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Zmiany klimatyczne, przeludnienie oraz występujące nierówności społeczne mają zauważalny wpływ 
na kondycję naszej planety i ogólny rozwój ludzkości. Od polityki zrównoważonego rozwoju w coraz 
większym stopniu uzależniona jest nasza przyszłość 
Według definicji ONZ zrównoważony rozwój (SD) to taki, który odpowiada na obecne potrzeby, bez 
uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do ich zaspokojenia. W związku z tym strategia ZR 
zachęca do wspólnych wysiłków na rzecz zapewnienia ludzkości i planecie, zrównoważonej i pewnej 
przyszłości, poprzez harmonijny wzrost gospodarczy, włączenie społeczne i ochronę środowiska. 
Ważną rolę w tym zakresie pełnią przedmioty z dziedziny STEM, które mogą stanowić odpowiedź na 
tak potrzebną harmonizację. 

 
Od lat ZR jest częścią agendy politycznej UE. W 2001 r. UE ustanowiła strategię zrównoważonego 
rozwoju, która w ostatnim czasie była głównym elementem agendy ONZ 2030 na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. 

 
Nie można mówić o ZR bez podkreślenia roli edukacji. Edukacja ma kluczowe znaczenie dla 
wysiłków na rzecz rozwoju i promowania zrównoważonych rozwiązań dla potrzeb rozwojowych 
zarówno ludzi, jak i planety (ONZ, 2013). 

 
Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD) powinna być rozumiana jako integralna część 
wysokiej jakości edukacji i uczenia się przez całe życie. Wszystkie placówki edukacyjne, od 
przedszkola do szkół wyższych, w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej, powinny wprowadzić 
obowiązek zajmowania się zrównoważonym rozwojem i wspierania rozwoju kluczowych kompetencji 
przekrojowych związanych ze zrównoważonym rozwojem. (Issues and Trends in ESD, ONZ, 2018) 

 
Jak zauważono, edukacja na rzecz ZR powinna rozpocząć się od wczesnego etapu edukacyjnego 
(ONZ, 2018). To we wczesnym dzieciństwie młodzi ludzie często doświadczają największych wyzwań 
środowiskowych i jest to czas, w którym powstają fundamenty wielu ich postaw i wartości.                                         
Z przeprowadzonych badań i doświadczeń wynika, że nawet bardzo małe dzieci są zdolne do 
wszechstronnego myślenia w odniesieniu do zagadnień społeczno-środowiskowych. Im wcześniej 
wprowadzone zostaną elementy edukacji na rzecz ZR, tym większy może być ich wpływ oraz 
oddziaływanie. 

 
W państwach członkowskich UE, tematyka ZR jest zazwyczaj omawiana na wyższych poziomach 
edukacji szkolnej (EACEA, 2017). Stwierdzono również, że problematyka edukacji na rzecz ZR jest 
niedostatecznie uwzględniana na poziomie szkół podstawowych. W ramach zajęć często pojawiają się 
niektóre tematy związane ze ZR (np. ochrona środowiska, odpady), ale zwykle brakuje całościowego 
podejścia. 

 
Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnej, przyjemnej metodologii nauczania dzieci (w wieku od 6 
do 10 lat) w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wzbudzenie ich zainteresowania zagadnieniami 
z dziedziny STEM. Metoda jest w efekcie komputerową grą edukacyjną, którą można wykorzystać w 
formalnych, pozaformalnych i nieformalnych kontekstach nauczania. 



 
Wraz z grą udostępniony zostanie przewodnik dla nauczycieli, ułatwiający korzystanie z narzędzia 
w różnych aspektach edukacyjnych. 

 
Inicjatywa ta skupia 6 partnerów pochodzących z 4 krajów europejskich: Wielkiej Brytanii, 

Portugalii, Polski i Grecji, w tym uczelnię wyższą, szkoły i firmy. 

• Koordynator: The University of West London of St Mary's Road, Ealing, Londyn, W5 5RF, Wielka 
Brytania. 

 

• Szkola Podstawowa nr 1 im. KEN w Krakowie (numer rejestracyjny 000709684), z siedzibą przy ul. 
św. Marka 34, 31-024, Kraków, Polska. 

 

• Advancis Business Services, Lda (numer rejestracyjny 508524377), z siedzibą przy Praçado 
Império, 341, 4150-758, Porto, Portugalia. 

 

• Centrum Edukacji Ekologicznej w Vamos (numer rejestracyjny 57905 / Γ2), z siedzibą przy Kefalas 
Apokoronou, 73008, Vamos, Grecja. 

 

• Boon Unipessoal, Lda (numer rejestracyjny 510778003) z siedzibą przy Avenida Menéres 234, Bl 2, 2 
FE, 4450–189 Matosinhos, Matosinhos, Portugalia. 

 

• Surrey SATRO (numer rejestracyjny 2957349) z siedzibą przy 23, Surrey Technology Centre, 40 
Occam Road, Guildford, Surrey Research Park, GU2 7YG, Wielka Brytania. 
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Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i edukacja 

obywatelska z wykorzystaniem gier 

Przedmowa 
 

Projektując grę edukacyjną na rzecz zrównoważonego rozwoju, wzięliśmy pod uwagę kilka 

raportów i dokumentów. 

W niniejszej publikacji omawiamy cele zrównoważonego rozwoju do roku 2030 przyjęte przez ONZ 

oraz przedstawiamy 17 celów edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju przyjętych przez ONZ 
w 2015 r. 

 

Ponadto, bierzemy pod uwagę wkład OMEP (Światowej Organizacji ds. Wczesnej Edukacji) na 

temat edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju we wczesnych latach. 

Mówienie o edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju zawsze wiąże się z edukacją 

obywatelską. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, walka o przekształcenie naszego 
świata zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. tak, aby złagodzić skutki zmian 
klimatycznych – wszystko to wymaga świadomych i aktywnych obywateli. Dlatego edukacja 

obywatelska ma kluczowe znaczenie i musi być realizowana w szkołach na terenie Europy zgodnie 
z założeniami przedstawionymi w badaniu Eurydice z 2017 r. 

 

W czasach rozwoju technologicznego, pojawiły się nowe narzędzia edukacyjne wykorzystujące 

istniejące technologie informacyjno-komputerowe (ICT). Wśród nich wymienić można rozwiązanie 
oparte na grywalizacji – przyjemny sposób wykorzystania nowoczesnych technologii w celu 
przedstawienia ważnych zagadnień i problemów, uwrażliwienia dzieci, młodzieży i dorosłych 
obywateli, zachęcenia ich do udziału w rozwiązywaniu prezentowanych problemów społecznych 

i środowiskowych. 
 

Na koniec, biorąc powyższe pod uwagę, wyznaczyliśmy cele edukacji na rzecz zrównoważonego 

rozwoju i edukacji obywatelskiej z wykorzystaniem rozwiązania grywalizacji. 
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Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju 
„Od 1992 r. UNESCO angażu je  s ię  w  dz ia łan ia  p romujące  edukację na rzecz 

zrównoważonego rozwoju (ESD). W latach 2005–2014 prowadziło Dekadę ONZ na rzecz ESD, a 

obecnie kieruje jej następcą, Globalnym Programem Działań (GAP) w sprawie ESD. 

Impuls dla edukacji na rzecz ZR(ESD) nigdy nie był silniejszy. Globalne problemy - takie jak zmiany 
klimatyczne - pilnie wymagają zmiany naszego stylu życia i zmiany sposobu myślenia i działania. 

Aby osiągnąć tę zmianę, potrzebujemy nowych umiejętności, wartości i postaw, które doprowadzą 
do powstania bardziej zrównoważonych społeczeństw. 

 
Systemy edukacyjne muszą odpowiedzieć na tę pilną potrzebę poprzez określenie odpowiednich celów 

nauczania i przyswajania treści, wprowadzając metody pedagogiczne, które wzmacniają pozycję 
uczniów i zachęcając instytucje do włączenia zasad zrównoważonego rozwoju do swoich struktur 
zarządzania. 

 
Nowa Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 wyraźnie odzwierciedla potrzebę 

prowadzenia dostosowanych działań edukacyjnych. Edukacja została szczegółowo omówiona jako 
samodzielny cel - Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 4. Liczne cele i wskaźniki związane 
z edukacją są również zawarte w Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). 

 
Edukacja jest zarówno celem samym w sobie, jak i środkiem do osiągnięcia wszystkich innych 
celów zrównoważonego rozwoju. Jest to nie tylko integralna część zrównoważonego rozwoju, ale 
także kluczowy czynnik, który go umożliwia. Dlatego edukacja jest podstawową strategią 

w dążeniu do celów zrównoważonego rozwoju.” Doktor Qian Posmak, Zastępca Dyrektora 
Generalnego do spraw edukacji (UNESCO, Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, cele 
nauczania, Paryż, Francja, 2017) 

 
Jak stwierdzono w celu zrównoważonego rozwoju 4: 

 
Cel 4, cel 4.7: Zapewnić, aby do 2030 r. wszyscy uczący się przyswoili wiedzę i nabyli 

umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym, między innymi, poprzez 
edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, 

równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa 
oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój. 

 

W 2016 roku UNESCO zadeklarowało: 
 

„[Edukacja wysokiej jakości] rozwija również umiejętności, wartości i postawy, które umożliwiają 

obywatelom […] reagowanie na lokalne i globalne wyzwania poprzez edukację na rzecz 
zrównoważonego rozwoju (ESD) i globalną edukację obywatelską (GCED). W związku z tym 
zdecydowanie wspieramy realizację Globalnego programu działań w zakresie ESD, 
zapoczątkowanego na Światowej Konferencji UNESCO poświęconej ESD w Aichi-Nagoya w 2014 

r. ” 
 

Rola Edukacji na rzecz ZR w realizacji agendy 2030 
Profesor dr Marco Rieckmann (University of Vechta, Wydział Edukacji i Nauk Społecznych, 
Wydział Edukacji, Niemcy) na Europejskiej Konferencji Badań Edukacyjnych 2017 (22-25 sierpnia 

2017, Kopenhaga, Dania), o edukacji na rzecz celów zrównoważonego rozwoju (SDG) powiedział: 
 

"Edukacja na rzecz ZR umożliwia wszystkim osobom przyczynienie się do osiągnięcia Celów 

Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) poprzez wyposażenie ich w wiedzę i kompetencje, które są 

potrzebne nie tylko do zrozumienia, o co chodzi w SDG, ale także do zaangażowania się 
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w promowanie potrzebnej transformacji. 

ESD promuje kluczowe kompetencje potrzebne do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju: 

- Kompetencja myślenia systemowego 

- Kompetencja przewidująca 

- Kompetencje normatywne 

- Kompetencje strategiczne 

- Kompetencje interpersonalne 

- Kompetencje osobiste 

- Krytyczne myślenie 

- Zintegrowane umiejętności rozwiązywania problemów 

Co więcej, edukacja na rzecz ZR przynosi konkretne efekty edukacyjne w zakresie poznawczym, 

społeczno-emocjonalnym i behawioralnym, które ułatwiają sprostanie szczególnym wyzwaniom 

wynikającym z Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG): 
 

- Dziedzina poznawcza obejmuje wiedzę i umiejętności myślenia niezbędne do lepszego 
zrozumienia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) i wyzwań związanych z ich 
osiągnięciem. 

- Dziedzina społeczno-emocjonalna obejmuje umiejętności społeczne, które umożliwiają uczniom 
współpracę, negocjacje i komunikowanie się w celu promowania celów zrównoważonego 
rozwoju, a także umiejętności autorefleksji, wartości, postaw i motywacji, które umożliwiają ich 
rozwój. 

- Domena behawioralna opisuje kompetencje do działania.  

17 celów edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju 
W dniu 25 września 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Agendę na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030. Te nowe globalne ramy przekierowania ludzkości na 
zrównoważoną ścieżkę zostały opracowane po konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 

zrównoważonego rozwoju (Rio + 20) w Rio de Janeiro w Brazylii w czerwcu 2012 r. W trwające 
trzy lata działania zaangażowane były państwa członkowskie ONZ, które przeprowadziły badania 
na milionach obywateli i tysiącach aktywistów z całego świata. 

 

U podstaw Agendy 2030 leży 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG). Uniwersalne, postępowe 
i włączające cele zrównoważonego rozwoju opisują główne wyzwania rozwojowe dla ludzkości. 

Celem 17 celów zrównoważonego rozwoju (zob. Ramka 1.1) jest zapewnienie trwałego, 
pokojowego, dostatniego i sprawiedliwego życia na ziemi dla wszystkich, teraz i w przyszłości.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
17 celów zrównoważonego rozwoju (SDGs)
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1. Koniec ubóstwa – zlikwidować ubóstwo we 

wszystkich jego formach na całym świecie. 

 
2. Zero głodu – wyeliminować głód, osiągnąć 

bezpieczeństwo żywieniowe i lepsze 

odżywianie oraz promować zrównoważone 

rolnictwo. 

3. Dobre zdrowie i jakość życia – zapewnić 

wszystkich ludziom w każdym wieku zdrowe 

życie oraz promować dobrobyt. 

 
4.  Dobra jakość edukacji – zagwarantować 

wszystkim edukację wysokiej jakości oraz 

promować uczenie się przez całe życie. 

5. Równość płci – osiągnąć równość płci oraz 

wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt. 

 
6. Czysta woda i warunki sanitarne – zapewnić 

wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków 

sanitarnych poprzez zrównoważoną 

gospodarkę zasobami wodnymi. 

7. Czysta i dostępna energia – zapewnić 

wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, 

zrównoważonej i nowoczesnej energii po 
przystępnej cenie. 

 
8. Godna praca i wzrost gospodarczy – 

promować stabilny, zrównoważony i inkluzyjny 
wzrost gospodarczy, pełne i produktywne 
zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich 
ludzi. 

 
9. Przemysł, innowacyjność i infrastruktura – 

budować stabilną infrastrukturę, promować 

zrównoważone uprzemysłowienie oraz 
wspierać innowacyjność. 

 
10. Mniej nierówności - zminimalizować 

nierówności w krajach i między krajami. 

11. Zrównoważone miasta i społeczności – 

uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, 
stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi 

włączeniu społecznemu. 

 
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja – 

zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i 

produkcji. 

 
13. Działanie w dziedzinie klimatu –podjąć pilne 

działania w celu przeciwdziałania zmianom 

klimatu i ich skutkom. 

14. Życie pod wodą – chronić oceany, morza i 

zasoby morskie oraz wykorzystywać je w 

sposób zrównoważony. 

 
15. Życie na lądzie – chronić, przywrócić oraz 

promować zrównoważone użytkowanie 

ekosystemów lądowych, zrównoważone 
gospodarowanie lasami, zwalczać 
pustynnienie, powstrzymywać i odwracać 
proces degradacji gleby oraz powstrzymać 

utratę różnorodności biologicznej. 

 
16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje – 

promować pokojowe i inkluzyjne 

społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz 
budować na wszystkich szczeblach skuteczne 
i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające 

włączeniu społecznemu. 

 
17. Partnerstwa na rzecz celów – wzmocnić 

środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo 
na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

 
 

Source: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals



 

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju we
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ na lata 2015
dotyczące obszaru wczesnego rozwoju, edukacji i opieki nad dzieckiem. Cel 4.2 stanowi, że do 

2030 r. wszystkie państwa członkowskie powinny „za
dostęp do wysokiej jakości wczesnego rozwoju dziecka, opieki i edukacji przedszkolnej, tak aby 
były gotowe do nauki w szkole podstawowej”. Cel 4.7 to „zapewnienie, że wszyscy uczący się 
zdobędą wiedzę i umiejętności 

między innymi, poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu 
życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i braku przemocy, globalnego 
obywatelstwa i uznania dla różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój ”.

 
Biorąc powyższe pod uwagę, OMEP, Światowa Organizacja Wczesnej Edukacji, stwierdza:

 

„Problemy globalne wymagają szybkiej zmiany w 
sposobu myślenia i działania. Mając na uwadze 
aby wszyscy specjaliści w dziedzinie wczesnego rozwoju, edukacji i opieki mieli jak największą 

wiedzę i umiejętności na temat najnowszej metodologii i programów nauczania w z
na rzecz zrównoważonego rozwoju we wczesnych latach życia.
W tym celu od 2009 roku OMEP, Światowa Organizacja ds. Wczesnej Edukacji, prowadziła światowe 

projekty edukacyjne na rzecz ZR (ESD)

organizacji z 70 krajów wzięło udział w światowych projektach ESD.

