieniowaniem słonecznym.

Kwaśne deszcze - opady wraz z trującymi gazami, które pod wpływem słońca i wilgoci
zamieniły się w kwasy.

6. Samodzielne pisanie odpowiedzi.

7. Szukanie oznaczeń na pojemnikach informujących, że do ich produkcji nie użyto freonu.

� tworzenie listy " bezpiecznych" produktów

8. Wykonanie znaków informujących jak powinniśmy chronić powietrze.
� wystawa prac

9. Porównywanie ilorazowe - rozwiązywanie zadań z treścią.

10. Podsumowanie lekcji.


