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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VII

2. Przedmiot

chemia

3. Temat zajęć:

Zanieczyszczenie powietrza.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat zgodny z podstawą programową.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Lekcje prowadzone przy użyciu TIK są ciekawsze i bardziej przystępne dla uczniów.

7. Cel ogólny zajęć

Uczeń określa rodzaje, źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń poznaje źródła i rodzaje zanieczyszczeń.
2. Uczeń poznaje jaki jest wpływ zanieczyszczeń na jego zdrowie oraz na otaczające go środowisko.
3. Uczeń poznaje sposoby postępowania aby zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska.

9. Metody i formy pracy

1. Gry interaktywne;
2. Pokaz filmu;
3. Mapa myśli;

10. Środki dydaktyczne

1. Zintegrowana Platforma Edukacyjna
2. Platforma Learning Apps
3. Quizizz
4. Mentimeter
5. Komputer, tablica multimedialna.
6. Tablety (jeśli jesteśmy w szkole)

11. Wymagania w zakresie technologii

Komputer z dostępem do internetu, tablica multimedialna, tablety dla uczniów.
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12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

1. Powitanie uczniów.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Podanie tematu lekcji: Zanieczyszczenie powietrza.

Aktywność nr 1

Temat:

Zobacz, czym oddychasz - doświadczenie

Czas trwania

5 min

Opis aktywności

Po czynnościach organizacyjnych proszę uczniów o uruchomienie filmu z doświadczeniem z poniższego 
linku:
https://youtu.be/81Gh8XjVfZ0

Film pokazuje jak sprawdzić w prosty sposób jak duże jest zanieczyszczenie powietrza zwłasza w porze 
zimowej.

Aktywność nr 2

Temat

Przepis na czyste powietrze - refleksja

Czas trwania

15 min

Opis aktywności

Po ogądnięciu filmu przez uczniów nauczyciel pyta: 

Co zapamietali z tego doświadczenia?
Jakie ten film zrobił na nich wrażenie?
Czy potrafią wskazać w życiu codziennym żródła tak dużego zanieczyszczenia powietrza?

Na platformie Canva udostępnionej przez nauczyciela uczniowie zapisują swoje odpowiedzi na ostatnie 
pytanie i tworzą wspólną mapę myśli. Następnie analizujemy zapisy uczniów i dyskutujemy czy sa 
słuszne.

https://www.canva.com/design/DAE4FY2TVfM/share/preview?token=Jiu8c7G_1dNZVhE9K2KXRg&role=EDITOR&utm_content=DAE4FY2TVfM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

https://youtu.be/81Gh8XjVfZ0
https://www.canva.com/design/DAE4FY2TVfM/share/preview?token=Jiu8c7G_1dNZVhE9K2KXRg&role=EDITOR&utm_content=DAE4FY2TVfM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Aktywność nr 3

Temat

Czego jeszcze nie wiemy o zanieczyszczeniu powietrza - teoria

Czas trwania

13 min

Opis aktywności

Nauczyciel wyświetla  film na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej:

https://zpe.gov.pl/a/film/DmshwdCm1

Uczniowie dowiedzą się z filmu o źródłach i skutkach zanieczyszczenia powietrza, o chorobach 
spowodowanych zanieczyszczeniem, poznają pojecie dziury ozonowej i kwaśnych deszczy. Dowiedzą się 
jakie są działania na rzecz poprawy jakości powietrza. 

Aktywność nr 4

Temat

Z zanieczyszczeniem za pan brat - wiedza w praktyce

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

Uczniowie rozwiązują test na platformie LearningApps korzystając z wiedzy zdobytej w czasie projekcji 
filmu:

https://learningapps.org/watch?v=pmnk1x47c22

Podsumowanie lekcji

Na podsumowanie nauczyciel przypomina uczniom, że tematem zajęć było zanieczyszczenie powietrza. 
Wymienia rodzaje zanieczyszczeń powietrza, skutki zanieczyszczeń oraz  podaje sposoby na  
ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie udzielają informacji zwrotnej nauczycielowi za pomocą ankiety aplikacji Mentimeter, 
odpowiadając na następujące pytania:

Czego nauczyłeś sie na dzisiejszych zajeciach?
Które z zastosowanych narzędzi TIK wpłynęło na zwiększenie Twojego zaangażowania w realizację 

https://zpe.gov.pl/a/film/DmshwdCm1
https://learningapps.org/watch?v=pmnk1x47c22
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zadań na lekcji?

https://www.menti.com/499egxqpc7

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Jako przeglądarkę polecam użyć Google Chrome ze względu na tłumaczenie na język polski.

16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Tak
18. Forma prowadzenia zajęć: hybrydowa

https://www.menti.com/499egxqpc7
https://www.menti.com/499egxqpc7
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