Uważamy, że dzieci są istotnym podmiotem 
podzielić się tymi spostrzeżeniami z nauczycielami wczesnych etapów edukacyjnych
wychowawcami, wykładowcami uczelni pedagogicznych,
podzielają nasze pragnienie 
i wykorzystania ich umiejętności budowania racjonalnych środowisk
równych i sprawiedliwych społeczeństw”.

Broszura OMEP: „Dzieci w społeczeństwie zrównoważonym”.

OMEP od 2010 r. podejmowała
edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju
zrównoważonego rozwoju (ESD) jest zwiększenie
zrównoważonego rozwoju wśród
edukacyjnym. Prace rozpoczęto od wywiadu opartego na 
sprzątające świat. Kolejna faza obejmowała 
oparciu o metodę 7R: szacunek, refleksję, przemyślenie, ponowne wyko
recykling i redystrybucję. 
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Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju we wczesnych latach życia
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ na lata 2015-2030 (SDG) zawierają dwa ważne stwierdzenia 
dotyczące obszaru wczesnego rozwoju, edukacji i opieki nad dzieckiem. Cel 4.2 stanowi, że do 

2030 r. wszystkie państwa członkowskie powinny „zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom 
dostęp do wysokiej jakości wczesnego rozwoju dziecka, opieki i edukacji przedszkolnej, tak aby 
były gotowe do nauki w szkole podstawowej”. Cel 4.7 to „zapewnienie, że wszyscy uczący się 
zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym, 

między innymi, poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu 
życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i braku przemocy, globalnego 

a dla różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój ”.

, OMEP, Światowa Organizacja Wczesnej Edukacji, stwierdza:

Problemy globalne wymagają szybkiej zmiany w naszym stylu życia oraz zmiany 
enia i działania. Mając na uwadze wszystkie niepokojące zjawiska

w dziedzinie wczesnego rozwoju, edukacji i opieki mieli jak największą 

wiedzę i umiejętności na temat najnowszej metodologii i programów nauczania w z
na rzecz zrównoważonego rozwoju we wczesnych latach życia. 

OMEP, Światowa Organizacja ds. Wczesnej Edukacji, prowadziła światowe 

projekty edukacyjne na rzecz ZR (ESD). Ponad 50 000 dzieci, 20 000 dorosłych, 1 200 sz

organizacji z 70 krajów wzięło udział w światowych projektach ESD. 

dzieci są istotnym podmiotem w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości. 
spostrzeżeniami z nauczycielami wczesnych etapów edukacyjnych

, wykładowcami uczelni pedagogicznych, rodzicami i innymi osobami, które 
podzielają nasze pragnienie edukowania dzieci w zakresie zrównoważonego rozwoju 

ich umiejętności budowania racjonalnych środowisk, rentownej gospodarki ora
równych i sprawiedliwych społeczeństw”. 

Broszura OMEP: „Dzieci w społeczeństwie zrównoważonym”. 

r. podejmowała współpracę w ramach różnych projektów dotyczących rozwoju 
edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ogólnym celem projektu Edukacj
zrównoważonego rozwoju (ESD) jest zwiększenie świadomości dotyczącej

wśród członków OMEP, młodzieży oraz całościowo na wczesnym etapie 
. Prace rozpoczęto od wywiadu opartego na grafice przedstawia

sprzątające świat. Kolejna faza obejmowała prace projektowe w grupach przedszkolnych 
szacunek, refleksję, przemyślenie, ponowne wyko

wczesnych latach życia 
2030 (SDG) zawierają dwa ważne stwierdzenia 

dotyczące obszaru wczesnego rozwoju, edukacji i opieki nad dzieckiem. Cel 4.2 stanowi, że do 

pewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom 
dostęp do wysokiej jakości wczesnego rozwoju dziecka, opieki i edukacji przedszkolnej, tak aby 
były gotowe do nauki w szkole podstawowej”. Cel 4.7 to „zapewnienie, że wszyscy uczący się 

potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym, 

między innymi, poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu 
życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i braku przemocy, globalnego 

a dla różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój ”. 

, OMEP, Światowa Organizacja Wczesnej Edukacji, stwierdza: 

naszym stylu życia oraz zmiany naszego 
wszystkie niepokojące zjawiska, konieczne jest, 

w dziedzinie wczesnego rozwoju, edukacji i opieki mieli jak największą 

wiedzę i umiejętności na temat najnowszej metodologii i programów nauczania w zakresie edukacji 

OMEP, Światowa Organizacja ds. Wczesnej Edukacji, prowadziła światowe 

. Ponad 50 000 dzieci, 20 000 dorosłych, 1 200 szkół i/lub 

w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości. Chcielibyśmy 
spostrzeżeniami z nauczycielami wczesnych etapów edukacyjnych, 

rodzicami i innymi osobami, które 
kresie zrównoważonego rozwoju 

, rentownej gospodarki oraz 

współpracę w ramach różnych projektów dotyczących rozwoju 
. Ogólnym celem projektu Edukacja dla 

dotyczącej edukacji w zakresie 
, młodzieży oraz całościowo na wczesnym etapie 

grafice przedstawiającej dzieci 
prace projektowe w grupach przedszkolnych w 

szacunek, refleksję, przemyślenie, ponowne wykorzystanie, redukcję, 
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Trzeci projekt obejmował dialogi międzypokoleniowe, w które zaangażowane były trzy 
generacje. Około 35 krajów ze wszystkich regionów świata wzięło udział we wszystkich trzech 
fazach projektów ESD angażując w nie tysiące dzieci i nauczycieli z całego świata. 

 

Edukacja obywatelska 
W obliczu rosnących zagrożeń dla podstawowych wartości, takich jak pokój, równość i prawa 

człowieka, duży nacisk położono w ostatnim czasie na promowanie edukacji obywatelskiej,                     

a kilka krajów zmieniło nawet oficjalne wytyczne dotyczące tego obszaru edukacji. 

Raport Eurydice z 2017 r. Edukacja obywatelska w szkole - 2017 zawiera odpowiedzi na 
pytania i daje porównawczy przegląd tego, w jaki sposób podchodzi się do edukacji 
obywatelskiej w Europie. Raport obejmuje 28 państw członkowskich UE, a także Bośnię i 
Hercegowinę, byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii, Islandię, Liechtenstein, Czarnogórę, 
Norwegię, Serbię, Szwajcarię i Turcję. 

 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań dowiedziono między innymi, że: 
 

 Edukacja obywatelska wykracza poza wiedzę polityczną i ma na celu rozwój 

kompetencji demokratycznych, społecznych, a także osobistych i interpersonalnych: 

Nowoczesna edukacja obywatelska jest obecnie bardziej ambitna i wielowymiarowa niż 
dawniej, kiedy to jej rola ograniczała się do przekazywania wiedzy o instytucjach i procesach 
politycznych. „W szkole podstawowej kładzie się nacisk na zachęcanie do rozwoju osobistego 

i rozwijanie kompetencji interpersonalnych. W szkole średniej efektywna i konstruktywna 
interakcja z innymi daje początek działaniom prowadzonym w sposób odpowiedzialny 
społecznie. Wiedza, jak postępować w sposób demokratyczny, jest przekazywana głównie na 
poziomie szkoły średniej II stopnia, podczas gdy kompetencjom związanym z krytycznym 

myśleniem poświęca się stosunkowo więcej uwagi na poziomie szkoły średniej I stopnia ”. 
(Najważniejsze informacje Eurydice, Edukacja obywatelska w szkołach w Europie, 2017). 

 Uczniowie otrzymują edukację obywatelską na poziomie podstawowym i średnim we 
wszystkich prawie krajach: Edukacja obywatelska jest obowiązkowa na każdym poziomie 

we wszystkich prawie krajach europejskich, najczęściej w jednej z trzech form: a) jako 
oddzielny przedmiot, b) w formie nauczania zintegrowanego, np. nauki społeczne,                         
c) międzyprzedmiotowo, czyli realizowany przez wszystkich nauczycieli.  

Większość krajów stosuje dwa ostatnie podejścia. 

 Mniej uwagi poświęca się edukacji obywatelskiej na początkowym etapie kształcenia 
zawodowego (IVET), w porównaniu do edukacji ogólnej. 

 Większość krajów oferuje możliwości uczenia się pozalekcyjnego: 29 krajów wydało odgórne 

zalecenia dotyczące zajęć pozalekcyjnych wspierających edukację obywatelską, najczęściej 
na poziomie szkoły średniej I i II stopnia. Kraje najczęściej zalecają działania na rzecz 
środowiska, a zaraz po nich działania podnoszące świadomość życia politycznego. Z kolei 
wolontariat był najmniej powszechny, szczególnie w szkołach podstawowych i średnich I 

stopnia. Większość krajów (27) wspiera również bezpośrednio krajowe programy zajęć 
pozaszkolnych, związanych z edukacją obywatelską, wykorzystując np. w Niemczech - sieci 
debat, w Estonii - działania na rzecz wzmocnienia pozycji młodzieży w ramach gwarancji dla 
młodzieży, w Zjednoczonym Królestwie (Anglia i Irlandia Północna) - Krajowe Służby 

Obywatelskie. Powszechnie uznaje się, że działania związane z edukacją obywatelską, które 
odbywają się poza lekcjami, mają duży wpływ na uczniów i ważne jest, aby zapewnić 
uczniom dostęp do szeregu możliwości na wszystkich poziomach. 

 Połowa krajów stosuje standaryzację oceniania w ramach kształcenia ogólnego: Takie testy 



11  

przeprowadza się w Polsce, Anglii i Walii, ale nie w Portugalii czy Grecji. 
 

Uzasadnienie zastosowania gry w edukacji na rzecz zrównoważonego  
rozwoju 
Według Federacji Amerykańskich Naukowców „50% wszystkich Amerykanów i 75% amerykańskich 

decydentów gra w gry komputerowe i wideo… Dzieci w wieku 8-18 lat spędzają średnio około 50 minut 
dziennie grając w gry wideo. Według Dona Thompsona, zastępcy dyrektora wydziału Edukacji i Zasobów 
Ludzkich Narodowej Fundacji Nauki: „Być może największą wadą jaką popełnia się w edukacji młodych 
ludzi jest to, że nie pozwalamy im się poczuć naukowcami na miarę XXI wieku, a w zamian pokazujemy jak 

wyglądała nauka w wieku XIX”. 
 

Nauczanie jest możliwe i zachodzi również przy wykorzystaniu zwykłej gry, ale jest jej produktem 
ubocznym, a nie zamierzonym celem. Z drugiej strony, grywalizacja w edukacji (lub symulacje 
immersyjnego uczenia się, nauka oparta na grach online itp.) została zaprojektowana z zamiarem 
ulepszenia określonego aspektu uczenia się, a gracze rozpoczynają grę edukacyjną z takimi 
oczekiwaniami. Rozwiązania edukacji opartej na grywalizacji są stosowane w szkoleniach służb 

ratowniczych, szkoleniach wojskowych, w edukacji korporacyjnej, w służbie zdrowia, na każdym 
poziomie edukacji, we wszystkich typach szkół i uczelni na całym świecie. 

 

Od najdawniejszych czasów zabawa jest ważnym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju, 
dojrzewania i uczenia się człowieka. I właśnie zabawa jest obowiązkowym składnikiem podejścia 
grywalizacyjnego.  

Aby stymulować pożądane efekty uczenia się, gra edukacyjna wymaga, oprócz celów uczenia się, 
szeregu odrębnych elementów, takich jak: kontekst narracyjny, zasady, cele, nagrody, wskazówki 
multisensoryczne i interaktywność. 

 

Ważne jest również, aby metoda grywalizacji była wysoce zindywidualizowana i skoncentrowana 
na uczniu, a jej celem było zachęcanie do eksploracji dużej ilości treści. Dodatkowo powinna 
umożliwić nauczycielom opracowywanie własnych treści, które można wykorzystać w różnych 

kontekstach edukacyjnych. Gracze mogą wzajemnie przekazywać sobie wiedzę, a w tym celu 
kluczowe znaczenie mają umiejętności komunikacyjne. Czat, funkcje e-mail, blogi na temat gier, 
zespoły wiki i inne technologie komunikacyjne Web 2.0+ - to wszystko tworzy ducha zespołowego, 
dodaje wartości edukacyjnej oraz wskazuje możliwości dodatkowej nauki. 

 

Badania wykazały, że rozwiązania w obszarze grywalizacji online przyspieszają proces 
przyswajania wiedzy, zwiększają motywację i wspierają rozwój umiejętności kognitywnego 

myślenia wyższego rzędu. Istnieje również pokoleniowa akceptacja gier, jako istotnej części 
życia codziennego. Jednak skuteczność gier edukacyjnych może być ograniczona, jeśli na 
etapie tworzenia nie zostaną w pełni uwzględnione kwestie efektów edukacyjnych oraz 
charakterystyka grupy docelowej. Rozwiązania związane z grywalizacją mogą być częścią 

mieszanego rozwiązania edukacyjnego (de Freitas, S. i Jarvis, S., 2007).. 
 

Cele gry edukacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju 
Cele kształcenia 

Wiedza: 

Uczeń powinien: 
 rozumieć efekt cieplarniany jako naturalne zjawisko spowodowane przez warstwę izolacyjną gazów 

cieplarnianych 
 rozumieć obecne zmiany klimatyczne jako zjawisko antropogeniczne wynikające ze zwiększonej emisji 

gazów cieplarnianych 
 dowiedzieć się, które rodzaje działalności człowieka w największym stopniu przyczyniają się do zmian 
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klimatycznych, niszczenia środowiska i utraty różnorodności biologicznej 
 poznać strategie, które pomagają łagodzić zmiany klimatyczne i zapobiegać niszczeniu środowiska 

Umiejętności: 

Uczeń powinien: 

 umieć wyjaśnić dynamikę ekosystemu i wpływ zmian klimatycznych 
 umieć zachęcić i podejmować współpracę z innymi, na rzecz ochrony klimatu i środowiska 
 być w stanie zrozumieć wpływ jednostki na zmianę klimatu i niszczenie środowiska 
 wiedzieć, że ochrona globalnego klimatu i środowiska jest podstawowym zadaniem 

jednostki i kierować się tą zasadą w codziennym życiu  
 

Postawy: 

 umiejętność oceny, czy działalność prywatna i zawodowa jednostki jest przyjazna dla 
środowiska i klimatu oraz dokonania ewentualnych zmian 

 umiejętność działania na rzecz środowiska i ludzi dotkniętych zmianami 
klimatycznymi 

 umiejętność promowania i wspierania działań przyjaznych dla klimatu i środowiska 
 

Określając założenia i możliwe efekty edukacyjne gry na rzecz zrównoważonego rozwoju, musimy 
wyznaczyć konkretne cele poznawcze, społeczno-emocjonalne i behawioralne. Umożliwią one 
radzenie sobie z wyzwaniami każdego z celów zrównoważonego rozwoju (SDG). Jednocześnie 
wzmocnią aktywność obywatelską niezbędną do osiągnięcia 17 celów ES. 

 
- Dziedzina poznawcza obejmuje wiedzę i umiejętności myślenia niezbędne do lepszego 

zrozumienia SDG i wyzwań związanych z ich osiągnięciem. 

- Dziedzina społeczno-emocjonalna obejmuje umiejętności społeczne, które umożliwiają uczniom 
współpracę, negocjacje i komunikowanie się w celu promowania celów zrównoważonego 
rozwoju, a także umiejętności autorefleksji, wartości, postaw i motywacji, które umożliwiają 
uczniom rozwój. 

- Domena behawioralna opisuje kompetencje do działania. 

Cele edukacyjne w zakresie poznawczym 
1. Uczeń rozumie pojęcia zmiany klimatu, utraty różnorodności biologicznej i siedlisk, skrajnego 

i względnego ubóstwa oraz potrafi krytycznie zastanowić się nad ich podstawowymi 
założeniami oraz praktykami kulturowymi i normatywnymi. 

