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PRZEBIEG LEKCJI
1.POCZĄTEK ZAJĘĆ
Przywitanie, przypomnienie o zakończeniu konkursu PGNiG „Powietrze bez 
śmieci”

A) Chcemy  opowiedzieć o szkodliwości smogu. Patyczki i pani Witas wskazały  
Filipa do odpowiedzi. Przypomnienie wiadomości  znajduje się na ekranie . 



B) Zapoznanie z tematem lekcji, przyklejenie naklejek do ubrania.



C) Wszyscy polubili  filmy edukacyjne z panem Radkiem Brzózką. 
Są takie pouczające!

Oglądamy ciekawy pokaz i dowiadujemy się jak bronić się przed smogiem.



2. INFORMATOR ANTYSMOGOWY 

A) WYKŁAD

- Znaki informacyjne ( niebieskie) i zakazu  
( z czerwoną obwódką) jasno mówią 
nam co należy robić, gdy jest smog oraz 
czego robić nie wolno, gdy w powietrzu 
jest dużo zanieczyszczeń .

Będziemy przestrzegać znaków 

na 100% !



- Podczas smogu nosimy maseczki antypyłowe. Maseczki zmniejszają  ryzyko chorób
wywołanych przez zanieczyszczenie powietrza. 

Próba generalna w klasie.



3. KREATYWNY WARSZTAT PLASTYCZNY

A) Wykonujemy maski antysmogowe, bo walka z zanieczyszczaniem powietrza przez ludzi  
może  potrwać jeszcze wiele lat.

Wiemy, jak  zabezpieczać się przed smogiem!



Nasze maski antysmogowe są niepowtarzalne i  na pewno skuteczne!



B) Wykonujemy  zestaw INFORMATORA ANTYSMOGOWEGO do zabrania do domu.

Powiemy rodzicom jak dbać o siebie, kiedy jest smog!



4. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

A) Do ewaluacji lekcji wykorzystaliśmy zakrętki, które zbieramy w szkole.

Zawsze jesteśmy EKO, nie zapominamy o recyklingu !

- Lekcja była interesująca dla wszystkich uczniów.  2 dzieci uznało, że pracowało średnio 

aktywnie .



B) Pani Iza Witas oceniła również naszą  aktywność na lekcji nr 5. Otrzymaliśmy po lekcji 
,,uśmiechnięte buzie” w kartach osiągnięć. 
- Wychowawczyni, pani Anna Kowalska też jest z nas zadowolona! 
- Prace wykonane podczas lekcji konkursowych, kolaże i strony z ANTYSMOGBOXA oraz 
materiały informacyjne  przygotowane przez panią Witas  informują o smogu i zdobią 
naszą salę lekcyjną.



- Otrzymaliśmy baloniki z logo kampanii edukacyjnej: 
RODZICE i DZIECI, POWIETRZE BEZ SMIECI.

- 21 baloników podniesionych do góry oznacza, że uczniowie  klasy 3 E oceniają lekcje     
konkursowe jako  interesujące.

Wiemy  więcej o smogu!


