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1. POCZĄTEK ZAJĘĆ 

A) Uczniowie zostają zapoznani z tematem i celem lekcji .

B) Każdy uczeń otrzymuje naklejkę z tematem lekcji, którą przykleja sobie  do koszulki.

Przebieg lekcji



C) Zebranie  prac domowych.  



D) Uczniowie wykazują chęć pochwalenia się wiedzą o czystym powietrzu zdobytą na 
poprzedniej lekcji. 

,,Przeznaczenie ” czyli losowanie patyczkami z nazwiskami wskazuje Mateusza, który 
doskonale wywiązuje się z tego zadania i otrzymuje ,,plus” do karty osiągnięć.



2. DZIAŁANIA

A) Dyskusja  dotycząca wiedzy na temat smogu. 
B) Wypowiedzi uczniów zapisywane są na tablicy. 

Patyczki pomagają dokonywać wyboru, kto będzie odpowiadał. Niestety nikt 
nie wiedział co to jest niska emisja.



C) Uczniowie oglądają  dwa  eksperymenty :

- wykonany przez nauczyciela

- oraz na  filmie  edukacyjnym  z p. Radkiem Brzózką 

 Uczniowie obserwują proces spalania ,który 
powoduje dużo dymu. 

 Uczniowie poznają  przyczyny tworzenia się 
smogu, wiedzą już, że smog to dym, który 
powstaje z  palenia różnych rzeczy.



3. PODSUMOWANIE WNIOSKÓW WYNIKAJĄCYCH  Z EKSPERYMENTÓW.

WYKŁAD - PREZENTACJA O SMOGU I NISKIEJ EMISJI



4. WARSZTATY  TWÓRCZE

A) Podział klasy na cztery grupy. 
B) Każda  grupa otrzymuje pudełko z materiałami recyklingowymi do tworzenia kolaży 

oraz instrukcje pracy

Duża grupa uczniów wie  co to jest recykling .

Uczniowie dowiadują się, że kolaż to kompozycja plastyczna z papieru i różnych 

materiałów .



C) Wszyscy pracują aktywnie  przy tworzeniu plakatów w dużym formacie.
- rozpoczynają pracę od ułożenie tytułu pracy z rozsypanki  i pokolorowanie tytułu w   

kolorze chmury smogowej

- Grupa 1 rysuje dom z kopcącym kominem,

kominek i piecyk , w którym się pali złej 

jakości węglem i mokrym drewnem. 

Miłosz dokleja patyczki i cegły kominkowe.



- Grupa 2 tworzy pracę przedstawiający 
transport samochodowy. Są tu zabawki 
autka i zdjęcia samochodów.

I mnóstwo dymu z rur wydechowych!

- Grupa 3 umieszcza na swoim plakacie 
rzeczy – śmieci, których palić nie wolno! 

Nawet oponkę z zabawki.



- Grupa 4 przedstawia na swoim plakacie 
wypalanie traw i liści.

Sucha trawa i liście są prawdziwe.



3. PODSUMOWANIE  DZIAŁŃ PRZEZ NAUCZYCIELA

A) Przypięcie kolaży  pod napisem SMOG .
B) Przypomnienie  informacji o przyczynach powstawania smogu oraz o niskiej emisji

C)  Do hasła SMOG  dołożenie napisów  : „ = ” oraz  „NISKA EMISJA”



D) Korekta uwag zapisanych na tablicy na początku lekcji .

E)  Utrwalenie informacji o niskiej emisji  oraz o smogu.



4. ZADANIE PRACY DOMOWEJ

- Uczniowie z zaciekawieniem oglądają kary pracy ,, Czy  praca będzie trudna ?”



5. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

A) Podsumowuje wyników ewaluacji lekcji przez panią Sylwię .

Termometr  „pokazał” , że dla 16 uczniów zajęcia były ciekawe, a dla 4 – średnio ciekawe. 
Aktywnie  pracowało 14 dzieci , a średnio aktywnie 6.



B) Wykonanie pracy domowej z poprzednich zajęć oraz aktywność na lekcji zostaje 
nagrodzona w „Karcie osiągnięć ucznia ”  plusem czyli naklejką z uśmiechnięta buźką .


