
SCENARIUSZ LEKCJI

KLIMAT SIĘ ZMIENIA
ZMIEŃMY SWOJE PRZYZWYCZAJENIA

Szkoła 
Ponad-

podstawowa
klasy I-IV





Klimat się zmienia. 
Zmieńmy swoje przyzwyczajenia.

TEMAT

GRUPA DOCELOWA: 

klasa I-IV
szkoła ponadpodstawowa  

(poziom podstawowy)
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I Wiedza geograficzna.

4.  Poznanie podstawowych relacji między elemen-
tami przestrzeni geograficznej (przyrodniczej, 
społeczno-gospodarczej i kulturowej) w skali 
lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.

5. Rozumienie prawidłowości w zakresie funk-
cjonowania środowiska geograficznego oraz 
wzajemnych zależności w systemie człowiek – 
przyroda. 

II Umiejętności i stosowanie wiedzy  
w praktyce.

3. Identyfikowanie relacji pomiędzy poszczegól-
nymi elementami środowiska geograficznego 
(przyrodniczego, społeczno-gospodarczego 
i kulturowego).

7. Krytyczne, odpowiedzialne ocenianie przemian 
środowiska przyrodniczego oraz zmian społecz-
no-kulturowych i gospodarczych w skali lokalnej, 
regionalnej, krajowej i globalnej.

8. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętnośa-
ci geograficznych w życiu codziennym w zgodzie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

III Kształtowanie postaw.

5. Rozumienie potrzeby racjonalnego gospoda-
rowania w środowisku geograficznym zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju, ochrony 
elementów dziedzictwa przyrodniczego i kultu-
rowego oraz konieczności rekultywacji i rewitali-
zacji obszarów zdegradowanych.

Odniesienie do podstawy  
programowej

WYMAGANIA OGÓLNE

GEOGRAFIA 
zakres podstawowy

CELE KSZTAŁCENIA

III
Atmosfera: czynniki klimatotwórcze, 
rozkład temperatury powietrza, ciśnienia 
atmosferycznego i opadów, ogólna cyrku-
lacja atmosferyczna, mapa synoptyczna, 
strefy klimatyczne i typy klimatów.

7) przedstawia piękno, potęgę oraz dynamikę 
zmian zachodzących w atmosferze, wyjaśnia 
przyczyny tych zmian, ukazuje ich zagrożenia 
i skutki w formie prezentacji fotograficzno-
-opisowej;

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWETREŚCI NAUCZANIA
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IV
Hydrosfera: zasoby wód na Ziemi, 
morza, prądy morskie, sieć rzeczna, 
lodowce.

6) przedstawia wpływ zanikania pokrywy lodowej 
w obszarach okołobiegunowych na gospodarkę, 
życie mieszkańców i ich tożsamość kulturową;

XI

Przemysł: czynniki lokalizacji, przemysł 
tradycyjny i zaawansowanych technolo-
gii, deindustrializacja i reindustrializacja, 
struktura produkcji energii i bilans ener-
getyczny, zmiany wykorzystania poszcze-
gólnych źródeł energii, dylematy rozwoju 
energetyki jądrowej. 

4) charakteryzuje zmiany w strukturze zużycia 
energii, z uwzględnieniem podziału na źródła 
odnawialne i nieodnawialne oraz porównuje 
strukturę produkcji energii w Polsce ze struktu-
rą w innych krajach w kontekście bezpieczeń-
stwa energetycznego;

5) ocenia stan i zmiany bilansu energetycznego 
świata i Polski, przedstawia skutki rosnącego 
zapotrzebowania na energię, jego wpływ na śro-
dowisko geograficzne oraz uzasadnia koniecz-
ność podejmowania działań na rzecz ogranicza-
nia tempa wzrostu zużycia energii;

6) dyskutuje na temat pozytywnych i negatywnych 
skutków stosowania odnawialnych i nieodna-
wialnych źródeł energii

XIII

Człowiek a środowisko geograficzne – 
konflikty interesów: wpływ działalności 
człowieka na atmosferę na przykładzie 
smogu, inwestycji hydrologicznych na 
środowisko geograficzne, rolnictwa, 
górnictwa i turystyki na środowisko 
geograficzne, transportu na warunki 
życia i degradację środowiska przyrodni-
czego, zagospodarowania miast i wsi na 
krajobraz kulturowy, konflikt interesów 
człowiek – środowisko, procesy rewitali-
zacji i działania proekologiczne.

