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SCENARIUSZ LEKCJI GODZINY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE III 
GIMNAZJUM. 
 
HASŁO PROGRAMU:  „Uczeń zna i szanuje środowisko oraz kulturę                               
własnego regionu”. 
 
TEMAT LEKCJI: Zagrożenia ekologiczne w naszej miejscowości – jak im                        
zaradzić? 
CZAS TRWANIA: 45 minut 
 
CELE LEKCJI: 
� doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń ekologicznych 
� umiejętność podziału zanieczyszczeń na zanieczyszczenia atmosfery, wody i 

gleby 
� doskonalenie umiejętności przedstawiania sposobów dbania o środowisko 
� doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji na temat: „czy  powinniśmy 

dbać o czystość naszego otoczenia?” 
 
wychowawcze: 
� ćwiczenie umiejętności pracy w grupie 
� ćwiczenie umiejętności argumentowania własnego zdania 
� ćwiczenie umiejętności słuchania innych 
� utrzymanie dyscypliny podczas zajęć 
� wyrabianie pozytywnej postawy dbania o środowisko 
 

FORMY PRACY: 
- praca wspólnym frontem; 
- praca w grupach; 

 
METODY PRACY: 

- burza mózgów 
- drzewo decyzyjne 
- inscenizacja przedstawienia 
- rozsypanka 
 

POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
- dekoracja klasy / krajobraz naturalny, elementy zanieczyszczeń/ 
- plansze, 
- plansze z drzewem decyzyjnym 
- pisaki, rozsypanka z hasłem 
- tekst przedstawienia 
- wystawka rzeczy, które zanieczyszczają środowisko (dezodoranty, 

reklamówki, środki czystości –chemia gospodarcza, pianka 
polistyrenowa, butelki plastykowe, baterie itp.)  

- wystawka albumów zawierających zdjęcia o przyrodzie 
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- książka pt. ”Królestwo dzikiej przyrody” 
- książki przedstawiające fotografie zdewastowanego środowiska 
- odtwarzacz płyt kompaktowych 
- płyta kompaktowa z muzyką relaksującą (odgłosy przyrody) 

 
Przebieg lekcji: 

1. Podanie tematu lekcji. Zapoznanie uczniów ze sposobem pracy 
na lekcji. Uczniowie siedzą w kręgu. W sali wydzielone są 
stoiska do pracy w grupach, stolik z wystawką, dekoracja klasy, 
plansze przyklejone na ścianach i tablicy. 

2. Zaprezentowanie  uczniów, którzy  przygotowali krótką 
inscenizację pt. „Zanieczyszczenia atmosfery”. 

3. Metodą „burzy mózgów” uzupełnienie  3 plansz. Oto 
moje  propozycje: 

 
 
 

                                  
 

 
 
 

ZANIECZYSZCZE NIA GLEBY 
 

 
HAŁDY ZŁO ŻONE Z 
 
ODPADÓW W GÓRNICTWIE          NIEODPOWIEDNIA        
 

                                                          TECHNIKA   UPRAW        
 
                                    WYSYPISKA ŚMIECI                                 
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Głównymi skutkami są: 

1. Poprzez stosowanie niektórych związków chemicznych przyczyniamy się  do 
powstawania DZIURY OZONOWEJ (niszczą ją również sztuczne satelity 
Ziemi, rakiety kosmiczne przecinając atmosferę swym lotem). 

2. Zwiększenie emisji dwutlenku węgla i innych związków do atmosfery 
przyczyniło się do powstania EFEKTU CIEPLARNIANEGO (związki te 

ZANIECZYSZCZENIA WODY 
 
 

 
 
NIEOCZYSZCZONE ŚCIEKI                                            KATASTROFY  
                                                                                                 TANKOWCÓW 
 
ZANIECZYSZCZENIA                                               NIESZCZELNE  
Z POWIETRZA W POSTACI                                               SZAMBA 
DESZCZÓW  
 
                                        NADMIERNE STOSOWANIE NAWOZÓW  
                                               SZTUCZNYCH W ROLNICTWIE                         
 

 

ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY  
 
 
 
 
 
DWUTLWNEK W ĘGLA                                                                         OŁÓW 
 
 
    DWUTLWNEK SIARKI                                                              RTĘĆ 
 
 
                                  FREON                                        TLENKI AZOTU 
 
                                             CHLOR        TLENEK WĘGLA 
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utrudniają wypromieniowanie ciepła poza atmosferę ziemską, przez co 
podwyższają temperaturę powietrza). 

3. Powstawanie zjawiska SMOGU – czyli ciężkiej, zalegającej nisko nad 
powierzchnią Ziemi warstwy powietrza zawierającej wiele zanieczyszczeń i 
mgłę. 

4. Spalanie węgla powoduje emisję do atmosfery dwutlenku węgla     oraz 
związków siarki i azotu. W powietrzu związki te ulegają reakcjom chemicznym, 
w których wyniku powstaje kwas siarkowy i azotowy. Kwasy te docierają na 
Ziemię w postaci KWAŚNYCH DESZCZÓW. 

 
                 4.  Podział klasy na grupy 5 – 6 osobowe . Przydzielenie każdej z 

grup planszy z drzewem decyzyjnym na podstawie którego 
uczniowie mają podjąć decyzję na temat: „ Czy powinniśmy 
dbać o czystość naszego otoczenia?”. Przed pracą w grupach 
należy uczniów zapoznać ze sposobem i regułami uzupełniania 
planszy. Czas na pracę w grupach około 10 minut.      W trakcie 
pracy uczniów można umilić płynący czas muzyką relaksacyjną.  

                 5.  Uczniowie kolejno relacjonują efekty pracy swojej grupy. W której 
mieli podjąć decyzję o sposobie rozwiązania problemu. 

                 6.   W dalszej części lekcji uczniowie powinni wspólnie ułożyć listę 
sposobów dbania o środowisko naszej okolicy (jak może 
wyglądać dom, szkoła, boisko, najbliższa okolica) 

Oto kilka przykładów: 
a) ograniczać jazdę samochodami 
b) nie śmiecić samemu gdziekolwiek się jest 
c) nie niszczyć trawników, kwiatów, krzewów, drzew, bo dają ludziom tlen i uczą 

piękna 
d) nie znęcać się nad zwierzętami 
e) zwracać uwagę rówieśnikom i dorosłym, aby nie niszczyli środowiska 
f) można pomagać leśnikom w zadrzewianiu lasów 
g) odpady typu: aluminium, szkło, baterie itp. segregować 

 
7. Na zakończenie lekcji można ułożyć z sylab hasło:  
     TROSKA O ŚRODOWISKO NATURALNE ZALEŻY 
WYŁĄCZNIE OD NAS – LUDZI.  

 