2. Uczeń posiada wiedzę na temat lokalnego, krajowego i globalnego rozmieszczenia zmian 
klimatycznych, problemów środowiskowych, skrajnego ubóstwa i bogactwa. 

3. Uczeń zna przyczyny i skutki zmian klimatycznych, problemów środowiskowych czy ubóstwa; 

nieobce są mu pojęcia: nierówny podział zasobów i władzy, kolonizacja, konflikty, katastrofy 

spowodowane zagrożeniami naturalnymi i skutkami zmian klimatycznych, degradacja 
środowiska, katastrofy technologiczne czy brak systemów i środków ochrony społecznej. 

4. Uczeń rozumie wpływ zmian klimatycznych, degradacji środowiska, skrajnego ubóstwa 
i bogactwa na podstawowe prawa i potrzeby człowieka. 

5. Uczeń posiada wiedzę dotyczącą strategii i środków umożliwiających ograniczenie ubóstwa 

i potrafi rozróżnić podejście oparte na deficycie i sile w walce z ubóstwem. 

6. Uczeń wie, jakie znaczenie mają narzędzia ICT w rozwiązywaniu problemów i poszukiwaniu rozwiązań. 
7. Uczeń został zapoznany z 17 celami ESD. 

 
Cele edukacyjne w zakresie społeczno-emocjonalnym 
1. Uczeń jest w stanie współpracować z innymi, aby umożliwić jednostkom i grupom społecznym 

wpływanie na zmianę w dystrybucji władzy i zasobów w ramach społeczności i poza nią. 
2. Uczeń jest w stanie podnieść swoją świadomość dotyczącą skrajnego ubóstwa i bogactwa, 
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zmian klimatycznych, degradacji środowiska i zachęcić do dialogu na temat możliwych 
rozwiązań tych problemów. 

3. Uczeń potrafi wykazać wrażliwość na problem ubóstwa, zmian klimatycznych i ochrony 

środowiska, a także empatię i solidarność z ludźmi biednymi i znajdującymi się w trudnej 
sytuacji. 

4. Uczeń jest w stanie zidentyfikować swoje osobiste doświadczenia i uprzedzenia w zakresie 
ochrony środowiska i zmian klimatycznych. 

5. Uczeń potrafi krytycznie zastanowić się nad swoją rolą w utrzymaniu globalnych struktur 

nierówności, zmian klimatycznych związanych z działalnością człowieka i degradacją 
środowiska. 

6. Uczeń potrafi krytycznie wykorzystywać narzędzia ICT do wyszukiwania ważnych informacji 
oraz komunikowania się i współpracy z innymi osobami i społecznościami. 

7. Uczeń potrafi krytycznie przemyśleć swoją rolę w osiąganiu 17 celów ESD. 

 
Cele edukacyjne w zakresie behawioralnym 
1. Uczeń jest w stanie planować, wdrażać, oceniać i powielać działania, które przyczyniają się do 

przeciwdziałania konsekwencjom zmian klimatu oraz zaspokajają potrzebę osiągnięcia 17 

celów ESD. 

2. Uczeń jest w stanie publicznie domagać się, wspierać rozwój i integrację działań politycznych 
promujących sprawiedliwość społeczną i gospodarczą, strategie zmniejszania ryzyka oraz 
działania na rzecz ochrony środowiska. 

3. Uczeń potrafi oceniać, uczestniczyć i wpływać na decyzje władz lokalnych, krajowych 
i międzynarodowych oraz przedsiębiorstw, dotyczące strategii zarządzania w zakresie zmian 
klimatycznych i ochrony środowiska. 

4. Uczeń potrafi uwzględnić zmiany klimatyczne i ochronę środowiska, sprawiedliwość społeczną 

i kwestie antykorupcyjne w swoich działaniach konsumpcyjnych. 
5. Uczeń jest w stanie zaproponować rozwiązania problemów systemowych związanych ze 

zmianą klimatu i degradacją środowiska. 
6. Uczeń potrafi działać w sposób odpowiedzialny społecznie i środowiskowo. 
7. Uczeń potrafi efektywnie i konstruktywnie współdziałać z innymi osobami w ramach pracy zespołowej. 
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Kolorowy Świat: Pojęcia kluczowe – poziomy 1, 2, 3 

Informacje o problematyce i tematach poruszanych na każdym poziomie gry. 
 

Materiały zamieszczone w tym rozdziale przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli 
i edukatorów, którzy zdecydują się wykorzystywać grę edukacyjną Kolorowy Świat w pracy 
z dziećmi. Niektóre zagadnienia są tak powszechne, że powinny być bez problemu zrozumiane 
i przyswojone przez dzieci. Złożoność części pojęć będzie najprawdopodobniej wymagać od 

nauczyciela dostosowania do wieku i możliwości uczniów. Rozdział ten ma być wsparciem dla 
nauczycieli/edukatorów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat kwestii środowiskowych 
i zrównoważonego rozwoju. Zawiera on fakty, liczby i wnioski z szeregu aktualnych, istotnych 
i autorytatywnych źródeł wymienionych na końcu rozdziału, a także dodatkowo dołączonych do 

każdego z poruszonych zagadnień. Zatem, osobom zainteresowanym samodzielnym 
poszerzeniem wiedzy na ten temat, proponujemy poniższe opracowanie. 

 

Poziom pierwszy 
 

Zmiany klimatu - cykle susz, powodzi, itp. 
 

Wśród skutków zmian klimatycznych wymienić można pożary, susze, powodzie, huragany, 

podnoszenie się poziomu mórz, zakwaszenie oceanów i topnienie wiecznej zmarzliny. Skutki te są 

coraz bardziej widoczne. UN 2019, s. 4. 
 

Zmniejszenie populacji pszczół 
 

W ostatnich latach uwagę opinii publicznej zwróciła sytuacja populacji pszczół miodnych, która 
uległa zmniejszeniu w Unii Europejskiej i na całym świecie. Za tym szeroko nagłośnionym 

zjawiskiem kryje się problem o znacznie większej skali, a mianowicie dramatyczny spadek 
występowania i różnorodności wszelkiego rodzaju europejskich owadów zapylających, w tym 
dzikich pszczół, bzygowatych, motyli i ciem. EC2018, s.1. 

 

Utrata siedlisk i stosowanie pestycydów są określane jako kluczowe problemy zapylaczy. EC 2018,  
s. 4-5. 

 
Środki mające pomóc zapylaczom obejmują pasy buforowe i grunty ugorowane dla roślin bogatych 

w nektar i pyłki. EC 2018, s. 5. 
 

Wylesianie 
 

Lasy na całym świecie są zagrożone wylesianiem i degradacją. Główną przyczyną wylesiania jest 
rolnictwo (słabo zaplanowana infrastruktura staje się dużym zagrożeniem), a główną przyczyną 
degradacji lasów jest nielegalne pozyskiwanie drewna. Co roku tracimy 18,7 mln akrów lasów, co 

odpowiada 27 boiskom piłkarskim na minutę. WWF. 
 

Powody postępującego zmęczenia gleby 
 

W znaczącym raporcie ONZ z 2019 r. erozja gleby została określona jako skutek zmian 

klimatycznych. UN 2019,s. 13. 

Działalność rolnicza ma bezpośredni wpływ na jakość gleb, a dobre praktyki mogą zarówno 

utrzymać, jak i zwiększyć ich produktywność. Jednak niektóre aspekty działalności gospodarczej 
są pośrednio związane ze zdrowiem i wydajnością gleby. Do erozji gleby prowadzi między innymi 
wylesianie. Co więcej, łąki bywają nadmiernie wypasane, a następnie opuszczane, co czyni je 
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pustyniami. W miarę szybkiego rozrastania się miast ze względu na wzrost liczby ludności, 

migrację i urbanizację, zabudowywane są żyzne gleby wokół nich. UNGC2016, s. 3. 
 

Niezrównoważone praktyki rolnicze 
 

Globalna ekspansja obszarów rolniczych i leśnych przyczyniła się do wzrostu emisji gazów 

cieplarnianych netto i utraty naturalnych ekosystemów (na przykład lasów, sawann, naturalnych łąk 

i terenów podmokłych) oraz do zmniejszenia różnorodności biologicznej. IPCC 2019, s. 2-3. 

Dane dostępne od 1961 r. pokazują, że podaż olejów roślinnych i mięsa na mieszkańca wzrosła ponad 
dwukrotnie, a podaż kalorii w żywności na mieszkańca wzrosła o około jedną trzecią. Mniej więcej 

jedna czwarta wyprodukowanej żywności jest niszczona lub marnowana. Wszystko to wiąże się 
z dodatkową emisją gazów cieplarnianych. IPCC 2019, s. 3. 

 

Przewiduje się, że emisja gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji rolnej wzrośnie, napędzana 

przez wzrost liczby ludności i dochodów oraz zmianę wzorców konsumpcji. IPCC 2019, s.11. 

 
 

Użycie pestycydów 
 

Rozwijająca się technologia produkcji pestycydów, jak również wprowadzone innowacje rolnicze na 
rzecz produkcji rolnej, pomogły w zaspokojeniu potrzeb rosnącej populacji ludzkiej. Odbyło się to jednak 

kosztem zdrowia ludzi i kondycji środowiska. Pestycydy powodują szereg szkód. Spływ z upraw 
poddanych działaniu środków chemicznych często zanieczyszcza otaczający ekosystem i nie tylko, 
powodując przewidywalne konsekwencje ekologiczne. Ponadto, redukcja populacji szkodników 
zachwiała w łańcuchu pokarmowym równowagą między gatunkami drapieżnymi i ofiarami, destabilizując 

w ten sposób ekosystem. Pestycydy  zmniejszają bioróżnorodność gleb. UNGA 2017, s. 3. 
 

Pestycydy zostają w środowisku przez dziesięciolecia i stanowią globalne zagrożenie dla całego 

systemu ekologicznego, od którego zależy produkcja żywności. Nadmierne i niewłaściwe 
stosowanie pestycydów skutkuje skażeniem otaczającej gleby i źródeł wody, powodując utratę 
różnorodności biologicznej, niszczenie pożytecznych populacji owadów, które są naturalnymi 

wrogami szkodników, oraz zmniejszenie wartości odżywczej żywności. UNGA 2017, s. 9. 
 

Jak zmniejszyć zmęczenie gleby 
 

Wszelkie działania adaptacyjne jako łagodzenie skutków zmian klimatycznych na ziemiach 
uprawnych, obejmują zwiększanie zawartości materii organicznej w glebie, kontrolę erozji, 
ulepszone zarządzanie nawozami oraz stosowanie odmian i ulepszeń genetycznych w celu 
uzyskania odporności na upały i suszę. IPCC2019, s. 25. 

 

Zbilansowana dieta, obejmująca żywność pochodzenia roślinnego, składająca się przykładowo 
z pełnych ziaren, roślin strączkowych, owoców i warzyw, orzechów i nasion, a także żywności 
pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanej w odpornych, zrównoważonych i niskoemisyjnych 

systemach, stwarza duże możliwości adaptacji i łagodzenia zmian klimatycznych, przynosząc 
jednocześnie korzyści dla zdrowia ludzi. IPCC2019, s. 26. 

 

Zmiany w nawykach żywieniowych, zmniejszenie strat pożniwnych i ograniczenie marnotrawienia 

żywności mogą pomóc w rozwiązaniu problemu zmian klimatycznych. IPCC2019, s. 21. 
 

Poniżej przedstawiono „Zasady zrównoważonego zarządzania glebą” stworzone przez ONZ: 
 

1. Chroń glebę przed degradacją fizyczną, chemiczną i biologiczną. 
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2. Ogranicz erozję i unikaj wylesiania. 
3. Dbaj o rozwój działalności ekstensywnej, systemów wiedzy rolniczej oraz promuj innowacje. 
4. Zwiększaj produktywności gleby, zgodnie z jej naturalnymi możliwościami. 
5. Utrzymuj oparte na glebie usługi ekosystemowe, dostępność i jakość wody. 
6. Odtwarzaj gleby na terenach zdegradowanych, porzuconych i marginalnych. 
7. Mów o znaczeniu gleby. UNGC 2016, s. 1. 

 
Rolnictwo organiczne 

 
Rozwój rolnictwa ekologicznego w wielu krajach pokazuje, że możliwa jest uprawa ziemi 

z mniejszą ilością pestycydów lub bez nich. UNGA 2017, s. 19. 
 

Znaczenie różnorodności biologicznej i płodozmianu 
 
W rolnictwie ekologicznym uprawy są chronione przed szkodnikami poprzez zwiększanie 
różnorodności biologicznej i sprzyjanie występowaniu ich naturalnych wrogów. Przykłady obejmują 
tworzenie siedlisk wokół farm jako formę wspierania naturalnych wrogów i innej korzystnej fauny 

lub stosowanie funkcjonalnej agro bioróżnorodności przy użyciu strategii naukowych w celu 
zwiększenia populacji naturalnych wrogów. Płodozmian i rośliny okrywowe pomagają również 
chronić glebę przed różnymi patogenami, zwalczać chwasty i zwiększać zawartość organiczną, 
podczas gdy bardziej odporne odmiany upraw mogą pomóc w zapobieganiu chorobom roślin. 

UNGA2017, s. 20. 
 

Poziom drugi 
 

Jak zmienia się klimat w wyniku globalnego ocieplenia 
 

Ostatnie 4 lata były najcieplejsze w historii, a emisje gazów cieplarnianych nadal rosną. UN 2019,  
s. 4. 
 
Zgodnie z obecnymi trendami, osoba urodzona dzisiaj najprawdopodobniej dożyje starości na 

planecie, która będzie o 3,0 stopnie cieplejsza niż w czasach przedindustrialnych –to dwukrotnie 
więcej niż maksymalny pułap 1,5 stopnia C ustalony przez rządy w Paryżu w 2015 roku. UN 2019, 
s. 9. 

 

Emisja gazów cieplarnianych wyniosła w 2016 r. 50,8 mld ton, co oznacza wzrost o 48% od 1990 r. 
UN 2019, s. 13. 

 
Emisja gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej spadła jednak o 22% w porównaniu z poziomem 

z 1990 r. W 2017 r. emisja wyniosła 4,3 miliarda ton, pomimo jednoczesnego 58% wzrostu 

gospodarczego. UN2019, s. 18. 

Przewiduje się, że wraz ze wzrostem temperatury, w XXI wieku ulegnie zwiększeniu częstotliwość, 

intensywność i czas trwania zdarzeń związanych z gorącą pogodą, w tym fal upałów. IPCC2019, s. 

15. 

Formy i skutki zmian klimatycznych (powodzie, huragany, susze…) 
 

Skutki zmian klimatu obejmują pożary, susze, powodzie, huragany, podnoszenie się poziomu 

mórz, zakwaszenie oceanów i topnienie wiecznej zmarzliny. Zjawiska te przybierają na sile. UN 

2019, s. 4. 
 

Temperatura wzrosła już o około 1,0 stopnia C od czasów przedindustrialnych. UN 2019, s. 7. 
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Jak możemy zminimalizować negatywne skutki działań człowieka? 
 
Musimy zmniejszyć globalną emisję gazów cieplarnianych o 45% do 2030 r. oraz osiągnąć neutralność 

węglową do 2050 r. UN 2019, s. 4. 

W ważnym raporcie ONZ z 2019 r. stwierdzono, że działania w dziedzinie klimatu są 

„nierozerwalnie związane ze zrównoważonym rozwojem”. Uznaje się, że integracja polityki 

klimatycznej i polityki rozwojowej ma kluczowe znaczenie zarówno dla poprawy życia ludzi 
(zwłaszcza w biedniejszych krajach), jak i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.UN2019, s. 22. 

 

Recykling, ponowne użycie i odpowiedzialna konsumpcja 
 
W Europie zużywamy obecnie 16 ton materiału na osobę rocznie, z czego 6 ton staje się 
odpadem. Chociaż polityka zarządzania odpadami w UE wciąż się poprawia, gospodarka 
europejska nadal traci znaczną ilość potencjalnych „surowców wtórnych”, takich jak metale, 

drewno, szkło, papier i tworzywa sztuczne. W 2010 r. całkowita produkcja odpadów w UE wyniosła 
2,5 mld ton. Z tej sumy tylko niewielki (choć rosnący) procent (36%) poddano recyklingowi, a 
resztę składowano lub spalano, z czego około 600 mln ton można było poddać recyklingowi lub 
ponownie wykorzystać. EC Waste. 

