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SCENARIUSZ ZAJĘĆ
Katarzyna Kacz, Wioletta Matusiak
WPROWADZENIE – idea, po co? dla kogo?
Ideą naszych scenariuszy jest połączenie tematów z zakresu ekologii z tematyką dotyczącą tworzenia i
edytowania treści w Wikipedii. Dzięki innowacyjności tego połączenia możliwe jest przeprowadzenie
atrakcyjnych zajęć, przy jednoczesnej realizacji podstawy programowej. Możesz pomyśleć, że tematyka
ekologiczna czy dotycząca Wikipedii nie jest Ci znana. I bardzo dobrze! Dzięki temu masz szansę
wspólnie z uczniami zdobyć wiedzę i poszerzyć swoje horyzonty.
METODA PRACY. KOMPETENCJE KLUCZOWE.
Przed sobą masz scenariusz łączący zagadnienia ekologii (klimat) i tworzenia oraz edytowania treści w
Wikipedii (uźródłowienie).
Uczniowie zostaną zapoznani z metodą Design Thinking. Będą mieli możliwość samodzielnego
stworzenia świata, który nie będzie na dużą skalę wpływał negatywnie na klimat.
Zaproponowana przez nas formuła ma pobudzić myślenie oraz kreatywność uczniów i uczennic. Zajęcia
podzielone są na dwa spotkania. Pierwsze to spotkanie wprowadzające, drugie to spotkanie, gdzie
uczniowie będą mieli możliwość wykreowania rzeczywistości dla przedstawionej persony – osoby
zainteresowanej dbaniem o klimat. Spotkania zakończycie krótkim podsumowaniem
przedstawiającym efekty waszej pracy.
RAMY TEMATU
Wspólnie z uczniami zapoznacie się z tematyką klimatyczną. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia takie
jak: wpływ człowieka na klimat, wpływ miejsca naszego zamieszkania i naszych codziennych wyborów
na jakość powietrza, którym oddychamy. Zostanie także przedstawione zagadnienie źródeł, jakie
można znaleźć w Internecie, jak ich szukać i sprawdzać ich wiarygodność.
CELE ZAJĘĆ:
Nauczyciele i nauczycielki, młodzież biorąca udział w zajęciach:
• poznają tematykę związaną z klimatem,
• dowiedzą się czym są źródła informacji i jak sprawdzać ich wiarygodność,
• zapoznają się z metodą Design Thinking.
Przebieg zajęć: Aktywności zaplanowane są na 2 spotkania, obejmują pracę metodą Design Thinking,
są. przeznaczone dla młodzieży w wieku 12-18 lat.
DESIGN THINKING - czyli myślenie projektowe. Metoda ta ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie
ma jednego rozwiązania a problemy, z którymi się mierzymy potrzebują wiedzy i spojrzenia na nie
z wielu perspektyw. To podejście do szukania rozwiązań, w którym:
1.
2.

skupiamy się na użytkowniku,
patrzymy na problem z wielu perspektyw, by szukać nowych rozwiązań, wychodzić poza utarte
schematy.

Proces design thinking składa się z następujących kroków:
•
•

empatyzacja (poznajemy użytkownika),
definiowanie problemu (tu dokonujemy podsumowania - syntezy - informacji zebranych
podczas empatyzacji),
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•
•
•

generowanie pomysłów (burza mózgów),
budowanie prototypu (najważniejsza jest możliwość szybkiego zaprezentowania pomysłu
użytkownikowi),
testowanie (otrzymujemy feedback od użytkowników, tu proces się nie kończy; możliwe, że
dopiero zaczyna).

tu też o tym: https://pl.wikipedia.org/wiki/Design_thinking
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SPOTKANIE I
1.