1) wykazuje na przykładzie wybranych miejsco-
wości wpływ działalności człowieka na po-
wstawanie smogu typu londyńskiego i foto-
chemicznego oraz na podstawie dostępnych 
źródeł podaje przyczyny i proponuje sposoby 
zapobiegania powstawaniu tego zjawiska;

5) analizuje wpływ dynamicznego rozwoju 
turystyki na środowisko geograficzne oraz 
podaje możliwości stosowania w turystyce 
zasad zrównoważonego rozwoju;

6) ocenia wpływ transportu na warunki życia 
ludności i środowisko przyrodnicze;

7) analizuje przykłady degradacji krajobrazu 
kulturowego miast i terenów wiejskich, wyja-
śnia rolę planowania przestrzennego w jego 
kształtowaniu i ochronie oraz wskazuje moż-
liwości działań własnych służących ochronie 
krajobrazów kulturowych Polski;

8) identyfikuje konflikty interesów w relacjach 
człowiek – środowisko i rozumie potrzebę ich 
rozwiązywania zgodnie z zasadami zrów-
noważonego rozwoju oraz podaje własne 
propozycje sposobów rozwiązania takich 
konfliktów;

10) przyjmuje postawę współodpowiedzialności 
za stan środowiska przyrodniczego Ziemi
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II Pogłębienie znajomości uwarunkowań 
zdrowia człowieka.

1)  planuje działania prozdrowotne;

IV
Posługiwanie się informacjami 
pochodzącymi z analizy materiałów 
źródłowych.

2) odczytuje, analizuje, interpretuje, przetwarza 
informacje tekstowe, graficzne i liczbowe;

V
Rozumowanie i zastosowanie nabytej 
wiedzy do rozwiązywania procesów 
biologicznych. 

3) wyjaśnia zależności pomiędzy organizmami 
oraz między organizmem a środowiskiem; 

VI Rozwijanie postawy szacunku wobec 
przyrody i środowiska.

1) rozumie zasadność ochrony przyrody;
2) prezentuje postawę szacunku wobec wszyst-

kich istot żywych oraz odpowiedzialnego i świa-
domego korzystania z dóbr przyrody;

3) objaśnia zasady zrównoważonego rozwoju

WYMAGANIA OGÓLNECELE KSZTAŁCENIA 

V Budowa i fizjologia człowieka.

5) analizuje wpływ czynników zewnętrznych na 
funkcjonowanie układu oddechowego (tlenek 
węgla, pyłowe zanieczyszczenie powietrza, dym 
tytoniowy, smog);

IX Różnorodność biologiczna, jej 
zagrożenia i ochrona.

2) wymienia główne czynniki geograficzne kształ-
tujące różnorodność gatunkową i ekosystemo-
wą Ziemi (klimat, ukształtowanie powierzchni), 
podaje przykłady miejsc charakteryzujących się 
szczególnym bogactwem gatunkowym, wykazuje 
związek pomiędzy rozmieszczeniem biomów 
a warunkami klimatycznymi na kuli ziemskiej;

3) wykazuje wpływ działalności człowieka (intensy-
fikacji rolnictwa, urbanizacji, industrializacji, roz-
woju komunikacji i turystyki) na różnorodność 
biologiczną;

9) przedstawia istotę zrównoważonego rozwoju

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWETREŚCI NAUCZANIA

BIOLOGIA 
zakres podstawowy
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II
Rozumowanie i zastosowanie 
nabytej wiedzy do rozwiązywania 
problemów.

2)  wskazuje na związek właściwości różnorodnych 
substancji z ich zastosowaniami i ich wpływem 
na środowisko naturalne;

3)  reaguje w przypadku wystąpienia zagrożenia 
dla środowiska

WYMAGANIA OGÓLNE

CHEMIA
CELE KSZTAŁCENIA 

XXII XXII Elementy ochrony środowiska.

2) wymienia podstawowe rodzaje zanieczyszczeń 
powietrza, wody i gleby (np. metale ciężkie, 
węglowodory, produkty spalania paliw, freony, 
pyły, azotany (V), fosforany (V) (ortofosforany 
(V)), ich źródła oraz wpływ na stan środowiska 
naturalnego, opisuje rodzaje smogu oraz me-
chanizmy jego powstawania;

3) proponuje sposoby ochrony środowiska natu-
ralnego przed zanieczyszczeniem i degradacją 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWETREŚCI NAUCZANIA
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Cele zajęć

Podniesienie 
świadomości 
uczniów w zakresie 
przyczyn i konsekwencji 
zmian klimatu, możliwości 
zapobiegania lub 
ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych (mitygacja) 
oraz przystosowania się 
(adaptacja) do globalnego 
ocieplenia. 