 

Jeśli odpady będą poddawane regeneracji, ponownemu wykorzystaniu czy recyklingowi, a odpady 

z jednej branży staną się surowcem w innej, możemy przejść do gospodarki o bardziej zamkniętym 

obiegu, w której odpady są eliminowane, a zasoby są wykorzystywane w sposób wydajny 

i zrównoważony. EC Waste. 

Rzeki i ich ponowne zadziczanie 
 

Europejskie zasoby wodne są wykorzystywane w szeroko pojętej działalności człowieka. 

Działania te często się nakładają, co wpływa na prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów, 

przyczynia się do utraty różnorodności biologicznej i stwarza zagrożenie dla cennych korzyści, 

jakie woda przynosi społeczeństwu i gospodarce. EW2018, s. 7. 

Produkcja rolna jest głównym źródłem rozproszonych zanieczyszczeń, głównie w wyniku 
nadmiernej produkcji żywności i emisji chemikaliów, takich jak pestycydy. Wśród innych przyczyn 
wymienić można gospodarstwa wiejskie, emigrację z obszarów miejskich oraz leśnictwo. EW2018, 
s. 9. 

 

Metody przywracania naturalnego przepływu rzek obejmują; 

• podejmowanie działań zapewniających utrzymanie ciągłości rzek, takich jak usuwanie przeszkód i 
instalowanie przepławek 

• podejmowanie działań skoncentrowanych na przywracaniu siedlisk wodnych, np. ulepszanie siedlisk 
fizycznych 

• zagospodarowanie osadów w sposób zapewniający ich transport wraz z nurtem rzek 

• ponowne połączenie rozlewisk i terenów podmokłych w celu przywrócenia bocznych 
połączeń między głównym kanałem rzeki, obszarem nadbrzeżnym (brzegiem rzeki) a 
szerszą równiną zalewową 

• wdrażanie środków w zakresie naturalnej retencji wody, które przywracają naturalne 
zasoby wody, np. zalewanie terenów powodziowych i budowa zbiorników retencyjnych 

• przywrócenie naturalnego systemu przepływu wody, np. poprzez ustalenie 
minimalnego przepływu i wymagań ekologicznych 

• opracowywanie planów generalnych lub planów ochrony w celu odtworzenia populacji 
zagrożonych gatunków ryb. EW 2018, s. 9 
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Znaczenie lasów w zapobieganiu erozji gleby i zatrzymywaniu wody deszczowej. 
 
Rosnące drzewa wchłaniają dwutlenek węgla z atmosfery. Pomaga to zarówno ograniczyć 
globalne ocieplenie, jak i chroni różnorodność biologiczną. ONZ 2019, s. 28. 

 

Władze Etiopii twierdzą, że 29 lipca 2019 r. posadzono tam ponad 350 milionów sadzonek drzew, 

co zdaniem rządu było rekordem świata osiągniętym w jeden dzień w ramach zakrojonej na 

szerszą skalę kampanii na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju i spowolnienia zmian 

klimatycznych. ONZ 2019, s. 28. 

Wylesianie stanowi szczególny problem w przypadku lasów tropikalnych, ponieważ lasy te są 
domem dla dużej części światowej różnorodności biologicznej. Na przykład w Amazonii wycięto 
około 17% lasów w ciągu ostatnich 50 lat, głównie z powodu przekształcania ich w gospodarstwa 
z hodowlą bydła. WWF 

Erozja gleby spowodowana przez wodę jest jednym z głównych zagrożeń dla gleb w Unii 
Europejskiej, która ma negatywny wpływ na usługi ekosystemowe, produkcję roślinną, jakość 
wody pitnej, regulację powodzi i zasoby węgla. SE 2017, s. 7. 

Lasy zatrzymują nadmiar wody deszczowej i pomagają w łagodzeniu ich odpływu, zapobiegając 
ekstremalnym spływom. To z kolei zmniejsza szkody spowodowane przez powodzie, a także 
pomaga łagodzić skutki susz. EEA 2015, s. 5. 

 
Poziom trzeci 

 
Źródła zanieczyszczeń atmosferycznych 

 
Do emisji zanieczyszczeń powietrza przyczynia się kilka kluczowych sektorów, w tym transport, 

przedsiębiorstwa/przemysł i gospodarstwa domowe, produkcja i dystrybucja energii, rolnictwo 

i odpady (w tym składowanie i spalanie odpadów). EEA 2019, s. 20. 

Jaki wpływ mają zanieczyszczenia na życie ludzi i zwierząt 
 

Zanieczyszczenie powietrza ma znaczący wpływ na zdrowie ludności Europy, zwłaszcza na 
obszarach miejskich. Najpoważniejszymi zanieczyszczeniami w Europie pod względem 
szkodliwości dla zdrowia ludzkiego są cząstki stałe, dwutlenek azotu i ozon w warstwie 
przyziemnej. Bardziej narażone są osoby starsze, dzieci i osoby z różnymi schorzeniami. EEA 

2019, s. 8. 
 

Zanieczyszczenie powietrza jest obecnie najważniejszym zagrożeniem środowiskowym dla zdrowia ludzi.  
EEA 2019, s. 10. 

 
Według Światowej Organizacji Zdrowia choroby serca i udar są najczęstszymi przyczynami 
przedwczesnej śmierci związanej z zanieczyszczeniem powietrza. W dalszej kolejności znajdują się 
choroby i nowotwory płuc.EEA2019, s. 13. 

 

Zanieczyszczenie powietrza prowadzi do degradacji środowiska i ma wpływ na naturalne 

ekosystemy i różnorodność biologiczną. Ozon w warstwie przyziemnej może niszczyć uprawy, 

lasy i inną roślinność, osłabiając ich wzrost i wpływając na różnorodność biologiczną. EEA 2019, 

s. 73. 

Jak możemy zminimalizować negatywny wpływ działań człowieka na jakość powietrza? 
 
Istnieje szereg działań, które mogą wpłynąć na poprawę jakości powietrza. Na obszarach miejskich 
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można postawić na stosowanie czystszych paliw do ogrzewania domostw, wprowadzenie stref 

niskoemisyjnych transportu, wymianę taboru na ekologiczne autobusy lub tramwaje, promowanie 

ruchu rowerowego, obniżenie dozwolonych prędkości i nakładanie opłat za wjazd do centrum 

miasta. EEA 2019, s.17. 

Inne sposoby poprawy jakości powietrza obejmują ograniczenie stosowania nawozów w rolnictwie 
oraz powstrzymanie niekontrolowanego spalania odpadów stałych i rolniczych. EEA 2019, s.15. 

 

W związku z tym, że gazy cieplarniane i zanieczyszczenia powietrza mają te same źródła emisji, 

ograniczenie emisji jednego lub drugiego może przynieść pozytywne rezultaty. EEA 2019, s. 14. 
 

Energie odnawialne a kopalne źródła energii 
 
Dobrze ugruntowany system energetyczny wspiera wszystkie sektory: od biznesu, medycyny 

i edukacji po rolnictwo, infrastrukturę, komunikację i zaawansowane technologie. Dostęp do energii 
elektrycznej w biedniejszych krajach zaczął przyspieszać, efektywność energetyczna wciąż się 
poprawia, a energia odnawialna przynosi imponujące korzyści. Niemniej jednak potrzebne są 
intensywne działania, aby poprawić dostęp do czystych i bezpiecznych paliw oraz technologii 

umożliwiających proces przygotowania posiłków 3 miliardom ludzi. Od dziesięcioleci paliwa 
kopalne, takie jak węgiel, ropa czy gaz, były głównymi źródłami produkcji energii elektrycznej, 
jednakże 3 miliardy ludzi nie ma dostępu do czystych paliw kuchennych, co powoduje prawie 4 
miliony przedwczesnych zgonów rocznie. Spalanie paliw węglowych powoduje powstawanie 

dużych ilości gazów cieplarnianych, które są przyczyną zmian klimatycznych i mają szkodliwy 
wpływ na dobrostan ludzi i środowisko naturalne. Państwa świata mogą przyspieszyć przejście na 
niedrogi, niezawodny i zrównoważony system energetyczny, inwestując w odnawialne źródła 
energii, nadając priorytet praktykom energooszczędnym oraz przyjmując czyste technologie 

energetyczne i infrastrukturę. UN.ORG 
 

Władze Chile ogłosiły w czerwcu 2019 r. plany zamknięcia ośmiu elektrowni węglowych 

w ciągu najbliższych pięciu lat i wyznaczyły długoterminowy cel uzyskania neutralności pod 
względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. ONZ 2019, s. 34. 

 

Znaczenie lasów dla poprawy jakości powietrza  
 

Rośliny biorą udział w pobieraniu, transporcie i asymilacji (lub w niektórych przypadkach w 

rozkładzie) wielu zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych. W związku z tym drzewa i roślinność 
mogą odgrywać ważną rolę, wpływając na jakość powietrza w miastach i łagodząc niektóre 
negatywne skutki zanieczyszczeń. Roślinność usuwa również z atmosfery dwutlenek węgla (CO2) 
- główny gaz cieplarniany związany ze zmianami klimatu. FR 

 

Obywatelstwo ekologiczne 
 

Obywatelstwo ekologiczne to idea, zgodnie z którą wszyscy powinni brać odpowiedzialność za 

wpływ ludzkości na środowisko naturalne. Poniżej wymieniono kilka przykładów: 

• Przyjmij ekologiczny styl życia - na przykład „ogranicz, ponownie wykorzystaj, poddaj 
recyklingowi”. 

• Uczestnicz w podejmowaniu decyzji środowiskowych - angażuj się na szczeblu lokalnym, 
krajowym i międzynarodowym. 

• Pociągaj firmy do odpowiedzialności - na przykład nie kupuj produktów nadmiernie 
opakowanych, pytaj sprzedawców detalicznych o możliwość zwrotu starych urządzeń. 
EL.ORG 
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Znaczenie różnorodności biologicznej 
 

Różnorodność biologiczna to różnorodność życia na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym. 
BFA ONZ 2019, s. Xxxvii. 

 
Pojęcie natury przywołuje rozmaite skojarzenia wśród ludzi, m.in. bioróżnorodność, ekosystemy, 
Matka Ziemia, systemy życia i inne analogiczne terminy. Wpływ przyrody na życie człowieka 
przywołuje na myśl takie pojęcia jak towary i usługi ekosystemu czy dary natury. Zarówno 
przyroda, jak i jej produkty są niezbędne dla egzystencji człowieka i dobrej jakości życia. UN 

IPBES, s. 3. 
 
Biosfera, od której zależy ludzkość jako całość, zmienia się w niespotykanym stopniu we 
wszystkich skalach przestrzennych. Różnorodność biologiczna - różnorodność w obrębie gatunku, 

między gatunkami i ekosystemami –zmniejsza się szybciej niż kiedykolwiek w historii ludzkości. 
UN IPBES, s. 3. 

 

Ze względu na zintensyfikowaną działalność człowieka, środowisko naturalne uległo ogromnej 

zmianie na znacznej części globu, a większość wskaźników ekosystemów i bioróżnorodności 

notuje gwałtowny spadek. UN IPBES, s. 4. 
 

 
Źródła: 

 
EC Waste - https://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm 

 
EC 2018 – ‘EU Pollinators Initiative. ’Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the  European Economic and Social Committee and  the Committee of the Regions. 

{SWD(2018) 302 final} 
  

EEA 2019 – ‘Air Quality in Europe – 2019 report.’ EEA report No 10/2019. European Environment Agency. 
 

EEA 2015–‘Water-retention potential of Europe's forests: A European overview to support 

natural water-retention measures. ’EEA Technical report No 13/2015. 

EW 2018–‘European waters: Assessment of status and pressures 2018. ’EEA Report No 7/2018. 

European Environment Agency. 

 
EL.ORG - http://www.environmentlaw.org.uk/rte.asp?id=199 

 
FR - https://www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/urban-regeneration-and-greenspace-

partnership/greenspace-in-practice/benefits-of-greenspace/improving-air-quality/ 

 

IPCC 2019–‘Climate Change and Land: An IPCC Special report on climate change, desertification, land 
degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial 
ecosystems.’ Summary for Policymakers. Intergovernmental Panel on Climate Change, 2019. 

 
SE 2017 – ‘ Condition of agricultural soil: Factsheet on soil erosion. Overview of models, data and 
information on soil erosion in agricultural soils.’ Panos Panagos, Cristiano Ballabio, Emanuele Lugato, 
Arwyn Jones, Pasquale Borrelli. European Commission, JRC Science for Policy Report, 2017. 

 

UNBFA 2019 –‘ The state of the world’s biodiversity for food and agriculture.’ Food and Agriculture 

organisation of the United Nations, 2019. 
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UN 2019 – ‘The Heat Is On: Taking Stock of Global Climate Action.’ United Nations Development 

Program, Global Outlook Report 2019. 

 
UNGC 2016 - The United Nations Global Compact: ‘Principles for Sustainable Soil Management’, 2016. 

 
UNGA 2017 - ‘Report of the Special Rapporteur on the right to food’ United Nations General 
Assembly A/HRC/34/48, 2017. 

 
UNIPBES 2019 – ‘Report of the Plenary of the Intergovernmental Science-Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services on the work of its seventh session’. Addendum: 

Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem 

services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 

Services. 2019. 

UN ORG - https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/7.pdf 
 

WWF - https://www.worldwildlife.org/threats/deforestation-and-forest-degradation 

  



 

Założenia i cele kart pracy
Celem podjętych działań edukacyjnych jest 
ekologiczne, promowanie szacunku dla przyrody i dla samego siebie.

Cele i zadania: 
 

Cele poznawcze / Wiedza 
 

• Zapoznanie dzieci ze środowiskiem naturalnym i antropogenicznym.
• Zrozumienie mechanizmów 

antropogenicznymi. 
• Zrozumienie, jak krucha jest równowaga środowiska naturalnego.
• Uświadomienie sobie, że działalność i interwencje człowieka mają niebezpieczne konsekwencje dla 

środowiska naturalnego. 
• Zrozumienie, jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego i antropogenicznego.

Cele emocjonalne / Postawy, wartości
 

• Rozwijanie myślenia krytycznego i odpowiedzialnego podejścia do kwestii środowiskowych 
na bazie zdobytych doświadczeń.

• Zrozumienie odpowiedzialności i możliwości jednostki w kształtowaniu polityki 
środowiskowej całej społeczności poprzez aktywne obywatelstwo.

• Zmiana postaw i zachowań tak, aby mogły odgrywać istotną rolę w zrównoważonym 
rozwoju – cel, do którego osiągnięcia wymagana jest 
i psychomotorycznej. 

Cele / umiejętności psychomotoryczne
 

Rozwijanie umiejętności: 
• wyszukiwania i gromadzenia informacji
• obserwacji, rozpoznawania I klasyfikowania
• wyrażania przypuszczeń (a co jeśli…), prognoz (co robić w p

Załączone ćwiczenia są ułożone w logicznej kolejności z uwzględnieniem wieku dzieci, do których 
są adresowane. Wraz z wiekiem rośnie stopień trudności i wymagane umiejętności. Oczywiście 
przyjęta kolejność jest jedynie sugestią, która nie unie
innego podejścia w zależności od poziomu klasy.

Kolorowe oznaczenie każdej z kart pracy stanowi sugestię, kiedy wykorzystać dane ćwiczenie: 
przed, w trakcie lub po użyciu gry edukacyjnej. Ostatecznie to nauczyciel,
swojej klasy, wybiera właściwy moment.

 

Przed użyciem gry

  W trakcie gry 

Po użyciu gry  
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i cele kart pracy 
Celem podjętych działań edukacyjnych jest wzmocnienie krytycznego spojrzenia uczniów na zagadnienia 
ekologiczne, promowanie szacunku dla przyrody i dla samego siebie. 

