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zdrowie.



1. POCZĄTEK ZAJĘĆ

A) Powitanie. 

Powtórzenie wiadomości z lekcji nr 3.

Uczniowie, jak zawsze na zajęciach 
konkursu „Powietrze bez śmieci” chętnie 
zgłaszają się do odpowiedzi.

- Wylosowane  patyczkami Natalka i Tosia 
przypominają czego dowiedziały się  na 
ostatniej lekcji.

Przebieg lekcji



B) Poznanie tematu lekcji - przyklejenie naklejek do ubrań.



C) ,,Burza mózgów” na temat wpływu smogu na zdrowie.

- Mateusz odczytuje pytania z ekranu .
- Odpowiedzi zapisuje pani Witas na tablicy pod zwrotem  

SMOG I ZDROWIE .

Wszyscy  uczniowie wiedzą, że smog źle wpływa na zdrowie!



2. DZIAŁANIA

A) Trzy eksperymenty dotyczące oddychania :

- Miłosz  pierwszy bada (zgodnie z poleceniami widniejącymi na ekranie) do czego 
służy powietrze. 
- Wnioski z rozmowy pani Witas zapisuje na dużej planszy.

Uczniowie wiedzą, że powietrze jest niezbędne do życia !



D) Film edukacyjny pomaga utrwalić wiedzę o wpływie smogu na zdrowie.

Pan Radek Brzózka jest   bardzo przekonujący !



E) Podczas rozmowy o zdrowiu uczniowie  opowiadają o tym,  w jaki 
sposób dbają o własne zdrowie. Pani Witas przypomina na czym 
polega zdrowy styl życia.

Do zdrowego stylu życia należy także oddychanie  powietrzem 
czystym, pozbawionym smogu! 



3. DZIAŁANIA WARSZTATOWE I TEATRALNE

A) Rozdanie emblematów wykonanych wcześniej  przez Zuzię i Amelkę podczas zajęć 
świetlicowych.
- Podział klasy na 4 grupy.
⊜MÓZG
⊙SERCE
⊛PŁUCA
⊗NOS I USTA

- Kolorowanie emblematów.

B) Uczniowie czytają  instrukcje dotyczące pantomimy. 
Odnajdują  podpowiedzi jak smog wpływ na 
organ, który mają przedstawiać.



C) Przedstawienia - pantomimy  budzą dużo emocji. 

- Widzowie zgadują, co aktorzy mają na myśli.

 Eryk zapomniał tabliczki mnożenia,

bo smog (gra go Miłosz) źle wpływa 
na pamięć.

 U Mateusza smog spowodował zawał 
serca.



 Natalka i Julia kaszlą, mają chrypkę. Smog źle 
wpływa na usta i nos.

 Cierpią płuca (Ola, Kinga i Lena) zaatakowane 
smogiem.

Kaszel może oznaczać raka.



- Głosujemy  na najciekawszą pantomimę! 

- Najwięcej głosów zdobywa przedstawienie 
o negatywnym wpływie smogu na serce.

Brawo dla Tosi, Korneli, Amelki i Mateusza!



4. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PRZEZ  NAUCZYCIELA

A)   Uporządkowanie wiedzy na temat szkodliwości smogu. 
- Prezentacja z Internetu.( Julia czyta na głos najważniejsze informacje)
- Korekta zapisów na tablicy SMOG I ZDROWIE z początku lekcji.

Pani Witas zwraca uwagę na fakt, że w Polsce mamy najbardziej zanieczyszczone 
powietrze w Europie .



5. DZIAŁANIA WARSZTATOWE  

A) Uczniowie wykonują własne KUKIEŁKI ANTYSMOGOWE.
- Pani wychowawczyni pomaga  umocować kukiełki do patyczków.

Antysmogowe kukiełki Niny gotowe!



6. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

A) Ocena aktywności uczniów.
Wszyscy otrzymują plus  w karcie osiągnięć.

B) Zadanie pracy domowej.
Każdy uczeń ma pokazać rodzicom pantomimę owpływie smogu na zdrowie 
i pochwalić  się swoją kukiełką Niny.

EWALUACJA LEKCJI :
19 uczestniczących w zajęciach uczniów oceniło je jako interesujące. Dla 1 dziecka 

zajęcia były średnio ciekawe. 
Wszyscy uznali,  że pracowali bardzo aktywnie.


