
Jaki ślad węglowy ma Twoja wiadomość?
Scenariusz lekcji dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej

Przegląd 

Poniższy scenariusz lekcji koncentruje się na zagadnieniach związanych z wpływem na środowisko 

korzystania z Internetu. Lekcja ma na celu uświadomienie uczniom, czym są ślad cyfrowy i ślad 

węglowy, co to takiego cyberodpady i dlaczego warto je ograniczać?



Scenariusz lekcji został przygotowany dla uczniów szkół podstawowych klas 4-6 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 4-6



Przygotowanie 

Przeanalizuj grafiki załączone do scenariusza: załącznik 1 i załącznik 2


Zapoznaj się z informacjami w sekcji Baza wiedzy dla nauczyciela.


Czas trwania zajęć: 90 min


wprowadzenie pojęcia ślad węglowy



uświadomienie uczniom, że korzystanie z Internetu jest związane 

z obciążeniem dla środowiska



propagowanie właściwych postaw wobec środowiska poprzez świadome 

i ekologiczne korzystanie z Internetu






spacer po galerii



burza mózgów



dyskusja



przekład intersemiotyczny



arkusze papieru



grafiki (załączniki nr 1 i 2)



kartki z definicją śladu węglowego (załącznik 3)



kartki z odpowiedziami na pytanie: 

Co wytwarzane jest w trakcie korzystania 

z Internetu? (załącznik nr 4)



dodatkowo dla nauczyciela / do podzielenia 

się z uczniami: film na YouTube: 



Jak odkryć swój ślad węglowy?



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



Cele

Metody pracy Środki dydaktyczne


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


Umieść w klasie w różnych miejscach cztery arkusze. Na każdym z nich zapisz jedno pytanie:


Podziel uczniów na cztery grupy. Ustaw ich przy jednym arkuszu i poproś o zapisanie 

odpowiedzi. Następnie uczniowie przemieszczają się do pozostałych plakatów 


i odpowiadają na kolejne pytania.


Poproś uczniów o zebranie wniosków z odpowiedzi udzielonych na plakatach.

Przebieg lekcji

Czym jest Internet?



Jak często korzystasz z Internetu w ciągu tygodnia?



Jak często w ciągu dnia wysyłasz wiadomości przez Internet?



Jak często w ciągu dnia korzystasz z aplikacji?



Faza realizacyjna (30 min)



Faza wprowadzająca (10 min)


Zaprezentuj grafikę, objaśnij, co oznacza skrót CO2. Poproś uczniów, 


aby opowiedzieli, o tym, co widzą na ilustracji. (załącznik nr 1)




Wyjaśnij, że korzystając z danej rzeczy, wytwarzamy na każdym etapie ślad węglowy. 

Podaj uczniom kartki z wyjaśnieniem, czym jest ślad węglowy:


Poproś o wykonanie ilustracji obrazującej pojęcie śladu węglowego 


(opcjonalnie jako pracę domową)



Załącznik nr 3:


Czym jest ślad węglowy?



możemy sobie wyobrazić jako „kołdrę” tworzącą się w atmosferze przez 

nadmiar emisji gazów cieplarnianych. Pod tą kołdrą robi się coraz cieplej i cieplej – 

mówimy wtedy o zmianach klimatu. Ślad węglowy jest wytwarzany przez produkt, 

usługę, osoby, przedsiębiorstwa czy wydarzenia. Ma on negatywny wpływ na klimat.



Ślad węglowy 



Wyjaśnij, że obliczenie śladu węglowego jest skomplikowane i aby zrobić to rzetelnie 

należałoby wiedzieć, jaką dokładnie drogę przebył produkt od momentu pozyskania 

surowców do jego wytworzenia, poprzez miejsce jego produkcji i transport z i do fabryki 

aż do momentu końca jego użytkowania i przetworzenia na coś innego lub poddanego 

procesom unieszkodliwienia.


Zapytaj, jaki związek ma Internet ze śladem węglowym. Odpowiadając na to pytanie, 

uczniowie posiłkują się grafiką (załącznik nr 2)




W czterech kątach sali (lub miejscach) umieść napisy będące odpowiedzią na pytanie:

Wyjaśnij, że wszystkie te dane, pliki, aplikacje i informacje tworzą ślad cyfrowy, 


który stanowi ogromna ilość danych wymienianych przez nas codziennie 


z Internetem. Globalna sieć jest dosłownie zapychana informacjami.


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


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



Załącznik nr 4 – wszystkie odpowiedzi prawidłowe:


Co wytwarzane jest w trakcie korzystania z Internetu?


Zadaj to pytanie na forum i poproś uczniów, by ustawili się w miejscu z odpowiedzią, 

którą uznają za słuszną:


Odpowiedź : ślad cyfrowy – czyli różnego rodzaju dane i informacje


Co wytwarzane jest w trakcie korzystania z Internetu?



zdjęcia



filmy



dane osobowe (np.: wypełnianie formularzy)



informacje przesyłane online (maile, załączniki)




Zapytaj uczniów, jak mogą wytwarzać mniej „śmieci” w Internecie. 


Niech przyporządkują uśmiechniętą buźkę i smutną do konkretnych działań.


Przygotuj dodatkowe kawałki papieru, aby uczniowie mogli także sami dopisać, 


co mogą robić.


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:


Faza podsumowująca (5 min)


Zapytaj uczniów, czy chcieliby zapisać sobie jakieś postanowienia związane 


z korzystaniem z Internetu i telefonu, np.:


DLA CHĘTNYCH

ograniczą o połowę czas korzystania z telefonu.



przynajmniej godzinę przed snem nie będą z niego korzystać.



warto być bardziej uważnym, jeśli chodzi o informacje, które się czyta

i przekazuje dalej w Internecie.



warto zastanowić się, jaki wpływ mają na nas różne informacje i jak korzystać 

z Internetu, by działać nie tylko na korzyść środowiska, ale również siebie.



Dziś nauczyłem/łam się...



Zrozumiałem/łam, że...



Zaskoczyło mnie, że...



Od dziś będę zwracać uwagę na…




Praca domowa

Poproś o wykonanie ilustracji obrazującej pojęcie śladu węglowego 


(jeśli nie uda się podczas lekcji)


Porozmawiaj z rodzicami/rodzeństwem w jaki sposób możecie 


ograniczać ślad cyfrowy/węglowy korzystając z Internetu.


Obejrzyj film na You Tube razem z rodzicami/rodzeństwem


Jak odkryć swój ślad węglowy?


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


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