WPROWADZENIE

Czas: około 5 minut.
Potrzebne materiały: list, karty dołączone do pudełek, dostęp do Internetu (telefon komórkowy, tablet
lub komputer), drewniane EKOstki.
Przed rozpoczęciem lekcji połóż na swoim biurku drewniane EKOstki dołączone do pudełka.
Na początku spotkania poinformuj uczniów, że właśnie otrzymałaś/eś list od interesującej osoby , która
pragnie przedstawić im krótką historię początków swojego życia. Udostępnij list uczniom w formie
elektronicznej i poproś, żeby go przeczytali lub przeczytaj go na głos w klasie. (Dla wzmocnienia efektu
WOW można w młodszych klasach przynieść list w butelce.) (Zał. 1).
LIST:

Nowy Jork, indefinitum tempus
Witajcie,
Nazywam się Eunice Newton Foote. Urodziłam się 17 lipca 1819 roku w Goshen w stanie Connecticut
w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dzieciństwo spędziłam w Bloomfield w stanie Nowy Jork, gdzie
wychowywałam się z sześcioma siostrami i pięcioma braćmi.
Od wczesnych lat interesowałam się nauką. W wieku 17 lat rozpoczęłam studia w żeńskim seminarium
w Troy. W pobliskim college’u pobierałam nauki z zakresu chemii i biologii.
Zajmowałam się wpływem promieni słonecznych na różne gazy.
Na zajęciach, na które Was zapraszam, będziecie zajmować się wpływem CO2 na nasz klimat. Od zawsze
interesowały mnie eksperymenty – chcę Wam przybliżyć jeden z nich. Dzięki niemu jako pierwsza na
świecie odkryłam pewną zależność.
Moje badanie polegało na umieszczeniu różnych skompresowanych gazów (m.in. zwykłego powietrza
oraz dwutlenku węgla) w cylindrach. W cylindrach umieściłam termometry rtęciowe do pomiaru
temperatury. Po osiągnięciu przez cylindry tej samej temperatury, wystawiłam je na działanie ciepła
promieni słonecznych. Pozwoliło mi to zaobserwować zmianę temperatury gazów w oddziaływaniu
z promieniami słońca. CO2 zatrzymał najwięcej ciepła i najwolniej to ciepło oddawał. To doświadczenie
pozwoliło mi dojść do wniosku, że CO2 w atmosferze podnosi temperaturę powietrza, co sprawia że
jest odpowiedzialny za ocieplenie klimatu. Swoje odkrycie opisałam w artykule „Czynniki wpływające
na ogrzewanie promieniami Słońca”.
Niestety czasy, w których prowadziłam badania, nie były dobre dla naukowczyń. Podczas konferencji
Amerykańskiego Stowarzyszenia Postępu Naukowego (ang. AAAS) w 1856 roku, nie mogłam
samodzielnie wygłosić referatu i przedstawić wyników swoich badań. Wygłosił go za mnie mój kolega,
Joseph Henry, założyciel Smithsonian Institution. Joseph przed przeczytaniem mojego referatu wygłosił
ważne słowa: „Nauka nie ma kraju, ani płci. Sfera kobiety obejmuje nie tylko to, co piękne i pożyteczne,
ale i prawdziwe”. Jednak moje badania nie zostały uwzględnione w materiałach z konferencji.
W tamtych czasach kobiety nie miały praw równych mężczyznom. Spowodowało to, że aktywnie
działałam na rzecz praw kobiet. Byłam członkinią komitetu redakcyjnego oraz jedną z sygnatariuszek
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deklaracji, pierwszej konwencji na rzecz praw kobiet. Ważne dla mnie było, żeby kobiety działające
w obszarze nauki, były tak samo doceniane jak mężczyźni, a ich prace były uznawane.
Zapraszam na lekcję.
Eunice Newton Foote

Po przeczytaniu listu rozdaj uczniom losowo karty dołączone do pudełka. W trakcie omawiania
poszczególnych pojęć, poproś osobę, który daną kartę posiada, aby ją głośno odczytała.
2. PRZYBLIŻENIE CELU ZAJĘĆ I POJĘĆ
KLIMAT
Czas: 15 minut.
Potrzebne materiały: karty dołączone do pudełek, karta papieru/tablica, mazak/kreda, drewniane
EKOstki.
Na początek zapytaj uczniów, czy znają różnicę między klimatem, a pogodą. Poproś ucznia
posiadającego kartę o przeczytanie definicji na głos.
Następnie zróbcie krótką burzę mózgów w klasie, szukając odpowiedzi na pytanie „Co wpływa na
klimat? Czy nasze codzienne praktyki mają znaczenie?” Zapiszcie wnioski, do jakich doszliście.
Zapytaj uczniów, czy wiedzą jakie są następstwa zmian klimatycznych. Pokrótce przybliż im je:
Następstwem zmian klimatycznych / globalnego ocieplenia jest podwyższenie średniej temperatury na
Ziemi, a za tym idą:
•
•