Zapoznanie dzieci ze środowiskiem naturalnym i antropogenicznym. 
Zrozumienie mechanizmów środowiska przyrodniczego i jego interakcji z organizmami 

Zrozumienie, jak krucha jest równowaga środowiska naturalnego. 
Uświadomienie sobie, że działalność i interwencje człowieka mają niebezpieczne konsekwencje dla 

 
Zrozumienie, jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego i antropogenicznego.

emocjonalne / Postawy, wartości 

Rozwijanie myślenia krytycznego i odpowiedzialnego podejścia do kwestii środowiskowych 
na bazie zdobytych doświadczeń. 

owiedzialności i możliwości jednostki w kształtowaniu polityki 
środowiskowej całej społeczności poprzez aktywne obywatelstwo. 
Zmiana postaw i zachowań tak, aby mogły odgrywać istotną rolę w zrównoważonym 

cel, do którego osiągnięcia wymagana jest mobilizacja domeny emocjonalnej 

Cele / umiejętności psychomotoryczne 

 
gromadzenia informacji 

obserwacji, rozpoznawania I klasyfikowania 
wyrażania przypuszczeń (a co jeśli…), prognoz (co robić w przyszłości).

Załączone ćwiczenia są ułożone w logicznej kolejności z uwzględnieniem wieku dzieci, do których 
są adresowane. Wraz z wiekiem rośnie stopień trudności i wymagane umiejętności. Oczywiście 
przyjęta kolejność jest jedynie sugestią, która nie uniemożliwia każdemu nauczycielowi przyjęcia 
innego podejścia w zależności od poziomu klasy. 

Kolorowe oznaczenie każdej z kart pracy stanowi sugestię, kiedy wykorzystać dane ćwiczenie: 
przed, w trakcie lub po użyciu gry edukacyjnej. Ostatecznie to nauczyciel,
swojej klasy, wybiera właściwy moment. 

Przed użyciem gry 

 Grafika: https://imgbin.com/free-png/ 

 

Udanej zabawy!!!!!

wzmocnienie krytycznego spojrzenia uczniów na zagadnienia 

środowiska przyrodniczego i jego interakcji z organizmami 

Uświadomienie sobie, że działalność i interwencje człowieka mają niebezpieczne konsekwencje dla 

Zrozumienie, jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego i antropogenicznego. 

Rozwijanie myślenia krytycznego i odpowiedzialnego podejścia do kwestii środowiskowych 

owiedzialności i możliwości jednostki w kształtowaniu polityki 

Zmiana postaw i zachowań tak, aby mogły odgrywać istotną rolę w zrównoważonym 
mobilizacja domeny emocjonalnej 

rzyszłości). 

Załączone ćwiczenia są ułożone w logicznej kolejności z uwzględnieniem wieku dzieci, do których 
są adresowane. Wraz z wiekiem rośnie stopień trudności i wymagane umiejętności. Oczywiście 

możliwia każdemu nauczycielowi przyjęcia 

Kolorowe oznaczenie każdej z kart pracy stanowi sugestię, kiedy wykorzystać dane ćwiczenie: 
przed, w trakcie lub po użyciu gry edukacyjnej. Ostatecznie to nauczyciel, znając grę i poziom 
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Karty pracy 

Wiek: 6 – 10 lat 



 

- Ćwiczenie na dobieranie w pary
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Nazwy zwierząt 
Ćwiczenie na dobieranie w pary – 

Orangutan

Kaczka

Królik

Pies

Burzyk balearski

Niedźwiedź polarny

Pszczoła

Karetta

Orangutan Borneo 

Kaczka 

Królik 

Pies 

Burzyk balearski 

Niedźwiedź polarny 

Pszczoła 

Karetta 



Środowiska naturalne
- Ćwiczenie na dobieranie w pary
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Środowiska naturalne 
Ćwiczenie na dobieranie w pary – 

Morze Śródziemne

Cały świat 

Biegun północny

Cały świat 

Baleary 

Cały świat 

Dziki las Borneo

Cały świat 

 

Morze Śródziemne 

ółnocny 

Dziki las Borneo 



Gdzie żyją zwierzęta
- Karta pracy typu prawda/fałsz

Gdzie żyją wymienione poniżej zwierzęta

1. Niedźwiedź polarny żyje na biegunie północnym

 

2. Żółw Karetta zasiedl

 

3. Burzyk balearski żyje w Azji.

 

4. Orangutan z Borneo żyje w Azji.

 

5. Lamy żyją w Ameryce.

 

6. Lwy żyją w Europie.

 

7. Słonie żyją w Afryce i Azji.

 

8. Kangury żyją w Australii.

 

9. Żyrafy żyją w Ameryce.

 

10. Tygrysy żyją w Afryce.
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Gdzie żyją zwierzęta 
Karta pracy typu prawda/fałsz – 

Gdzie żyją wymienione poniżej zwierzęta? 

polarny żyje na biegunie północnym PRAWDA

Żółw Karetta zasiedla rzeki.  PRAWDA

Burzyk balearski żyje w Azji.  PRAWDA

Orangutan z Borneo żyje w Azji.  PRAWDA

Lamy żyją w Ameryce.  PRAWDA

Lwy żyją w Europie.  PRAWDA

Słonie żyją w Afryce i Azji.  PRAWDA

w Australii.  PRAWDA

Żyrafy żyją w Ameryce.  PRAWDA

Tygrysy żyją w Afryce.  PRAWDA

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 

PRAWDA / FAŁSZ 



Deszcz Transpiracja

Wody podziemne Przepływ wód powierzchniowych

Tworzenie się chmur Przepływ wód podziemnych

Cykl hydrologiczny

 

Grafika:  http://geoviews4students.blogspot.com/2015/11/blog
 
 

 

Skopiuj poniższe pojęcia

na zdjęciu: 
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Transpiracja Skraplanie 

Przepływ wód powierzchniowych 

Przepływ wód podziemnych Wody powierzchniowe

Cykl hydrologiczny 
- Karta pracy - 

udents.blogspot.com/2015/11/blog-post_29.html 

pojęcia, wytnij je i umieść we właściwym miejscu 

Parowanie 

Topnienie śniegu 

Wody powierzchniowe

 

, wytnij je i umieść we właściwym miejscu 



 

Cykl hydrologiczny

A teraz użyj podanych pojęć
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Cykl hydrologiczny 
- Karta pracy - opis - 

podanych pojęć, aby opisać cykl hydrologiczny, aby opisać cykl hydrologiczny: 



 

Marnowanie wody
-

 

W każdym zdaniu zaznacz odpowiednio TAK LUB NIE

1. Czy wylewasz zużyty olej do zlewu?

2. Czy myjesz naczynia ręcznie?

3. Czy masz w domu nieszczelne krany?

4. Czy zostawiasz odkręconą wodę podczas mycia zębów?

5. W przypadku nieszczelnego kranu, czy zbierasz wodę (np. do 
podlewania roślin), dopóki go nie naprawisz?

6. Czy pozostawiasz odkręconą wodę podczas brania prysznica?

7. Czy oczyszczasz podwórko, taras
(bieżącą wodą) przy użyciu węża?

8. Czy myjesz samochód częściej niż raz w tygodniu?

9. Czy podlewasz kwiaty za pomocą węża?

10. Czy pozwalasz na marnowanie wody opadowej (deszczówki)?

11. Kiedy widzisz zepsutą rurę wodociągową na drodze, jesteś
obojętny? 

12. Czy często kupujesz owoce i warzywa poza sezonem?

13. Czy masz nieszczelną spłuczkę w toalecie?

14. Czy używasz pralki nawet do kilku ubrań?

15. Wolisz kąpać się w wannie zamiast pod prysznicem?

16. Czy w łazience / pod prysznicem marnujesz wodę do 
momentu aż się nagrzeje?

17. Czy będąc na plaży bierzesz prysznic po każdym zanurzeniu
 

18. Kiedy malujesz, myjesz pędzle w zlewie zamiast 

19. Usuwasz błoto z butów za pomocą węża z wodą, zamiast  
w plastikowej misce?  

20. Czy sadzisz trawnik w swoim ogrodzie?
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Marnowanie wody 
- Karta pracy typu tak/nie - 

W każdym zdaniu zaznacz odpowiednio TAK LUB NIE

1. Czy wylewasz zużyty olej do zlewu? 

2. Czy myjesz naczynia ręcznie? 

3. Czy masz w domu nieszczelne krany? 

ręconą wodę podczas mycia zębów? 

5. W przypadku nieszczelnego kranu, czy zbierasz wodę (np. do 
roślin), dopóki go nie naprawisz? 

Czy pozostawiasz odkręconą wodę podczas brania prysznica?

Czy oczyszczasz podwórko, tarasy itp. stałym przepływem 
(bieżącą wodą) przy użyciu węża? 

8. Czy myjesz samochód częściej niż raz w tygodniu? 

9. Czy podlewasz kwiaty za pomocą węża? 

10. Czy pozwalasz na marnowanie wody opadowej (deszczówki)?

widzisz zepsutą rurę wodociągową na drodze, jesteś 

12. Czy często kupujesz owoce i warzywa poza sezonem? 

13. Czy masz nieszczelną spłuczkę w toalecie? 

14. Czy używasz pralki nawet do kilku ubrań? 

kąpać się w wannie zamiast pod prysznicem? 

16. Czy w łazience / pod prysznicem marnujesz wodę do 
momentu aż się nagrzeje? 

Czy będąc na plaży bierzesz prysznic po każdym zanurzeniu

Kiedy malujesz, myjesz pędzle w zlewie zamiast w szklance? 

Usuwasz błoto z butów za pomocą węża z wodą, zamiast  

Czy sadzisz trawnik w swoim ogrodzie? 

W każdym zdaniu zaznacz odpowiednio TAK LUB NIE  

TAK NIE 

TAK NIE 

TAK NIE 

TAK NIE 

5. W przypadku nieszczelnego kranu, czy zbierasz wodę (np. do TAK NIE 

Czy pozostawiasz odkręconą wodę podczas brania prysznica? TAK NIE 

TAK NIE

TAK NIE 

TAK NIE 

10. Czy pozwalasz na marnowanie wody opadowej (deszczówki)? TAK NIE 

TAK NIE 
  

TAK NIE 

TAK NIE 

TAK NIE 

TAK NIE 

TAK NIE 

Czy będąc na plaży bierzesz prysznic po każdym zanurzeniu? TAK NIE 

TAK NIE 
 

TAK NIE 

 TAK NIE 
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Marnowanie wody – Podlicz ilość odpowiedzi ,,TAK” 

MIĘDZY 0 A 5 ODPOWIEDZI TAK. 
 

Gratulacje. Jesteś bardzo oszczędny, jeśli chodzi o zużycie wody. Kochasz 

środowisko i zależy Ci na przyszłości naszej planety. Gdyby wszystkie dzieci 

myślały tak jak ty, przyszłość ziemi byłaby obiecująca. Postępuj w ten sposób, 

zainspiruj innych swoim stylem życia! 

OD 6 DO 10 ODPOWIEDZI TAK. 
 

Niezły wynik. Kochasz planetę, ale możesz zrobić jeszcze więcej. Staraj się 

unikać marnotrawienia wody, aby niektóre z powyższych wyborów mogły zmienić 

się z TAK na NIE. Starasz się jednak polepszyć kondycję naszej planety. 

MIĘDZY 11 A 15 ODPOWIEDZI TAK. 
 

Nie za dobrze. Postaraj się bardziej. Twoje wybory mają wpływ na przyszłość planety. 

Wiele z nich musi zmienić się na TAK, już od dzisiaj. Rozważ powyższe kwestie i 

zastanów się, co możesz zmienić w swoim codziennym życiu, aby poprawić swój wynik, a 

tym samym sytuację na naszej planecie. 

MIĘDZY 16 A 20 ODPOWIEDZI TAK. 
 

Katastrofa! Zrób coś, bo inaczej będziemy zgubieni. Możesz zmienić wiele swoich 

codziennych nawyków, co będzie korzystne zarówno dla twoich finansów, jak i 

planety. A możesz zrobić naprawdę dużo. Oszczędzaj wodę, którą używasz! 

Podsumuj ćwiczenie rozpoczynając zdania od: 
 

Wszyscy z nas … 

Większość z nas…  

Wielu z nas…  

Kilku z nas… 

Niewielu z nas …  

Prawie nikt z nas…  

Nikt z nas… 



 

Ogranicz-Wykorzystaj ponownie

 

W każdym zdaniu zaznacz odpowiednio TAK LUB NIE

1. Czy sprawdzasz symbole recyklingu podczas zakupów?

2. Czy wykorzystujesz elementy użyte do zapakowania prezentów, 

które otrzymałeś (pudełka, wstążki itp.)?

3. Czy robiąc zakupy wybierasz produkty słabiej opakowane?

4. Czy oddajesz resztki jedzenia zwierzętom (

5. W przypadku nieszczelnego kranu, czy zbierasz wodę (np. do 

podlewania roślin), dopóki go nie naprawisz?

6. Czy umieszczasz stare, niesp

specjalnych pojemnikach do recyklingu

7. Czy oddajesz opakowania plastikowe, metalowe i papierowe 

do recyklingu? 

8. Czy oddzielasz śmieci (np. nakrętki od butelek) przed oddaniem 

ich do recyklingu? 

9. Czy wyłączasz monitor i telewizor, gdy ich nie używasz?

10. Czy używasz pojemnika na kompost w domu lub w szkole?

11. Czy zamiast żarówek masz w domu lampy energooszczędne?

12. Kiedy urządzenie się zepsuje, czy próbujesz je naprawić przed 

zakupem nowego? 

13. Czy wyrzucasz śmieci do kosza

14. Czy wybierasz lokalne produkty (np. jedzenie, ubrania)?

15. Czy robiąc zakupy w supermarkecie używasz torby 

wielokrotnego użytku (np. z tkaniny)?

16. Czy ponownie wykorzystujesz opakowania, takie jak słoiki, 

plastikowe pudełka, itp.? 

17. Czy oddajesz lub przerabiasz niepotrzebne ubrania?

18. Czy zachęcasz innych do recyklingu?

19. Czy wyrzucasz zużyte baterie do specjalnych pojemników

20. Czy używasz obu stron kartki
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Wykorzystaj ponownie-Przetwarzaj
- Karta pracy typu tak/nie - 

W każdym zdaniu zaznacz odpowiednio TAK LUB NIE

recyklingu podczas zakupów? 

Czy wykorzystujesz elementy użyte do zapakowania prezentów, 

które otrzymałeś (pudełka, wstążki itp.)? 

py wybierasz produkty słabiej opakowane? 

i jedzenia zwierzętom (np. kurom)? 

W przypadku nieszczelnego kranu, czy zbierasz wodę (np. do 

roślin), dopóki go nie naprawisz?? 

Czy umieszczasz stare, niesprawne urządzenia elektryczne w 

specjalnych pojemnikach do recyklingu? 

Czy oddajesz opakowania plastikowe, metalowe i papierowe  

 

Czy oddzielasz śmieci (np. nakrętki od butelek) przed oddaniem 

y wyłączasz monitor i telewizor, gdy ich nie używasz? 

Czy używasz pojemnika na kompost w domu lub w szkole? 

Czy zamiast żarówek masz w domu lampy energooszczędne? 

Kiedy urządzenie się zepsuje, czy próbujesz je naprawić przed 

wyrzucasz śmieci do kosza? 

Czy wybierasz lokalne produkty (np. jedzenie, ubrania)? 

Czy robiąc zakupy w supermarkecie używasz torby 

wielokrotnego użytku (np. z tkaniny)? 

tujesz opakowania, takie jak słoiki,  

 

Czy oddajesz lub przerabiasz niepotrzebne ubrania? 

Czy zachęcasz innych do recyklingu? 

wyrzucasz zużyte baterie do specjalnych pojemników? 

tron kartki, gdy rysujesz lub szkicujesz?

Przetwarzaj 

W każdym zdaniu zaznacz odpowiednio TAK LUB NIE  

 TAK NIE 

Czy wykorzystujesz elementy użyte do zapakowania prezentów, TAK NIE 

 

TAK NIE 

 TAK NIE 

W przypadku nieszczelnego kranu, czy zbierasz wodę (np. do TAK NIE 

 

TAK NIE 

 TAK NIE 

  

Czy oddzielasz śmieci (np. nakrętki od butelek) przed oddaniem TAK NIE 

 

TAK NIE 

 TAK NIE 

Kiedy urządzenie się zepsuje, czy próbujesz je naprawić przed 

TAK NIE 

TAK   NIE 

  

 TAK NIE 

 TAK NIE 

TAK NIE 

 TAK NIE 

 TAK NIE 

 TAK NIE 

 TAK NIE 

gdy rysujesz lub szkicujesz? TAK NIE
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Ogranicz/wykorzystaj ponownie/przetwarzaj – Podlicz ilość odpowiedzi ,,NIE” 

MIĘDZY 0 A 5 ODPOWIEDZI NIE. 
 

