
Jaki ślad węglowy ma Twoja wiadomość?
Scenariusz lekcji dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Przegląd 

Scenariusz koncentruje się na uświadomieniu uczniom, czym ślad cyfrowy i ślad węglowy, co to 

takiego cyberodpady i dlaczego warto je ograniczać? Z jakiego powodu to takie ważne z punktu 

widzenia ochrony środowiska?



Scenariusz lekcji został przygotowany dla uczniów szkół podstawowych klas 1-3 w ramach 

Ogólnopolskiego Programu Fundacji Digital University – Be.Eco, którego celem jest wsparcie 


edukacji ekologiczno-klimatycznej w szkołach.



Podkreślając rangę tematu, jakim jest edukacja ekologiczna, MEN wprowadziło przepis, 


który zobowiązuje nauczycielki i nauczycieli, aby od 1 września 2020 r. na zajęciach 


z wychowawcą omawiali najistotniejsze problemy klimatyczne i kwestie dotyczące ochrony 

środowiska. Treści nauczania z zakresu edukacji ekologicznej zawarte są w podstawach 

programowych do wielu przedmiotów, natomiast Prawo Oświatowe daje możliwość 


prowadzenia w szkołach dodatkowych zajęć edukacyjnych o tematyce ekologicznej.



Scenariusz jest zgodny z podstawą programową, która zakłada realizację zagadnień 


związanych z ekologią oraz zagadnieniami związanymi z kryzysem klimatycznym 


i celami zrównoważonego rozwoju.





Podstawowa 1-3



Przygotowanie 

Obejrzyj film na YouTube: 


Jak odkryć swój ślad węglowy? 


przygotowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci we współpracy z Joanną Miszkowicz: 


https://www.youtube.com/watch?v=B1eSDuowuVA


Przeanalizuj grafiki załączone do scenariusza: załącznik 1 i załącznik 2


Zapoznaj się z informacjami w sekcji Baza wiedzy dla nauczyciela.


Czas trwania zajęć: 60 lub 90 min 


(jeśli zechcesz poświecić więcej czasu na dany temat. Zdecyduj po zapoznaniu 


się ze scenariuszem. Weź pod uwagę grupę uczniów, z którymi pracujesz.)



wie, że korzystanie z Internetu jest związane z obciążeniem dla środowiska



potrafi ograniczyć własne cyberodpady



wie co to jest ślad węglowy i cyfrowy









Uczennica/Uczeń:


burza mózgu



wykład ilustrowany



projekcja filmu






praca zbiorowa



praca indywidualna


Cele

Metody pracy Formy pracy


https://www.youtube.com/watch?v=B1eSDuowuVA


zestaw pytań



grafiki (załączniki nr 1 i 2)



film Jak odkryć swój ślad węglowy?

 

https://www.youtube.com/watch?v=B1eSDuowuVA













arkusze papieru z pytaniami



buźka :) radosna i smutna :( (załącznik nr 3 i 4)



TV/projektor/komputer z podłączeniem do sieci


Środki dydaktyczne


Potrzebne materiały



Agenda

pytania (5 min)


omówienie grafiki nr 1 (5 min)


stworzenie definicji (5 min)


omówienie grafiki nr 2 (5 min)


projekcja filmu (10 min)


ćwiczenie (10 min)


wnioski (5 min)



https://www.youtube.com/watch?v=B1eSDuowuVA


Zacznij zajęcia od pytań do klasy


Umieść te pytania na arkuszach papieru.


Uczniowie chodzą po sali i zapisują swoją odpowiedź.


Przebieg lekcji

Jak często korzystają z Internetu?



Jak często wysyłają wiadomości?



Jak często korzystają z aplikacji?



Czy wiedzą, że to też generuje „śmieci”?




Wyświetl grafikę nr 1 i omów ją. Skorzystaj z bazy wiedzy dla nauczyciela.



Poproś uczniów o dokończenie zdania według swojego uznania:


Dopełnij definicję uczniowską i pokaż grafikę nr 2 (załącznik nr 2). 


Skorzystaj z bazy wiedzy dla nauczyciela poniżej.


Wyświetl film Jak odkryć swój ślad węglowy?

 

https://www.youtube.com/watch?v=B1eSDuowuVA

Zapytaj, jak – na podstawie obejrzanego filmu i własnych przemyśleń - uczniowie mogą 

wytwarzać mniej „śmieci” w Internecie. Poproś uczniów, aby przyporządkowali 

uśmiechniętą :) buźkę i smutną buźkę :( do konkretnych działań.


Ślad węglowy to…..



https://www.youtube.com/watch?v=B1eSDuowuVA


Znalazłam/znalazłem śmieszny obrazek – wyślę wiadomość z nim 


do wszystkich osób, które znam.


Znalazłam/znalazłem śmieszny obrazek – pokażę go osobie obok, 


niech też się uśmiechnie.


Nudzi mi się, będę przeglądać strony internetowe i pisać na forach.


Nudzi mi się, zagram w grę z rodziną albo pójdę spotkać 


się z koleżankami/kolegami, którzy mieszkają w pobliżu.


Chcę powiedzieć coś koleżance, napiszę do niej wiadomość 


na platformie społecznościowej.


Chcę powiedzieć coś koleżance, poczekam na przerwę i wtedy 


jej o tym powiem.



Poproś uczniów o uzupełnienie zdań:


Podsumowanie


Dziś nauczyłem/łam się...



Zrozumiałem/łam, że...



Zaskoczyło mnie, że...



Od dziś będę zwracać uwagę na…


Załącznik 3 i 4



Podkreśl, że korzystanie z Internetu i telefonu ma znaczący wpływ na środowisko 


i generowanie odpadów, nawet jeśli nie zawsze są one możliwe do dotknięcia.


Zapytaj co w związku z tym postanawiają, jeśli chodzi o korzystanie z Internetu i telefonu, np.:



ograniczą o połowę czas korzystania z telefonu,



przynajmniej godzinę przed snem nie będą z niego korzystać,



z uwagą będą czytać i przekazywać wiadomości dalej w Internecie.
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