•

Upały – coraz więcej dni z bardzo wysoką temperaturą, w wyniku czego częściej
korzystamy z klimatyzacji.
Topnienie lodu – podwyższenie temperatury na obszarach, gdzie występują lodowce.
Powoduje ono zanik naturalnego środowiska dla zwierząt (np. niedźwiedzi polarnych) oraz
podwyższenie poziomu wód w morzach i oceanach.
Ekstremalne zjawiska pogodowe – susze, które m.in. niszczą uprawy. Rzadsze opady
deszczu, a jednocześnie krótkotrwałe i bardzo intensywne, mogące powodować powodzie
lub lawiny błotne. Częstsze i potężniejsze huragany, niosące spustoszenie. Pożary
wypalające roślinność spowodowane brakiem opadów. Gradobicia o dużych rozmiarach
kul.

Porozmawiajcie krótko na ten temat w klasie. Zapytaj uczniów, czy słyszeli o tych zjawiskach lub może
jakieś sami zaobserwowali?
Pokaż uczniom drewniane EKOstki i zapytaj, czy znają tę grę. Część uczniów zapewne kiedyś w nią grała.
Poinformuj ich, że mogą korzystać także z kostek do ułożenia klimatycznej opowieści. Do gry została
dołączona instrukcja – udostępnij ją uczniom. Kostki mogą pomóc Wam w rozmowie o klimacie i
zjawiskach, które są następstwem zmian klimatycznych. Poproś 3 chętne osoby uczniów, aby kolejno
rzucili kostkami. Zobaczcie jakie obrazki wypadły i na ich podstawie ułóżcie historię dotyczącą zmian
klimatu.
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UŹRÓDŁOWIENIE
Czas 15 minut.
Potrzebne materiały: dostęp do Internetu (telefon komórkowy, tablet lub komputer).
Głuchy telefon
Podaj “na ucho” pierwszemu uczniowi zdanie typu: “Klimat to charakterystyczne cechy pogodowe
występujące nad określonym obszarem w długim przedziale czasowym, a zmiany klimatyczne to
zmiany obserwowane w ciągu co najmniej kilkudziesięciu lat.”
za: https://www.wfosgw.poznan.pl/jak-przeciwdzialac-negatywnym-skutkom-zmian-klimatu/
Poproś, by uczniowie zagrali w głuchy telefon, przekazując sobie to zdanie po kolei w ciszy, szepcząc
do ucha. Zdanie jest na tyle długie i skomplikowane, że trudno je zapamiętać i po kilku powtórzeniach
z pewnością ulegnie modyfikacjom, a może w całości zmieni sens.
O to właśnie chodzi w tym ćwiczeniu. Gdy wszyscy uczniowie przekażą sobie wiadomość ostatnia osoba
na głos wypowiada całe zdanie, które do niej dotarło.
Podsumowanie ćwiczenia - zapytaj uczniów jak się czują? Co tu się wydarzyło? Dlaczego tak się stało?
Porównaj sytuację do naszego codziennego korzystania z sieci internetowej i informacji, których tam
szukamy. Skąd możemy mieć pewność, że to co znajdziemy w sieci jest wiarygodne?
Teraz zajmijcie się tematyką związaną ze źródłami i ich weryfikacją. Wprowadź uczniów w temat,
a następnie wspólnie zweryfikujcie źródło jakim jest Wikipedia.
Możecie mieć odczucie, że świadome korzystanie z Internetu w obecnym świecie jest ogromnym
wyzwaniem. W każdej sekundzie do sieci trafia tak wiele treści, że niemożliwe jest szybkie
zweryfikowanie ich wszystkich. Z tego względu, warto zacząć trenować uważne czytanie i korzystanie
z dobrych źródeł. Zapytaj uczniów, czy wiedzą, czym są źródła internetowe i czy mają pojęcie jak
można je weryfikować?
Następnie zapoznaj uczniów z kilkoma zasadami, które mogą być pomocne:
Fragment został stworzony we współpracy z „Wojownikami Klawiatury”
1. Rzetelne źródła - czyli takie, którym możemy ufać
Takie źródła są niezależne, o uznanej reputacji, gwarantujące dokładne sprawdzenie faktów, które
opisują. Za najbardziej rzetelne źródła uznawane są publikacje naukowe, które zawierają przypisy
i bibliografię. Przydatnymi narzędziami mogą się okazać te pomagające sprawdzić wiarygodność
źródła, jak Media Bias / Fact Check. Strona internetowa i rozszerzenie do przeglądarki oceniają portale
informacyjne w oparciu o dokładność faktograficzną i stronniczość polityczną.
2.