Gratulacje. Jesteś bardzo oszczędny, jeśli chodzi o zużycie energii. Kochasz 

środowisko i zależy Ci na przyszłości naszej planety. Gdyby wszystkie dzieci 

myślały tak jak ty, przyszłość ziemi byłaby obiecująca. Postępuj w ten sposób, 

zainspiruj innych swoim stylem życia! 

OD 6 DO 10 ODPOWIEDZI NIE. 
 

Niezły wynik. Kochasz planetę, ale możesz zrobić jeszcze więcej. Staraj się 

unikać marnotrawstwa, aby niektóre z powyższych wyborów mogły zmienić się z 

NIE na TAK. Starasz się jednak polepszyć kondycję naszej planety. 

MIĘDZY 11 A 15 ODPOWIEDZI NIE. 
 

Nie za dobrze. Postaraj się bardziej. Twoje wybory mają wpływ na przyszłość planety. 

Wiele z nich musi zmienić się na TAK, już od dzisiaj. Rozważ powyższe kwestie i 

zastanów się, co możesz zmienić w swoim codziennym życiu, aby poprawić swój wynik, a 

tym samym sytuację na naszej planecie. 

MIĘDZY 16 A 20 ODPOWIEDZI NIE. 
 

Katastrofa! Zrób coś, bo inaczej będziemy zgubieni. Możesz zmienić wiele swoich 

codziennych nawyków, co będzie korzystne zarówno dla twoich finansów, jak i 

planety. A możesz zrobić naprawdę dużo. Wyłącz urządzenia elektryczne, których 

nie używasz, oszczędzaj wodę i staraj się poddawać recyklingowi jak najwięcej 

materiałów. 

Podsumuj ćwiczenie rozpoczynając zdania od: 
 

Wszyscy z nas … 

Większość z nas…  

Wielu z nas…  

Kilku z nas… 

Niewielu z nas …  

Prawie nikt z nas…  

Nikt z nas…
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Akcja sprzątania - liczenie śmieci 
- Karta pracy: doświadczenie na świeżym powietrzu- 

Zorganizuj akcję sprzątania placu szkolnego lub innej przestrzeni publicznej (np. 

plaży). Zapisuj, jakie śmieci udało się zebrać, podziel je na kategorie według 

rodzaju/materiału (plastik, papier, aluminium, nienadające się do recyklingu). Po 

zakończeniu akcji, możesz omówić następujące kwestie: 

• wyniki przeprowadzonej akcji 

• zmniejszenie ilości produkowanych śmieci 

• zmniejszenie ilości śmieci zanieczyszczających środowisko naturalne 

• zmiana nawyków 

• poprawa estetyki wokół nas 

• przekazywanie wiedzy innym (rodzicom, itp.) 
 

Rodzaj odpadu Liczba zebranych śmieci Stosunek (ułamek) 

Papier   

Plastik   

Aluminium / metale   

Jedzenie   

Inne   

SUMA   

Aby określić stosunek, np. papieru do sumy wszystkich śmieci, musimy stworzyć 

ułamek, w którym licznikiem będzie liczba znalezionych w okolicy papierów, 

a mianownikiem całkowita liczba znalezionych na tym obszarze śmieci (wszelkiego 

rodzaju): 

Stosunek papieru = Liczba artykułów papierowych 
 

Całkowita liczba odpadów 

Analogicznie, odsetek plastiku to ułamek z liczbą tworzyw sztucznych w liczniku 

i łączną liczbą odpadów w mianowniku, stosunek metali to ułamek z liczbą metali w 

liczniku, a łączną liczbą odpadów w mianowniku i tak dalej. 

Przykład: Jeśli na placu szkolnym zajdziemy 50 sztuk śmieci, a 25 z nich to odpady 

plastikowe, to stosunek plastiku w naszych śmieciach wynosi 25/50. 



 

 

- Karta pracy: łączenie w pary

Połącz symbole z poprawnym opisem:
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Symbole 

Karta pracy: łączenie w pary - 

Połącz symbole z poprawnym opisem: 

a. Producent tego artykułu 

zapłacił za recycling. 

 

b. Jestem urządzeniem 

elektrycznym. Nie wyrzucaj 

mnie do zwykłego kosza, mogę 

być poddany recyklingowi

c. Spełniam normy Unii Europejskiej.

d. Jestem wykonan

nadających się w

recyklingu. Pętla Mobiusa

e. Mój numer określa typ plastiku, 

z którego zostałem wykonany.

'Kod identyfikacyjny żywicy

f. Spójrz na mnie, aby sprawdzić ile 

energii zużywam.

g. Dla Twojego własnego dobra poddaj 

mnie recyklingowi, abym się nie 

zmarnował. 

Producent tego artykułu 

zapłacił za recycling.  

rządzeniem 

elektrycznym. Nie wyrzucaj 

mnie do zwykłego kosza, mogę 

być poddany recyklingowi

Spełniam normy Unii Europejskiej. 

Jestem wykonany z materiałów 

nadających się w 100% do 

recyklingu. Pętla Mobiusa 

ój numer określa typ plastiku, 

stałem wykonany. - 

Kod identyfikacyjny żywicy' 

Spójrz na mnie, aby sprawdzić ile 

energii zużywam. 

Dla Twojego własnego dobra poddaj 

mnie recyklingowi, abym się nie 



 

 

Pomysły na ponowne wykorzystanie odpadów
- Karta pracy: burza mózgów

Uczniowie pracują w parach lub małych grupach. Dyskutują o tym, 

jak ludzie mogą ponownie 

każdego dnia. Następnie 

uczniom. 
 

Odpady 

gazeta 
 

kubek styropianowy 
 

słoik 
 

szklana butelka 
 

pudełko kartonowe 
 

plastikowa torba 
 

puszka 
 

plastikowa butelka 
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Pomysły na ponowne wykorzystanie odpadów
Karta pracy: burza mózgów - 

czniowie pracują w parach lub małych grupach. Dyskutują o tym, 

jak ludzie mogą ponownie wykorzystać odpady, które wyrzucają 

Następnie prezentują swoje pomysły 

Pomysły na ponowne wykorzystanie

Pomysły na ponowne wykorzystanie odpadów 

czniowie pracują w parach lub małych grupach. Dyskutują o tym, 

, które wyrzucają 

swoje pomysły pozostałym 

Pomysły na ponowne wykorzystanie 



 

 

Pisanie opowiadanie

Uczniowie pracują w parach l

opowiadanie o wybranym 
 

 
Grafika: https://www.template.net/design
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Pisanie opowiadanie 
- Karta pracy: pisanie - 

Uczniowie pracują w parach lub małych grupach. Samodzielnie tworzą 

wybranym problemie środowiskowym. 

www.template.net/design-templates/print/story-map-template/

ub małych grupach. Samodzielnie tworzą 

template/ 



 

38  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Karty pracy 

Wiek: 8 – 10 lat 



 

 

Rozerwane zdania

Uczniowie pracują w grupach, próbując 

grupa czyta jedno zdanie/jedno

jest wspólnie z nauczycielem. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Źródło pojęć: https://www.epa.ie/

Zalesianie to 

proces 

 
Recykling polega na 

 
Globalne ocieplenie to 

proces  
 

 
Żywność ekologiczna to 

 
Ponowne użycie polega 

na 
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Rozerwane zdania 
- Karta pracy: łączenie - 

czniowie pracują w grupach, próbując połączyć rozerwane zdania. Każda 

ie/jedno pojęcie. Następnie aktywność sprawdzana 

jest wspólnie z nauczycielem.  

użyciu przedmiotu więcej niż jeden raz w 

tym samym celu, co p

zaoszczędzić pieniądze, czas, energię i 

zasoby. 

sadzenia drzew na obszarach leśnych w 

celu zastąpienia tych, które zostały 

wycięte. 

 rozbiciu odpadów na surowce, które są 

następnie wykorzystywane do 

przerabiania oryginalnego przedmiotu 

lub tworzenia nowych

 stopniowego wzrostu temperatury 

powierzchni Ziemi spowodowany 

działalnością człowieka, która powoduje 

uwalnianie do powietrza wysokich 

poziomów dwutlenku węgla i innych 

gazów. 

 rośliny i zwierzęta hodowane bez 

użycia syntetycznych na

pestycydów lub hormonów

www.epa.ie/ 

Globalne ocieplenie to 

 

Ponowne użycie polega 

rozerwane zdania. Każda 

Następnie aktywność sprawdzana 

użyciu przedmiotu więcej niż jeden raz w 

tym samym celu, co pomaga 

zaoszczędzić pieniądze, czas, energię i 

sadzenia drzew na obszarach leśnych w 

celu zastąpienia tych, które zostały 

rozbiciu odpadów na surowce, które są 

następnie wykorzystywane do 

przerabiania oryginalnego przedmiotu 

zenia nowych. 

stopniowego wzrostu temperatury 

powierzchni Ziemi spowodowany 

działalnością człowieka, która powoduje 

uwalnianie do powietrza wysokich 

poziomów dwutlenku węgla i innych 

rośliny i zwierzęta hodowane bez 

użycia syntetycznych nawozów, 

pestycydów lub hormonów. 



 

 

powodzie 

zanieczyszenie wód

zwierzęta opuszczające 

swoje siedliska

mniejsze zbiory

Przyczyny oraz problemy środowiskowe

Uczniowie dobierają w pary problemy środowiskowe z ich przyczynami
 

 

 
 

susze 

 

gromadzenie się 
gazów cieplarnianych
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 erozja gleby

zanieczyszenie wód 
przedłużające się 

intensywne opady

opuszczające 

swoje siedliska 

okresy 
bezdeszczowe

 

mniejsze zbiory 

 

nawozy 
i pestycydy

 

Przyczyny oraz problemy środowiskowe
- Karta pracy: łączenie – 

Uczniowie dobierają w pary problemy środowiskowe z ich przyczynami

ekspansywne 

rolnictwo

wylesianie

gromadzenie się 
gazów cieplarnianych 

erozja gleby 

przedłużające się 

intensywne opady 

okresy 
bezdeszczowe 

nawozy 
pestycydy 

 

Przyczyny oraz problemy środowiskowe 

Uczniowie dobierają w pary problemy środowiskowe z ich przyczynami. 

ekspansywne 

rolnictwo 

wylesianie 



 

 

Zwierzęta zagrożone wyginięciem

 

Propozycja ćwiczenia: Podzielcie się na grupy i znajdźcie zdjęcia i informacje o
zagrożonych wyginięciem: 

⇒ W twoim regionie 

⇒ W twoim kraju 

⇒ W innych krajach i na innych kontynentach

Zaprezentuj /wyświetl zdjęcia i/lub zorganizuj w Twojej klasie lub szkole wystawę na temat 

zwierząt zagrożonych wyginięciem.

Dlaczego są zagrożone wyginięciem

Co możemy zrobić, aby je chronić
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Źródło grafiki: Pixabay.com 
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wierzęta zagrożone wyginięciem
- Karta pracy: badanie  – 

Podzielcie się na grupy i znajdźcie zdjęcia i informacje o
 

W innych krajach i na innych kontynentach 

rezentuj /wyświetl zdjęcia i/lub zorganizuj w Twojej klasie lub szkole wystawę na temat 

zwierząt zagrożonych wyginięciem. 

Dlaczego są zagrożone wyginięciem?  

Co możemy zrobić, aby je chronić? 

wierzęta zagrożone wyginięciem 

Podzielcie się na grupy i znajdźcie zdjęcia i informacje o gatunkach 

rezentuj /wyświetl zdjęcia i/lub zorganizuj w Twojej klasie lub szkole wystawę na temat 



 

 

 
 

Zwierzęta morskie

 

Propozycja ćwiczenia: Podzielcie się na grupy i znajdźcie zdjęcia i informacje na temat 
gatunków morskich zagrożonych wyginięciem (np. żółw Karetta)

⇒ W twoim regionie 

⇒ W twoim kraju 

⇒ W innych krajach i na innych kontynentach

Zaprezentuj /wyświetl zdjęcia i/

zwierząt zagrożonych wyginięciem.

Dlaczego są zagrożone wyginięciem? 

Co możemy zrobić, aby je chronić?

Źródło grafiki: Pixabay.com 
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morskie zagrożone wyginięciem
- Karta pracy: badanie  – 

Propozycja ćwiczenia: Podzielcie się na grupy i znajdźcie zdjęcia i informacje na temat 
gatunków morskich zagrożonych wyginięciem (np. żółw Karetta)

ch krajach i na innych kontynentach 

zdjęcia i/lub zorganizuj w Twojej klasie lub szkole 

zwierząt zagrożonych wyginięciem. 

Dlaczego są zagrożone wyginięciem?  

Co możemy zrobić, aby je chronić? 

zagrożone wyginięciem 

Propozycja ćwiczenia: Podzielcie się na grupy i znajdźcie zdjęcia i informacje na temat 
gatunków morskich zagrożonych wyginięciem (np. żółw Karetta): 

w Twojej klasie lub szkole wystawę na temat 



 

 

Prawdziwe i fałszywe zdania
- Karta pracy typu prawda/fałsz

Uczniowie pracują w grupach, omawiają zdania i decydują, czy są one prawdziwe, 

czy fałszywe. Następnie ćwiczenie jest sprawdzane i
 

Zdanie

W ostatnich latach powodzie zdarzają się coraz częściej

Wylesianie pomaga zapobiegać powodziom

Powodzie nie mają wpływu na życie zwierząt wodnych

Proste koryta rzek są mniej podatne na powodzie

Śmieci w korycie rzeki nie mają wpływu na przepływ wody

Zanieczyszczenie powietrza nie wpływa na ekosystemy
na ziemi 

Zanieczyszczenia powietrza
powstawania astmy 

Pestycydy są używane przez rolników do ochrony 
upraw 

Gazy cieplarniane chronią atmosferę i oceany

Przyczyną globalnego ocieplenia jest wzrost poziomu 
gazów cieplarnianych 

Rolnictwo ekologiczne wykorzystuje sztuczne nawozy 
i pestycydy 

Biologiczne zwalczanie szkodników opiera się na 
naturalnych mechanizmach
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Prawdziwe i fałszywe zdania
Karta pracy typu prawda/fałsz – 

Uczniowie pracują w grupach, omawiają zdania i decydują, czy są one prawdziwe, 

czy fałszywe. Następnie ćwiczenie jest sprawdzane i omawiane z nauczycielem.

Zdanie Prawda

h latach powodzie zdarzają się coraz częściej 
 

Wylesianie pomaga zapobiegać powodziom 
 

Powodzie nie mają wpływu na życie zwierząt wodnych 
 

Proste koryta rzek są mniej podatne na powodzie 
 

mają wpływu na przepływ wody 
 

anieczyszczenie powietrza nie wpływa na ekosystemy 
 

anieczyszczenia powietrza przyczyniają się do 
 

Pestycydy są używane przez rolników do ochrony 
 

Gazy cieplarniane chronią atmosferę i oceany 

 

ocieplenia jest wzrost poziomu 
 

wykorzystuje sztuczne nawozy 
 

Biologiczne zwalczanie szkodników opiera się na 
naturalnych mechanizmach 

 

Prawdziwe i fałszywe zdania 

Uczniowie pracują w grupach, omawiają zdania i decydują, czy są one prawdziwe, 

omawiane z nauczycielem. 

Prawda Fałsz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Problemy środowiskowe
-  

Uczniowie pracują w parach lub małych grupach.

Wspólnie omawiają problemy, a następnie prezentują

klasie/wszystkim uczniom. Zagadnienia

można omówić osobno. 

 

Środowisko 
naturalne 

Jakie są możliwe zagrożeni

rośliny i zwierzęta 
 

woda 
 

powietrze 
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Problemy środowiskowe 
  Karta pracy: praca z grupach – 

czniowie pracują w parach lub małych grupach. 