CELE OPERACYJNE
Uczeń: 
� defi niuje pojęcia: zmiany klimatu, efekt cieplarniany, gazy 

cieplarniane, mitygacja i adaptacja do zmian klimatu, gospodarka 
obiegu zamkniętego (GOZ), odnawialne źródła energii (OZE), punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), termiczne 
przekształcanie odpadów,

� wyjaśnia przyczyny i konsekwencje zmian klimatu,

� wymienia działania na poziomie jednostki, regionu, kraju oraz 
globalne, mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji 
gazów cieplarnianych (mitygacja), 

� wymienia działania na poziomie jednostki, regionu, kraju oraz 
globalne, mające na celu przystosowanie się (adaptację) do zmian 
klimatu,

� wyjaśnia wpływ funkcjonowania instalacji termicznego 
przekształcania odpadów na ochronę środowiska, w tym ochronę 
klimatu,

� uzasadnia konieczność wykorzystywania alternatywnych źródeł 
energii.

Czas zajęć:
45 minut

METODY 
PRACY: 
� burza mózgów

� dyskusja

� pogadanka

� prezentacja

FORMY 
PRACY:
� praca indywidualna

� praca grupowa

CEL 
GŁÓWNY

ŚRODKI 
DYDAKTYCZNE: 
�  projektor, komputer

�  prezentacja 
multimedialna

�  karta zadania (załącznik)

�  wydrukowane karty 
pracy (załącznik)

�  szary papier, klej

�  pisaki
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Plan toku lekcji
CZ
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O
RG
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N
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CY
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Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od prezentacji, pod-
czas której pokazuje uczniom skutki zmian klimatu, 
zarówno w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym, 
jak i globalnym (np. powodzie, huragany, pożary, 
brak dostępu do wody). Zadaje uczniom pytania: 
czy wiedzą, co jest przyczyną takich zjawisk? Czy 
potrafi ą podać inne przykłady zjawisk, których 
przyczyną są zmiany klimatu? Podsumowując dys-
kusję, nauczyciel wskazuje, że tematem zajęć będą 
zmiany klimatu, a uczniowie dowiedzą się, co jest 
przyczyną tych zmian, jakie są ich konsekwencje, 
a także jak można im zapobiegać oraz jak się do 
nich przystosować.

5
minut

�    pogadanka
�   burza 
    mózgów
�  prezentacja

�  prezentacja
    multimedialna

RO
ZW

IN
IĘ

CI
E

Na początek prowadzący wyjaśnia uczniom, że 
przyczyną zmian klimatu jest emisja gazów cieplar-
nianych, których źródłami są: produkcja energii 
z paliw kopalnych, transport, rolnictwo, przemysło-
we chlewnie i fermy zwierząt, niewłaściwa gospo-
darka odpadami oraz przemysł. Gazy te pochłaniają 
promieniowanie podczerwone i zatrzymują ciepło 
przy powierzchni ziemi, powodując wzrost tempe-
ratury na Ziemi. Nauczyciel podkreśla, że nie da 
się cofnąć zmian klimatu, ale możemy je spowolnić 
oraz się do nich przystosować. Mitygacja to dzia-
łania mające na celu zapobieganie i ograniczanie 
emisji gazów cieplarnianych, natomiast adaptacja 
to przystosowanie się do obecnych lub przyszłych 
warunków klimatycznych. Nauczyciel dzieli uczniów 
na dwie grupy i rozdaje im powycinane przykłady 
działań adaptacyjnych (grupa 1) i mitygacyjnych 
(grupa 2), a także szary papier oraz klej. Zadaniem 
grup jest podzielenie tych działań na te, które 
mogą być realizowane przez każdego indywidual-
nie, ale też na poziomie lokalnym, krajowym oraz 
globalnym i naklejenie ich na narysowanej na 
szarym papierze tablicy. Po zakończonym zadaniu 
uczniowie wspólnie z nauczycielem omawiają swoje 
propozycje, a następnie rozwiązują zadania 1 i 2 
z karty pracy. 

