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PRZEBIEG LEKCJI

1. POCZĄTEK ZAJĘĆ

A) Powitanie uczniów i przedstawienie  zasad kampanii edukacyjnej PGNiG oraz  konkursu 

POWIETRZE BEZ ŚMIECI.



B) Podanie tematu lekcji i jej celów  oraz  nacobezu.
C) Uczniowie przyklejają sobie na koszulki  naklejki z tematem zajęć.



D) „Burza mózgów” : Co wiemy o właściwości powietrza? 
- Zapisanie odpowiedzi na tablicy pod wyrazem POWIETRZE
- Przypięcie do tablicy korkowej  ważnego wniosku  :„Powietrze = gaz”

P. Radek Brzózka na filmie edukacyjnym opowiedział o powietrzu, 
co potwierdziło wnioski uczniów .



2. EKSPERYMENTY

 A) Podział uczniów na 8 grup przez 
losowanie.

 B) Odczytanie z instrukcji poleceń do 
wykonania.



Instrukcje do pracy w grupach oprócz karty pracy zawierają piktogramy, które należy 

dobrać  tak, by wskazywały badaną właściwość  powietrza.



C) Praca w grupach według instrukcji

Grupa 1 bada co się dzieje z powietrzem, 
gdy włączona jest suszarka.

Grupa 2 obserwuje co się dzieje, gdy 
gorące powietrze ogrzeje w słoiku 
mokrą szmatkę.



Grupa 3 bada do czego jest potrzebne 
powietrze. Sprawdza jak trudno 
oddychać przez szalik.

Grupa 4 nadmuchuje i zmienia kształt 
balonów.



Grupa 5 bada powietrze wydostające się z 
wiatraka. 

Grupa 6 wypatruje przez lornetkę i lupę 
koloru powietrza.



Grupa 7 próbuje smaku  powietrza.

Grupa 8 bada zapach  czystego  powietrza i 
powietrza zanieczyszczonego przez 
olejek zapachowy.



D) Zielone kubeczki podniesione w górę 
informują o zakończeniu pracy 

E) Losowanie patyczkami kolejności 
omówienia pracy.



F) Podsumowanie eksperymentów. 
- Przedstawiciele grup przypinają pokolorowane piktogramy  mówiące o 
zaobserwowanych podczas eksperymentu cechach  powietrza
- Na tablicy korkowej powstaje  prezentacja, która pozwala utrwalić wiadomości o 
czystym powietrzu



3. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PRZEZ NAUCZYCIELA

 Korekta zapisów na tablicy – Jeszcze 
raz wymieniamy cechy o czystego 
powietrza.

 Krótki wykład – prezentacja na temat 
smogu.



4. DZIAŁANIA  WARSZTATOWE

A) Wykonanie koła smogowego – praca indywidualna.



B) Prezentacja - trudne  nazwy  smogowych zanieczyszczeń.     

Smog zawiera toksyczne związki chemiczne ! 
Uczniowie poznali  znaczenie słowa ,,toksyczny”



C) Umieszczenie prac na tablicy obok piktogramów czystego powietrza 



5. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

A) Uczniowie  zaznaczają na tablicy ewaluacyjnej swoją ocenę 
lekcji oraz własne  zaangażowanie w pracę. 

17  dzieci czyli wszyscy obecni  uznali  lekcję jako interesującą, 10 uczniów pracowała w 
swojej ocenie bardzo dobrze , a 7  określiło swoją pracę jako  nie najlepszą - średnią. 