Wspólnie omawiają problemy, a następnie prezentują tabelę całej 

Zagadnienia (rośliny i zwierzęta, woda, powietrze) 

Jakie są możliwe zagrożenia? Jak możemy je chronić

 

 

 

 

całej 

(rośliny i zwierzęta, woda, powietrze) 

Jak możemy je chronić? 



 

 

Torba plastikowa

W Grecji każdego dnia zużywanych jest 11 milionów (!!!) plastikowych toreb. 

Plastikowymi torbami, których używamy tylko w Grecji, mogli

naszą planetę 60 razy. 

Jak dużo plastikowych toreb wykorzystujesz?
 

1 Ile razy w ciągu tygodnia ty lub twoja rodzina 

na zakupy do supermarketu

2 Czy ważąc warzywa i owoce, wkładasz je do 

plastikowej torby? Jeśli tak, d

3 Kupując chleb z piekarni, umieszczasz go w 

plastikowej torbie? Jeśli tak, dodaj 5 toreb

4 Czy ubrania, które kupujesz są umieszczane w 

plastikowych torbach? Jeśli tak, dodaj 2

5 Ogólnie, ile dodatkowych plastikowych toreb używasz 
tygodniowo? 

Oblicz ile plastikowych toreb zużywasz rocznie
 

(Rok to 52 tygodnie, więc pomnóż sumę przez 
52) 

 
Czy otrzymana liczba jest zbyt duża

Pomyśl o sposobach zmniejszenia liczby używanych plastikowych toreb

Np. podczas zakupów używaj saszetek lub pojemników wykonanych z trwałych 

materiałów. 

Na środku Oceanu Spokojnego prądy okrężne spowodowały 

powstanie ogromnego plastikowego kosza na śmieci, który jest 10 razy 

większy od Grecji! 
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Torba plastikowa 

- Karta pracy: obliczenia – 

W Grecji każdego dnia zużywanych jest 11 milionów (!!!) plastikowych toreb. 

Plastikowymi torbami, których używamy tylko w Grecji, moglibyś

Jak dużo plastikowych toreb wykorzystujesz? 

Ile razy w ciągu tygodnia ty lub twoja rodzina udajecie się 

do supermarketu? ... x 5 toreb = 

Czy ważąc warzywa i owoce, wkładasz je do 

Jeśli tak, dodaj 4 torby. 

Kupując chleb z piekarni, umieszczasz go w 

Jeśli tak, dodaj 5 toreb. 

Czy ubrania, które kupujesz są umieszczane w 

Jeśli tak, dodaj 2. 

Ogólnie, ile dodatkowych plastikowych toreb używasz 

Suma (na tydzień) 

Oblicz ile plastikowych toreb zużywasz rocznie 

Rok to 52 tygodnie, więc pomnóż sumę przez 

Czy otrzymana liczba jest zbyt duża? 

Pomyśl o sposobach zmniejszenia liczby używanych plastikowych toreb

używaj saszetek lub pojemników wykonanych z trwałych 

Na środku Oceanu Spokojnego prądy okrężne spowodowały 

powstanie ogromnego plastikowego kosza na śmieci, który jest 10 razy 

W Grecji każdego dnia zużywanych jest 11 milionów (!!!) plastikowych toreb. 

śmy owinąć 

 

 

 

 

 

 
 

Rok to 52 tygodnie, więc pomnóż sumę przez 

 

Pomyśl o sposobach zmniejszenia liczby używanych plastikowych toreb. 

używaj saszetek lub pojemników wykonanych z trwałych 

Na środku Oceanu Spokojnego prądy okrężne spowodowały 

powstanie ogromnego plastikowego kosza na śmieci, który jest 10 razy 



 

 

Oblicz, ile wody mógłbyś zaoszczędzić tygodniowo / rocznie

1. Ile razy myjesz zęby każdego dnia?

………… x 15 litrów = ……… 

2. Ile razy bierzesz prysznic każdego dnia

………… x 50 litrów = ……… 

3. Ile razy w tygodniu myjesz samochód swoich rodziców

………… x 150 litrów = ……… 

4. Ile razy w tygodniu używasz pralki

………… x 150 litrów = ……… 

5. Ile razy w tygodniu myjesz owoce lub warzywa

………… x 30 litrów = ……… 

6. Ile razy w tygodniu myjesz naczynia

a) Jeśli myjesz je ręcznie

………… x 100 litrów = 

b) Jeśli używasz zmywarki

………… x 10 litrów = ……… 

Suma tygodniowa = ……… litrów na tydzień
 

Pomnóż tygodniową ilość przez 52 (52 tygodnie w roku), aby dowiedzieć się ile 

litrów wody zużywasz w ciągu roku

Roczna suma = (suma tygodniowa
 

Czy to dużo??? 

Podsumuj ćwiczenie rozpoczynając zdania od:
 

Wszyscy z nas … Większość z n

nikt z nas… Nikt z nas… 
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Zużycie wody 

- Karta pracy: obliczenia – 

z, ile wody mógłbyś zaoszczędzić tygodniowo / rocznie. 

Ile razy myjesz zęby każdego dnia? 

……… litrów x 7 dni = ……… litrów tygodniowo

Ile razy bierzesz prysznic każdego dnia? 

……… litrów x 7 dni = ……… litrów tygodniowo

le razy w tygodniu myjesz samochód swoich rodziców? 

……… litrów tygodniowo 

Ile razy w tygodniu używasz pralki? 

……… litrów tygodniowo 

Ile razy w tygodniu myjesz owoce lub warzywa? 

……… litrów tygodniowo 

Ile razy w tygodniu myjesz naczynia? 

Jeśli myjesz je ręcznie (pod bieżącą wodą): 

litrów = ……… litrów tygodniowo lub 

Jeśli używasz zmywarki: 

……… litrów tygodniowo 

litrów na tydzień 

ość przez 52 (52 tygodnie w roku), aby dowiedzieć się ile 

litrów wody zużywasz w ciągu roku. 

suma tygodniowa) ……… x 52 tygodnie = …………… 

Podsumuj ćwiczenie rozpoczynając zdania od: 

… Większość z nas… Wielu z nas…  Kilku z nas… Niewielu z nas 

litrów tygodniowo 

litrów tygodniowo 

ość przez 52 (52 tygodnie w roku), aby dowiedzieć się ile 

…………… litrów rocznie 

Niewielu z nas … Prawie 



 

 

- Karta pracy: rozrywka i powtórka

 
 

1. Np. elektryczna. 

2. Przetwarzanie odpadów na nowe materiały i przedmioty

3. Spowodowana długotrwałymi ulewnymi deszczami.

4. Górna warstwa ziemi, na

5. Owies lub jęczmień. 

6. Żywność wyprodukowana bez użycia środków chemicznych.

7. Szkodliwe substancje wprowadzane do atmosfery.

8. Zapyla kwiaty. 

     1   

   2     

      3  

      4  

     5   

     6   

    7    

8        
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Krzyżówka 
Karta pracy: rozrywka i powtórka – 

Przetwarzanie odpadów na nowe materiały i przedmioty. 

Spowodowana długotrwałymi ulewnymi deszczami. 

Górna warstwa ziemi, na której rosną uprawy. 

ukowana bez użycia środków chemicznych. 

Szkodliwe substancje wprowadzane do atmosfery. 

        

        

        

        

        

        

        

        

      

      

     

      

     

      

      

      



 

 

- Karta pracy: rozrywka i powtórka 

Rozwiąż krzyżówkę i uzupełnij
      1 

      O

      D 

      N 

      A 

     4 W

      I6 

      A 

5 W Ę G3 I E L 

      N9

      A 

       

       

       

      6 

       

       

       

       

Pionowo 

1. Energia wytwarzana ze źródeł 
takich jak światło słoneczne, 
wiatr, deszcz. 

2. Proces niszczenia gleby.

3. Różnorodność i zmienność 
gatunków żyjących na Ziemi

 
 
 

 

1 2 
O R 
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Krzyżówka 
Karta pracy: rozrywka i powtórka – 

uzupełnij hasło. 
           

O1           

           

        3   

   2     B   

W Y L E S I A4 N I E  

   R2     O   

   O     R   

   Z     Ó   

9   J     Ż   

   A     N5   

       O   

       R   

       O   

 P E S T Y C7 Y D Y10  

       N   

 7 P S Z C Z8 O Ł A 

       Ś   

       Ć   

Energia wytwarzana ze źródeł 
takich jak światło słoneczne, 

Proces niszczenia gleby. 

Różnorodność i zmienność 
gatunków żyjących na Ziemi. 

Poziomo 

4. Proces wycinki drzew na dużym obszarze.

5. Jedno z paliw kopalnych, które jest głównym 
czynnikiem przyczyniającym się do 
globalnego ocieplenia

6. Szkodliwe chemikalia używane przez 
rolników. 

7. Owad przenoszący pyłek

Hasło 

 3 4 5 6 7 8 9 10 
 G A N I C Z N Y 

 

Proces wycinki drzew na dużym obszarze.. 

Jedno z paliw kopalnych, które jest głównym 
czynnikiem przyczyniającym się do 
globalnego ocieplenia. 

Szkodliwe chemikalia używane przez 

Owad przenoszący pyłek.
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Karty pracy 

Wiek: 10 lat 



 

 

Oblicz, ile drzew możesz uratować każdego tygodnia / roku

1) Ile paczek papierowych serwetek zużywa tygodniowo twoja rodzina
 

 
2) Średnio ile gazet zużywasz tygodniowo

 

 
3) Średnio ile rolek papieru kuchennego zużywasz tygodniowo

 

 
4) Ile kartonu (kartonów, toreb papierowych) zużywasz średnio w tygodniu?

 

 
5) Ile czasopism czytasz średnio w tygodniu

 

 
6) Średnio ile kartek A4 zużywasz tygodniowo

 

Pomnóż całkowitą kwotę przez 52 (52 tygodnie w roku), aby dowiedzieć się, 

papieru zużywasz rocznie. 

 
 

Jeśli 1000 kg papieru z recyklingu pozwoli uratować 17 drzew, ile drzew 

możesz uratować w ciągu roku, jeśli zużyjesz mniej lub poddasz recyklingowi 

wskazaną ilość papieru? 
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Drzewa 
- Karta pracy: obliczenia – 

Oblicz, ile drzew możesz uratować każdego tygodnia / roku! 

Ile paczek papierowych serwetek zużywa tygodniowo twoja rodzina

   x 0.2

zużywasz tygodniowo? 

   x 0.5

k papieru kuchennego zużywasz tygodniowo? 

   x 0.4

Ile kartonu (kartonów, toreb papierowych) zużywasz średnio w tygodniu?

   x 0.5

Ile czasopism czytasz średnio w tygodniu? 

   x 0.3

Średnio ile kartek A4 zużywasz tygodniowo? 

    x 0.05

Suma tygodniowa

Pomnóż całkowitą kwotę przez 52 (52 tygodnie w roku), aby dowiedzieć się, 

 

Suma roczna = Suma tygodniowa x 52

Jeśli 1000 kg papieru z recyklingu pozwoli uratować 17 drzew, ile drzew 

możesz uratować w ciągu roku, jeśli zużyjesz mniej lub poddasz recyklingowi 

Ile paczek papierowych serwetek zużywa tygodniowo twoja rodzina? 

x 0.2 kg =  kg 

x 0.5 kg =  kg 

x 0.4 kg =  kg 

Ile kartonu (kartonów, toreb papierowych) zużywasz średnio w tygodniu? 

x 0.5 kg =  kg 

x 0.3 kg =  kg 

x 0.05 kg =  kg 

Suma tygodniowa =   kg 

Pomnóż całkowitą kwotę przez 52 (52 tygodnie w roku), aby dowiedzieć się, ile 

52 =  kg 

Jeśli 1000 kg papieru z recyklingu pozwoli uratować 17 drzew, ile drzew 

możesz uratować w ciągu roku, jeśli zużyjesz mniej lub poddasz recyklingowi 



 

 

Problemy środowiskowe
-  

Uczniowie pracują w parach 
środowiskowe swojej lokalnej społeczności. Wypełniają tabelę, a następnie 
przedstawiają ją wszystkim uczniom

 

Problem 

środowiskowy Ludzi
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Problemy środowiskowe 
  Karta pracy: praca w grupie – 

Uczniowie pracują w parach lub małych grupach. Omawiają problemy 
środowiskowe swojej lokalnej społeczności. Wypełniają tabelę, a następnie 

wszystkim uczniom. 

Wpływ na  
Podejmowane działania

Ludzi Zwierzęta 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

lub małych grupach. Omawiają problemy 
środowiskowe swojej lokalnej społeczności. Wypełniają tabelę, a następnie 

Podejmowane działania 



 

 

Problemy środowiskowe

 

1. Co nie podlega recyklingowi
a) plastikowe butelki 
b) żarówki 
c) metalowe puszki 
d) papier 

2. Prawda czy fałsz? 
Spaliny samochodowe mają duży wpływ na zanieczyszczenie powietrza

3. Wymień trzy działania, które może podjąć rolnik, aby wspierać zrównoważony rozwój

 1) ...........................................

2) .....................................................
3) ....................................................

4. Uzupełnij zdania 

Energię odnawialną można wykorzystać do zapewnienia ________ i ciepła dla 
________ i firm. (elektryczności / domów

5. Proces przekształcania odpadów w nowe materiały i przedmioty nazywa się
a) segregacją 
b) ponownym użyciem 
c) recyklingiem 
d) redukcją 

6. Wymień trzy źródła zanieczyszczeń powietrza

1) .....................................................

2) .....................................................
3) .....................................................

7. Jeśli coś jest zrównoważone, to ...
a) zanieczyszcza środowis
b) należy natychmiast przestać tego używać
c) jest dobre dla środowiska
d) ma negatywny wpływ na ludzi

8. Które z poniższych zjawisk nie jest wynikiem intensywnego rolnictwa?

a) zwierzętaopuszczająceswojesiedliska
b) różnorodnośćbiologiczna

c) zanieczyszczeniewód 
d) degradacjagleby 

9. Dlaczego pszczoły są tak ważne dla rolników
a) odstaszają inne owady 
b) produkują miód 
c) zapylają plony 
d) zatrzymują zanieszczyszczenie gleby

10. Który z poniższych czynników nie jest przyczyną rozległych powodzi?
a) wylesianie 
b) siedliska zwierząt wodnych
c) proste koryto rzeki 
d) śmieci w korycie rzeki 
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Problemy środowiskowe 
- Quiz – 

Co nie podlega recyklingowi? 

Spaliny samochodowe mają duży wpływ na zanieczyszczenie powietrza. P
y działania, które może podjąć rolnik, aby wspierać zrównoważony rozwój

........................................... 

..................................................... 

.................................................... 

gię odnawialną można wykorzystać do zapewnienia ________ i ciepła dla 
(elektryczności / domów). 

Proces przekształcania odpadów w nowe materiały i przedmioty nazywa się

anieczyszczeń powietrza.  

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

Jeśli coś jest zrównoważone, to ..., 
środowisko 

należy natychmiast przestać tego używać 
środowiska 

ma negatywny wpływ na ludzi 
Które z poniższych zjawisk nie jest wynikiem intensywnego rolnictwa?

zwierzętaopuszczająceswojesiedliska 
różnorodnośćbiologiczna 

 

Dlaczego pszczoły są tak ważne dla rolników? 
 

zatrzymują zanieszczyszczenie gleby 
Który z poniższych czynników nie jest przyczyną rozległych powodzi?

siedliska zwierząt wodnych 

 

 

. P / F 
y działania, które może podjąć rolnik, aby wspierać zrównoważony rozwój.  

gię odnawialną można wykorzystać do zapewnienia ________ i ciepła dla 

Proces przekształcania odpadów w nowe materiały i przedmioty nazywa się: 

Które z poniższych zjawisk nie jest wynikiem intensywnego rolnictwa? 

Który z poniższych czynników nie jest przyczyną rozległych powodzi? 



 

 

Problemy środowiskowe

1. Prawda czy fałsz? 
Planeta powoli się ochładza. P

2. Węgiel jest 
a) odnawialny 
b) paliwem kopalnym 

c) zrównoważony 
d) przyjazny dla środowiska

3. Wymień trzy działania, które mogą podjąć ludzie, aby chroni
zwierząt.  

 1) ............................................