30
minut

�  prezentacja
�  pogadanka
�  burza 
    mózgów
�  praca 
    w grupach

�  karta pracy
�  szary papier
�  klej
�  powycinane 
    przykłady 
    adaptacji 
    i mitygacji – 
    załącznik

TOK 
LEKCJI ZADANIA SZCZEGÓŁOWE CZAS METODY ŚRODKI 

DYDAKTYCZNE
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PO
D

SU
M

O
W

A
N

IE

Nauczyciel podsumowuje zajęcia, zadając uczniom 
pytania: jakie są przyczyny zmian klimatu? Co to 
jest adaptacja? Jakie potrafią wymienić działania 
mitygacyjne? Następnie wspólnie z nauczycielem 
uczniowie rozwi ązują zadanie 3 z karty pracy, 
sprawdzające zapamiętanie i zrozumienie podsta-
wowych definicji. 

5  
minut

  pogadanka   karta pracy 
ZA

KO
Ń

C
ZE

N
IE

  
I E

W
A

LU
A

C
JA

Na zakończenie zajęć uczniowie rozwiązują krzy-
żówkę – zadanie 4 z karty pracy. Nauczyciel spraw-
dza poprawność udzielonych odpowiedzi. 

5  
minut

  pogadanka   karta pracy
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ADAPTACJA

DZIAŁANIA 
INDYWIDUALNE

DZIAŁANIA 
LOKALNE

DZIAŁANIA
KRAJOWE

DZIAŁANIA 
GLOBALNE

nawadnianie organizmu 
podczas upałów

edukacja społeczeństwa 
w zakresie zmian klimatu

rozwój systemów 
ubezpieczeń od klęsk 

żywiołowych

przyjęcie wspólnej 
strategii zapobiegającej 

zmianom klimatu

wykorzystanie 
„deszczówki” do 

podlewania roślin 
w ogrodzie

rozwój usług 
zdrowotnych

realizacja krajowego 
programu zwiększania 

lesistości

rozbudowa 
europejskiej platformy 

przystosowania do 
zmiany klimatu  

(Climate -ADAPT)

uprawianie w ogrodzie 
rodzimych gatunków 

roślin

finansowanie działań 
zmierzających do 
poprawy jakości 

powietrza, np. wymiany 
ogrzewania

wdrożenie systemów 
skutecznej ochrony 

przed klęskami 
żywiołowymi

zapewnienie 
większej odporności 

infrastruktury 
międzynarodowej

świadome zakupy

planowanie 
przestrzenne, 

uwzględniające zmiany 
klimatu

uwzględnianie zmian 
klimatu w politykach 

oraz dokumentach 
strategicznych 

wspieranie adaptacji 
w międzynarodowych 

politykach dotyczących 
rybołówstwa

założenie hotelu dla 
owadów, ustawianie 

poidełek

dostosowanie 
infrastruktury 

drogowej do sytuacji 
występowania opadów 

o dużym natężeniu

przystosowanie 
systemów 

energetycznych 
do występowania 

ekstremalnych 
warunków pogodowych

wdrożenie systemu 
ubezpieczeń 

międzynarodowych od 
klęsk żywiołowych

wybór gatunków 
roślin uprawnych, 

dostosowanych do zmian 
klimatu

rozwój zieleni miejskiej, 
tworzenie zielonych 

dachów i ścian 
budynków

budowanie zbiorników 
retencyjnych oraz wałów 
przeciwpowodziowych

wspieranie adaptacji 
w międzynarodowych 

politykach dotyczących 
rolnictwa
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MITYGACJA

DZIAŁANIA 
INDYWIDUALNE

DZIAŁANIA 
LOKALNE

DZIAŁANIA
KRAJOWE

DZIAŁANIA 
GLOBALNE

wybieranie przyjaznych 
dla środowiska form 
transportu (pieszo, 

rowerem, komunikacją 
zbiorową)

rozwój systemów 
ciepłowniczych

wdrażanie polityki 
zapobiegania zmianom 

klimatu 

zapobieganie wycinaniu 
lasów, w tym lasów 

tropikalnych

ograniczenie 
spożycia produktów 

odzwierzęcych

rozwój nowoczesnych 
systemów 

transportowych (parkingi 
P&R, buspasy)

rozwiązania systemowe 
i prawne w gospodarce 
odpadami (PSZOK, GOZ)

