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1. POCZĄTEK ZAJĘĆ

A) Lekcja zaczyna się powtórzeniem 
wiadomości jak powstaje smog.

Uczniowie  chętnie zgłaszają się do 
odpowiedzi.

- Losowanie patyczkami wskazuje, że to 
Kinga chwali się swoją wiedzą i 
otrzymuje „plus” w Karcie osiągnięć 
ucznia.

- Na stole pod tablicą leżą już różne  
przedmioty potrzebne do lekcji.

Przebieg lekcji



B) Pani Witas wyjaśnia skrót występujący w 

logo konkursu POWIETRZE BEZ ŚMIECI, 

opowiada kim był Ignacy Łukasiewicz.



C) Uczniowie poznają temat i cele lekcji .

C) Naklejkę z tematem dzieci przyklejają 

sobie na koszulkę.



C) „Burza mózgów” na temat co dzieci wiedzą na temat walki ze smogiem.

- Pytana znajdują się na ekranie.

- Odpowiedzi dzieci są zapisywane na tablicy pod zwrotem WALKA ZE SMOGIEM. 

Smog jest winą ludzi i ludzie mogą go zwalczyć!



2. DZIAŁANIA

A) Film edukacyjny z p. Radkiem Brzózką  
przygotowuje uczniów do dalszych 
działań.

B) Dwa losowania

- podział uczniów na 6 grup

- określenie nazwy grupy



.

C) Uczniowie wybierają  ze stołu stojącego pod tablicą  i przynoszą   na 
swoje ławki rzeczy – odpady, czyli śmieci będące nazwą  grupy do 
której należą.

Grupa 1 : INNE

Grupa 2 : PLASTIK

Grupa 3 : PAPIER

Grupa 4 : SZKŁO 

Grupa 5 : METAL

Grupa 6 : BIO/BIODEGRADOWALNE



- Przedmioty są posegregowane przez dzieci i leżą  stolikach. 

- Jest  problem  w grupie  6  – Co to znaczy BIODEGRADOWALNY?

Odpowiedź znajduje się  w Internecie . Kornelia odczytuje głośno wyjaśnienie.



D)  Wykład i prezentacja na temat RECYKLINGU i konieczności SGREGACJI 

ODPADÓW.



E) Wycięte z kart pracy  ANTYSMOGBOXA znaki recyklingu są kolorowane według 

wskazówek na ekranie. Zostają przyczepione do posegregowanych 

przedmiotów.

Uczniowie rozumieją, że śmieci należy segregować. Nie wolno ich palić!



4. RECYKLINGOWY QUIZ  KLASOWY

A) Uczniowie dowiadują się z prezentacji o korzyściach wynikających z segregacji śmieci.



B) Quiz recyklingowy  jest bardzo pouczającą zabawą .

Wygrywają wszyscy uczniowie. Nie mylą się w określaniu koloru pojemników do 

których  segregujemy śmieci .



5. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PRZEZ NAUCZYCIELA

A) Korekta uwag uczniów zapisanych na tablicy na początku lekcji.

B) Wykład i prezentacje na temat walki ze smogiem.



5. DZIAŁANIA WARSZTATOWE

A) Uczniowie wykonują własne TRANSPARENTY ANTYSMOGOWE.



6. PRACA  DOMOWA

A) Ciekawe zadanie do wykonania : 

Niesiemy plakaty w rękach – manifestujemy, 
że chcemy walczyć ze smogiem i    
oddychać czystym powietrzem, aby być 
zdrowym.

B) Miłosz czyta z ekranu co należy 
zapamiętać  z lekcji i koniecznie 
opowiedzieć najbliższym w domu. 

Odważnie uczymy dorosłych zachowań     
proekologicznych!



7. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

- Na tarczy ewaluacyjnej 20 uczniów „oddało strzał ” 
w jej środek czyli oceniło zajęcia  jako interesujące .

1 uczeń uznał zajęcia jako średnio ciekawe. 

Aktywnie pracowało 19 dzieci, 2 oceniła swoją pracę 
jako średnią.

- Wszyscy uczestniczący w lekcji uczniowie otrzymali 
ulotkę Urzędu Miasta Łodzi mówiącą o segregacji 
śmieci. 