2) .....................................................
3) .....................................................

4. Wypełnij luki. 
Papier to przykład materiału 
naturalnie nie powodując żadnych ________.  

5. Który z poniższych problemów nie jest spowodowany zanieczyszczeniami 
powietrza? 
a) astma 

b) alergie 
c) ból brzucha 
d) kaszel 

6. Wymień trzy przykłady materiałów

1) .....................................................

2) .....................................................
3) .....................................................

7. Które z poniższych jest odpadem niebezpiecznym
a) pudełko kartonowe 

b) bateria 
c) butelka plastikowa 

d) kubek styropianowy 
8. Które z poniższych nie jest źródłem energii odnawialnej

a) wiatr 
b) gaz ziemny 
c) słońce 
d) woda 

9. Które z poniższych nie przyczynia się do zanieczyszczeń wody
a) pestycydy stosowane w rolnictwie

b) siedliska zwierząt 
c) odpady przemysłowe 
d) ścieki 

10. Proces podnoszenia temperatury na ziemi to
a) efekt słoneczny 

b) efekt cieplarniany 
c) efekt termiczny 
d) wpływ temperatury 
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Problemy środowiskowe 
- Quiz – 

Planeta powoli się ochładza. P / F 

przyjazny dla środowiska 
Wymień trzy działania, które mogą podjąć ludzie, aby chronić naturalne siedliska 

............................................ 

..................................................... 

..................................................... 

Papier to przykład materiału ________. Oznacza to, że rozpada i rozkłada się 
naturalnie nie powodując żadnych ________.  (biodegradowalnego/zanieczyszczeń
Który z poniższych problemów nie jest spowodowany zanieczyszczeniami 

eń trzy przykłady materiałów, które można poddać recyklingowi

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 
Które z poniższych jest odpadem niebezpiecznym? 

Które z poniższych nie jest źródłem energii odnawialnej? 

Które z poniższych nie przyczynia się do zanieczyszczeń wody?
pestycydy stosowane w rolnictwie 

Proces podnoszenia temperatury na ziemi to 

 

ć naturalne siedliska 

a to, że rozpada i rozkłada się 
zanieczyszczeń) 

Który z poniższych problemów nie jest spowodowany zanieczyszczeniami 

, które można poddać recyklingowi.  

? 
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Zabawne karty pracy 

Wiek: 6 – 10 lat 



 

 

 
 
 
 
 

 
Źródło grafiki: https://s-karatheodoris.gr/zografizo
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Kolorowanki 
– Zabawne karty pracy – 

karatheodoris.gr/zografizo-zoakia



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło grafiki: https://s-karatheodoris.g
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Kolorowanki 
– Zabawne karty pracy – 

karatheodoris.gr/zografizo-zoakia 



 

 

 
 
 
 
 
 

Źródło grafiki: https://s-karatheodoris.gr/zografizo
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Kolorowanki 
– Zabawne karty pracy – 

karatheodoris.gr/zografizo-zoakia 



 

 

Połącz kropki i pokoloruj obrazek

Źródło grafiki: https://gr.pinterest.com/pin/708613322595707629/
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Połącz kropki i pokoloruj obrazek
– Zabawne karty pracy – 

https://gr.pinterest.com/pin/708613322595707629/ 

 

Połącz kropki i pokoloruj obrazek 

  



 

 

Połącz kropki i pokoloruj obrazek

Źródło grafiki: https://s-karatheodoris.gr/zografizo
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Połącz kropki i pokoloruj obrazek
– Zabawne karty pracy – 

karatheodoris.gr/zografizo-enonontas-teleies

Połącz kropki i pokoloruj obrazek 



 

 

Pomóż myszy, psu i pszczole znaleźć drogę do jedzenia
 
 

Źródło grafiki: https://efibarlou.blogspot.com/2017/02/blog
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Labirynt 
– Zabawne karty pracy – 

i pszczole znaleźć drogę do jedzenia! 

lou.blogspot.com/2017/02/blog-post_18.html 



 

 

Pomóż jeżowi znaleźć drogę do jedzenia
 

Źródło grafiki: https://es.123rf.com/photo_70665282_ilustraci%C3%B3n
animados-de-la-educaci%C3%B3n-
p.html 
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Labirynt 
– Zabawne karty pracy – 

Pomóż jeżowi znaleźć drogę do jedzenia! 

https://es.123rf.com/photo_70665282_ilustraci%C3%B3n
-laberinto-o-juego-de-laberinto-para-ni%C3%B1os

 

 

 

https://es.123rf.com/photo_70665282_ilustraci%C3%B3n-vectorial-de-dibujos-
ni%C3%B1os-en-edad-



 

 

Pomóż psu znaleźć drogę do jedzenia

 

Źródło grafiki: https://gr.pinterest.com/pin/862298659874264194/?lp=tru
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Labirynt 
– Zabawne karty pracy – 

znaleźć drogę do jedzenia! 

https://gr.pinterest.com/pin/862298659874264194/?lp=tru 
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Słownik gry ,,Kolorowy Świat” 

opracowany przez Uniwersytet Zachodniego Londynu 
 

Aktywne obywatelstwo Ludzie angażujący się w ramach swojej społeczności lokalnej i struktur 

demokratycznych na wszystkich poziomach, od miast i miasteczek po kraj i świat. 
Często z korzyścią dla społeczeństwa i środowiska. 

Chodzi o uznanie, że wszyscy jesteśmy od siebie wzajemnie zależni i że, 

wnosząc pozytywny wkład w obrany przez społeczeństwo kierunek, 

pomagamy sobie i innym. 

Zanieczyszczenie powietrza  

 Rodzaj zanieczyszczenia środowiska, który wpływa na jakość powietrza, 
zazwyczaj spowodowany przez dym lub inne szkodliwe gazy. Zagrożenie dla 
zdrowia ludzi i ekosystemów Ziemi. 

Obecność w powietrzu toksycznych lub szkodliwych chemikaliów/związków 
chemicznych, zazwyczaj nieobecnych, które obniżają jakość powietrza lub mają 

negatywny wpływ na jakość życia. 
 

Energia alternatywna Energia, która może uzupełniać lub zastępować konwencjonalne źródła 
energii, np. paliwa kopalne. 

 
 

Antropogeniczny Wynikający z działalności człowieka. Często używany do opisania 
zanieczyszczenia i szkód w środowisku. 

 

Astma Stan zdrowia mający wpływ na płuca, mogący powodować problemy z 
oddychaniem. Zanieczyszczenie powietrza może spowodować nasilenie 
choroby. 

 
Atmosfera Warstwa gazów utrzymywana wokół Ziemi, dzięki sile grawitacji. 
 
Bioróżnorodność Różnorodność gatunków roślin i zwierząt na świecie lub w określonym 

środowisku. Ważne jest utrzymywanie wysokiego poziomu różnorodności 
biologicznej. 

 

Biopaliwo Paliwo wytwarzane z roślin. Wykorzystuje przechwyconą energię słoneczną 

zgromadzoną w roślinach. 
 

Biologiczne zwalczanie szkodników  

 Metoda zwalczania szkodników, takich jak owady, chwasty, a także chorób 
roślin za pomocą innych organizmów. Opiera się na naturalnych 
mechanizmach, takich jak zwierzęta żywiące się owadami, które w 
przeciwnym razie mogłyby zniszczyć plony. Zwykle obejmuje również 

aktywne działania prowadzone przez rolników. 
 

Dwutlenek węgla Gaz cieplarniany. Cząsteczka zawierająca jeden atom węgla i dwa atomy tlenu. 
 

Klimat  Charakterystyczne stany pogodowe na danym obszarze, określone na podstawie 
długotrwałych obserwacji
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Zmiana klimatu Zmiana wzorców pogodowych na Ziemi spowodowana gromadzeniem się 
gazów cieplarnianych w atmosferze. Gazy te zatrzymują ciepło słoneczne, 

zmieniając klimat lokalnie i globalnie. 
 

Płodozmian Wymienna uprawa różnych gatunków roślin na tym samym obszarze, 
w różnych porach roku. Pomaga w ograniczaniu erozji gleby, zwiększa 
żyzność gleby oraz uzyskiwane plony. 

 
Wylesianie Drzewa pochłaniają dwutlenek węgla, więc ich wycinanie bez nasadzeń 

zastępczych powoduje niszczenie siedlisk zwierząt, a także przyczynia się 
do gromadzenia gazów cieplarnianych. 

 

Susza Okres, kiedy na danym obszarze jest mniej deszczu niż zwykle. To zjawisko 

szkodliwe dla roślin, zwierząt i ludzi żyjących na dotkniętych obszarach lub 
siedliskach. Nasilenie się susz i powodzi jest konsekwencją zmian 
klimatycznych. 

 

Ekosystem Duży zbiór istot żywych na określonym obszarze, takich jak rośliny czy zwierzęta, 

których życie jest ze sobą powiązane. 
 

Emisje Gazy emitowane do atmosfery w wyniku działalności człowieka (zwłaszcza ze 
względu na użycie paliw kopalnych), a także z układu pokarmowego zwierząt 

(zwłaszcza w rolnictwie) oraz rozkładających się roślin. 
 

Energia Umiejętność wykonywania pracy. W przypadku gry „Kolorowy Świat” oznacza 

to w szczególności energię wykorzystywaną do transportu, 

ogrzewania/chłodzenia naszych domów, zasilania fabryk, urządzeń, itp. 
 

Nawóz Substancja, która użyźnia glebę, pomagając roślinom rosnąć. Można wyróżnić 

środki naturalne (np. obornik zwierzęcy) lub chemiczne (czyli wytworzone 
sztucznie). Intensywna uprawa roślin zazwyczaj opiera się na nawozach 

chemicznych. 
 

Obrzeże pola (miedza) Obszar ziemi otaczający pole znajdujący się pomiędzy uprawami a granicą 
pola. Brzegi pól i żywopłoty mogą stanowić ważne siedliska dla roślin i 
zwierząt, umożliwiając biologiczne zwalczanie szkodników. Może to 
zmniejszyć zapotrzebowanie na chemiczne pestycydy i sprzyjać 

różnorodności biologicznej. 
 

Paliwa kopalne Na przykład: węgiel, ropa i gaz. Wytwarzane ze skamieniałych roślin i zwierząt od 

milionów lat. Podczas spalania wytwarzają energię, ale także uwalniają szkodliwe 
gazy cieplarniane i inne zanieczyszczenia. 

 

Globalne ocieplenie Wzrost średnich temperatur w atmosferze i oceanach spowodowany 

zwiększonym poziomem gazów cieplarnianych. 
 

Efekt cieplarniany Ocieplenie atmosfery spowodowane zatrzymaniem ciepła i brakiem możliwości 
usuwania poza atmosferę. Gazy cieplarniane potęgują ten efekt. 

 

Gaz cieplarniany Gaz, który przyczynia się do efektu cieplarnianego. Na przykład dwutlenek
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  węgla i metan. 
 

Siedlisko Środowisko naturalne zamieszkiwane przez określony gatunek zwierząt, roślin lub 

innych organizmów. 
 

Intensywne rolnictwo Typ rolnictwa, w którym wykorzystuje się duże środki finansowe oraz siłę 

roboczą w celu zwiększenia produkcji rolnej. W uprawie ziemi powszechne 
jest stosowanie dużych ilości nawozów sztucznych i pestycydów, a w hodowli 
zwierząt leków.  

 
Wysypisko  Metoda utylizacji śmieci polegająca na zakopywaniu ich między warstwami 

ziemi. Wysypiska śmieci mogą zanieczyszczać środowisko, gdy chemikalia 
wraz z wodą opadową dostają się do strumieni i rzek oraz gdy gazy, np. 
metan przedostają się do atmosfery. 

Metan  Gaz cieplarniany składający się z jednego atomu węgla i czterech atomów 
wodoru 

 
Energia nieodnawialna Źródła energii, które są ograniczone, np. ropa, węgiel, gaz i uran, zużywane są 

znacznie szybciej niż mogą się naturalnie odbudować. 
 

Rolnictwo organiczne Rodzaj rolnictwa polegający na uprawie i pielęgnowaniu roślin bez użycia 

sztucznych nawozów i pestycydów. Opiera się na zrównoważonych 

ekologicznie metodach rolniczych, takich jak płodozmian, obornik z odpadów 
organicznych oraz biologiczna kontrola szkodników. Jednak pozyskiwane 
plony są zazwyczaj mniejsze niż w przypadku intensywnego rolnictwa. 

 

Pestycydy Środki chemiczne używane do zabijania niepożądanych zwierząt lub roślin czyli 

tych, które jedzą, niszczą lub konkurują z uprawami rolników. 
 

Fotowoltaika  Technologia, która przekształca energię słoneczną bezpośrednio w energię 
elektryczną. 

 
Zapylenie Ważna część cyklu życia roślin. Zachodzi najczęściej dzięki owadom 

podróżującym między roślinami, przenoszącym pyłek, który zapładnia 
komórki jajowe, z których wyrastają nasiona. Ptaki, nietoperze i wiatr mogą 

również działać jako zapylacze. 
 

Zanieczyszczenie Zachodzi, gdy szkodliwe substancje dostają się do środowiska. 
 

Substancja zanieczyszczająca  

 Substancja szkodliwa, dostająca się do środowiska. Przykładowo, spaliny 
pojazdów zawieszone w powietrzu, chemikalia wyciekające ze składowiska do 

lokalnej sieci wodociągowej lub wyciek oleju do morza. 
 

Recykling Przekształcanie odpadów w materiał wielokrotnego użytku. Recykling to sposób 

na zmniejszenie ilości śmieci trafiających na wysypiska i powodujących 
zanieczyszczenie. 

 

Energia odnawialna Alternatywne - zazwyczaj czystsze - źródła energii, takie jak fale, wiatr lub 

słońce, które nie zużywają ograniczonych zasobów naturalnych Ziemi, takich 
jak paliwa kopalne
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Odpowiedzialna konsumpcja Korzystanie z produktów i usług w celu zaspokojenia naszych potrzeb 

i poprawy jakości życia przy jednoczesnym minimalizowaniu zużycia zasobów 

naturalnych, materiałów toksycznych, a także emisji odpadów 
i zanieczyszczeń.  

 Wiedza, jak produkowane są towary, a zwłaszcza skąd pochodzi nasza 
energia, jest pierwszym krokiem w kierunku odpowiedzialnej konsumpcji. 

Ponowne użycie Ponowne wykorzystanie nadających się produktów, co zmniejsza ilość odpadów, 
a także zużycie energii i zasobów naturalnych wykorzystywanych do produkcji 
nowych towarów. Dobrym przykładem jest użycie tej samej butelki z wodą 
zamiast jednorazowych. 

 
Zdziczenie rzek Przywrócenie naturalnego przepływu rzeki. Usunięcie przeszkód i utworzenie 

obszarów podmokłych pomoże uniknąć problemów związanych z powodziami 
spowodowanymi intensywnymi opadami deszczu, a także będzie sprzyjać 
różnorodności biologicznej. 

 

Erozja gleby Ma miejsce, gdy zostaje wypłukana ziemia lub piach, odsłaniając znajdującą się 

pod nią glebę. Erozja gleby jest szkodliwa dla rolników, ponieważ zmywa żyzną 
wierzchnią warstwę gleby, na której rosną rośliny. 

 

Wyczerpanie gleby Ma miejsce, kiedy źle gospodarowane gleby nie są już w stanie utrzymać 
upraw czy innych roślin. Wyczerpanie gleby zwiększa ryzyko jej erozji, 

ponieważ korzenie roślin i drzew pomagają wiązać glebę. 
 

Żyzność gleby Zdolność gleby do dostarczania niezbędnych składników odżywczych, 
koniecznych do wzrostu roślin. 

 
Energia słoneczna Energia generowana bezpośrednio ze światła słonecznego. Odnawialne 

źródło energii. 
 
Zrównoważony rozwój Sposób na korzystanie z zasobów bez ich wyczerpywania. Jest również 

definiowany jako rozwój, który „odpowiada potrzebom teraźniejszości, bez 
uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich własnych 
potrzeb”.
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Krzyżówki - odpowiedzi 
 
Krzyżówka na str. 47

 
Krzyżówka na str. 48 
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