kierowanie 
międzynarodowych 

funduszy na działania 
zmniejszające emisję 
gazów cieplarnianych

stosowanie zasad 
ecodrivingu

budowa dróg 
rowerowych

realizacja programów 
jądrowych

budowa jednolitego, 
wspólnego globalnego 

rynku energii 

oszczędzanie energii 
elektrycznej i cieplnej

termiczne 
przekształcanie 

odpadów 
z wykorzystaniem 

energii

rozwój rynku pojazdów 
elektrycznych

wspólne działania na 
rzecz ochrony klimatu – 

pakiet energetyczno- 
-klimatyczny

ograniczanie 
wytwarzania odpadów, 

segregacja u źródła

poprawa efektywności 
energetycznej (np. 
termomodernizacja 

budynków)

wsparcie finansowo-
-prawne dla rozwoju 

systemów odnawialnych 
źródeł energii

Ramowa Konwencja 
Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu

stosowanie 
alternatywnych dla paliw 
kopalnych źródeł energii

wsparcie finansowe 
wymiany starego 

ogrzewania

rozwój zbiorowego 
transportu krajowego, 

promocja kolei

wdrażanie dyrektyw 
unijnych na rzecz 
ochrony klimatu 
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KARTA PRACY

Na czerwono zaznacz działania z zakresu adaptacji do zmian klimatu,  
a na niebiesko – mitygacji. 

termiczne 
przekształcanie 

odpadów 
z wykorzystaniem 

energii

uprawianie 
w ogrodzie 
rodzimych 

gatunków roślin

budowa dróg 
rowerowych

stosowanie 
alternatywnych 

dla paliw 
kopalnych źródeł 

energii

rozwój 
zieleni 

miejskiej, 
tworzenie 
zielonych 

dachów i ścian 
budynków

rozwój rynku 
pojazdów 

elektrycznych 
i wodorowych

rozwój usług 
zdrowotnych

rozwój 
systemów 

ubezpieczeń od 
klęsk żywiołowych

rozwój 
nowoczesnych 

systemów 
transportowych 
(parkingi P&R, 

buspasy)

realizacja 
krajowego 
programu 

zwiększania 
lesistości

nawadnianie 
organizmu 

podczas upałów

planowanie 
przestrzenne, 

uwzględniające 
zmiany klimatu

1
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2

3

DZIAŁANIA  
ADAPTACYJNE

DZIAŁANIA  
MITYGACYJNE

Wymień po trzy działania adaptacyjne i mitygacyjne,  
które możesz podjąć w celu ochrony klimatu. 

Mitygacja to działania, mające na celu dostosowanie się do obecnych 
warunków klimatycznych i ich skutków.

Do gazów cieplarnianych zaliczamy: ozon, parę wodną, metan i dwutlenek 
węgla.

Od czasu rewolucji przemysłowej temperatura na Ziemi wzrosła średnio o 1°C.

Przyczyną globalnego ocieplenia nie jest niewłaściwa gospodarka odpadami. 

Przykładem adaptacji do zmian klimatu jest gromadzenie deszczówki oraz 
dostosowanie upraw do zmian klimatu. 

Termiczne przekształcanie odpadów polega na spalaniu wszystkich odpadów 
komunalnych, wytworzonych przez mieszkańca.

Zaznacz P przy zdaniach prawdziwych i F przy zdaniach fałszywych.

P F

P F

P F

P F

P F

P F
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Rozwiąż krzyżówkę.

4

 1. Topnieją na skutek podwyższania się 
temperatury na Ziemi. 

 2.  Działania, mające na celu ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych. 

 3.  Bardzo silny wiatr, o prędkości większej 
niż 33 m/s.

 4.  Promieniowanie emitowane z Ziemi. 
 5.  Aktualny stan atmosfery określany np. 

przez temperaturę powietrza, prędkość 
wiatru. 

 6.  Inaczej zakład termicznego 
przekształcania odpadów.

 7.  Należy je segregować.

 8.  ... cieplarniany. 
 9.  Proces ponownego wykorzystania 

surowców z odpadów i wytworzenie 
z nich nowych produktów.

10.  Należy do odnawialnych źródeł energii.
11.  Powłoka otaczająca ziemię, składająca 

się z mieszaniny gazów i aerozoli. 
12.  Dostosowanie się do obecnych lub 

przyszłych warunków klimatycznych. 
13.  Gaz, wytwarzany na składowiskach 

odpadów.
14.  Długotrwały brak deszczu, efekt 

ocieplania się klimatu.
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PARTNERZY:

SCENARIUSZ LEKCJI

KLIMAT SIĘ ZMIENIA
ZMIEŃMY SWOJE PRZYZWYCZAJENIA

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? OBSERWUJ NAS!

portczystejenergii.pl