Zwracaj uwagę na tytuł

Przyjrzenie się tytułowi, z reguły jest pierwszą rzeczą jaką robimy po wejściu na daną stronę
internetową. Gdy w przypadku artykułów informacyjnych pojawiają się słowa takie jak: „szokująca
informacja”, „skandal”, powinniśmy być ostrożni. W takim przypadku istnieje szansa, że wpis nie jest
prawdziwy (jest fejkiem) i nie jest oparty na rzetelnych źródłach. Wtedy należy przeczytać cały tekst by
dobrze go zrozumieć. Nagłówki często są celowo tworzone w taki sposób aby zwiększać liczbę odsłon
stron, nierzadko wprowadzając w błąd.
3.

Rzetelność, miejsce publikacji, autor

W celu weryfikacji źródła, warto sprawdzić kto jest właścicielem portalu. Nie należy ufać autorom,
którzy używają pseudonimów, nie podpisując się własnym imieniem i nazwiskiem. Przyglądając się
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danemu źródłu, sprawdźcie także inne publikowane teksty, liczbę polubień, informacje kontaktowe.
Uważać także trzeba na nieprawdziwe (potocznie fejkowe) profile na portalach społecznościowych.
Np. na Twitterze przyjrzyjcie się dokładnie, czy dana osoba, która udostępnia kontrowersyjne treści to
na pewno ta sama osoba, o której myślicie.
4.

Weryfikowanie źródeł

Teksty powinny odwoływać się do innych opisanych źródeł. Wikipedia jest jednym z przykładów, jak
dokładnie mogą być opisane źródła. Każdy artykuł ma wiele odnośników, a na dole strony znajduje się
lista przypisów. Umożliwia to dokładne zweryfikowanie opublikowanych informacji. Wikipedia daje
także czytelnikom możliwość potwierdzania informacji, które zostały opublikowane. Oznacza to, że
źródła, z których pochodzą treści, muszą być wiarygodne.
Zasada neutralności punktu widzenia jest jednym z filarów Wikipedii i nią kierują się najlepsze źródła
informacji, przedstawiając opisywane zjawiska z różnych perspektyw. Przy analizie tekstu należy
sprawdzić podane informacje w innych, rzetelnych źródłach.
Na przykładzie Wikipedii sprawdźcie wspólnie rzetelność źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Globalne_ocieplenie
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SPOTKANIE II
WPROWADZENIE
Czas 5 minut.
Potrzebne materiały: instrukcje dla grup (druk lub w wersji online), karty dołączone do pudełek
Przed rozpoczęciem lekcji udostępnij uczniom karty dołączone do pudełka.
Wprowadź uczniów w temat zajęć. Poinformuj ich, że na dzisiejszych zajęciach będą dalej zajmowali
się zagadnieniami dotyczącymi klimatu.
Klimat i środowisko, w którym żyjemy są ze sobą ściśle powiązane. Ludziom oraz zwierzętom czyste
powietrze jest niezbędne do życia. Rośliny, które dostarczają tlen, potrzebują zwykle czystej wody i
gleby bogatej w składniki odżywcze. Klimat stanowi część składową środowiska. Dlatego tak ważne jest
dbanie o niego poprzez nasze codzienne praktyki i odpowiednie projektowanie miejsc, w których
żyjemy.
Zadaniem uczniów będzie zaproponowanie codziennych praktyk, zmian długofalowych i pomysłów,
które mogą pozytywnie wpłynąć na klimat w miejscu, w którym żyjemy. Żeby im to zadanie ułatwić,
poproś ich o stworzenie persony (Zał. 2), dla której będę te zmiany projektować.
Przed rozpoczęciem pracy w grupach przedstaw uczniom pojęcie gazów cieplarnianych (pojęcie
wyjaśnione na kartach dołączonych do pudełka).
Gazy cieplarniane - są to gazy występujące w atmosferze, biorące udział w efekcie cieplarnianym.
Przepuszczają one większość docierającego do planety elektromagnetycznego promieniowania
słonecznego i pochłaniają promieniowanie podczerwone. Utrudniają one „ucieczkę” energii w
przestrzeń kosmiczną, wskutek czego średnia temperatura atmosfery i powierzchni Ziemi się
podwyższa. Do gazów cieplarnianych zalicza się m.in. parę wodną, dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4),
freony (CFC).
Poinformuj uczniów, że na dzisiejszym spotkaniu będą się zajmowali głównie wpływem dwutlenku
węgla (CO2) na zmiany klimatu.
Ogromne ilości dwutlenku węgla trafiają do atmosfery w sposób naturalny np. z oceanów, ze zwierząt,
obumarłych rośli, wulkanów. Jednak natura nie może sobie poradzić z nadmiarem CO2 pochodzącym z
naszej – ludzkiej - działalności.
Wyjaśnij uczniom pojęcie śladu węglowego: każda z grup będzie się nim zajmować. Pojęcie wyjaśnione
jest również na kartach dołączonych do pudełka.
Ślad węglowy – jest rodzajem śladu ekologicznego, czyli sposobu mierzenia ile bogactw naturalnych,
wody i ziemi do hodowli, upraw oraz innych produktów zużywamy. Ślad węglowy jest całkowitą sumą
emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację,
wydarzenie lub produkt. Obejmuje on emisję dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych
gazów cieplarnianych, wyrażone w ekwiwalencie CO2.
Poinformuj uczniów, że jeżeli mają ochotę mogą obliczyć swój własny ślad węglowy przy pomocy
internetowego kalkulatora: https://www.bnpparibas.pl/ecokalkulator/; www.footprintcalculator.org
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PRACA W GRUPACH
Czas 30 minut.
Potrzebne materiały: karty z instrukcjami dla grup, karty dołączone do pudełka, karki papieru,
długopisy, kredki.
Podziel uczniów na 5 grup. Przedstaw im 5 zagadnień, każda z grup zajmie się jednym z nich:
1.
2.
3.
4.
5.

Paliwa kopalne vs odnawialne źródła energii, które źródła są lepsze dla klimatu?
Czy kupując wiele rzeczy przyczyniamy się do zmian klimatycznych?
Czy zieleń w miastach może poprawić stan powietrza?
Komunikacja – czy warto zamienić samochód na rower?
Czy to co jemy wpływa na klimat?

Rozdaj uczniom materiały przygotowane dla każdej z grup. Udostępnij im karty dołączone do pudełka.
Każda z grup na kartach znajdzie podpowiedzi do swojej pracy. Zadaniem uczniów będzie zapoznanie
się z materiałami i zdecydowanie, co należy zrobić, aby przyczynić się do poprawy klimatu w miejscu w
którym żyją i dla persony, którą wcześniej scharakteryzowali.
Karty dla grup zostały umieszczone poniżej oraz w osobnym pliku do pobrania na stronie Wikiszkoły
https://wikiszkola.pl/materialy-edukacyjne-interseroh/.
ZAKOŃCZENIE:
Czas: 10 minut.
Na zakończenie poproś lidera każdej grupy, aby pokrótce przedstawił pomysły na zmiany w Waszym
miejscu zamieszkania. Poproś, aby uczeń/uczennica powiedział/-a dlaczego ta zmiana ma się
przyczynić do poprawy klimatu.
Pochwal uczniów za ich wysiłek włożony w projektowanie zmian. Proponowane przez nich rozwiązania
będą miały pozytywny wpływ na klimat w przyszłości.
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