
Jaki ślad węglowy ma Twoja wiadomość?
Scenariusz lekcji dla uczniów klas 7-8 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 7-8 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.



W przypadku, jeśli nauczyciel uzna, że scenariusz jest zbyt wymagający dla danej grupy / klasy 

uczniów może skorzystać ze scenariusza dotyczącego tego samego zagadnienia przeznaczonego 

dla klas 4-6



Podstawowa 7-8



Przygotowanie 

Tydzień przed planowanym przeprowadzeniem lekcji można poprosić uczniów o policzenie, 


ile wiadomości wysyłają (e-maili, wiadomości przez aplikacje społecznościowe), oraz ile 


czasu dziennie korzystają z telefonu. Przy monitorowaniu przez cały tydzień mogą 


policzyć, ile średnio dziennie wysyłają wiadomości / jak długo korzystają z Internetu.


Przejrzyj grafiki dedykowane do scenariusza: załącznik 1 i załącznik 2.


Przeczytaj informacje podane w BAZIE WIEDZY NAUCZYCIELA.


Czas trwania zajęć: 90 min


Wprowadzenie pojęcia ślad węglowy, ślad cyfrowy.



Uświadomienie uczniom, jakie konsekwencje niesie ze sobą emisja CO2.



Wyjaśnienie, że korzystanie z Internetu powoduje emisję CO2 

i w konsekwencji pozostawienie śladu węglowego.





praca w grupach



burza mózgów



dyskusja



dwie gwiazdy, jedno życzenie


arkusze papieru



karteczki samoprzylepne



grafiki (Załączniki nr 1 i 2): zobrazowanie 
pojęcia ślad węglowy, ślad cyfrowy



kartki z definicją śladu węglowego 

(Załącznik nr 3)



dodatkowe odnośniki dla nauczyciela

/do podzielenia się z uczniami



Cele

Metody pracy Środki dydaktyczne




Poproś uczniów, aby w parach porozmawiali ze sobą i ustalili:


Od kiedy istnieje Internet?



Skąd pochodzi jego nazwa i co oznacza?


(Internet zaczął się kształtować pod koniec lat 60. XX wieku)


(Jest to skrót od inter-network („między-sieć”), w ogólnym znaczeniu 

oznacza sieć komputerową, czyli wiele połączonych ze sobą komputerów.)



Zapytaj, do jakich wniosków związanych z użytkowaniem Internetu 


doszli podczas rozmowy.

Przebieg lekcji

jak często korzystają z Internetu?



jak często wysyłają wiadomości?



jak często korzystają z różnych aplikacji?



ile wiadomości dziennie wysyłają (wliczając e-maile, wiadomości 
poprzez aplikacje społecznościowe – mogą podawać szacunki – 
dziesięć/sto/tysiąc)?



ile minut lub godzin dziennie korzystają z telefonu? (W niektórych 
telefonach istnieje możliwość sprawdzenia tego w ustawieniach. 
Może wiedzą gdzie i korzystają z takiej opcji?)


Faza realizacyjna (30 min)



Faza wprowadzająca (10 min)


Poproś, by uczniowie w dostępnych źródłach informacji odszukali 


odpowiedzi na następujące pytania:

(Zapoznaj się z informacjami w załączniku 4: Baza Wiedzy Nauczyciela)




W jakim celu powstał?


Gdzie przechowywane są dane, które pokazują się na stronach internetowych?


Co jest potrzebne serwerom do pracy?

Jaki związek ma użytkowanie Internetu ze śladem węglowym?


(Internet umożliwia działanie szeregu usług internetowych, takich 

jak poczta elektroniczna czy strony WWW - skrót od World Wide 

Web - „sieć ogólnoświatowa”)


(Dane te przechowywane są na serwerach. Serwery mogą mieć formę 

chmury, co nie oznacza, że nie są elementem fizycznym - mogą być 

serwerami fizycznymi lub wirtualnymi) .


Odpowiedzi zapisane na karteczkach samoprzylepnych 

należy umieścić w widocznym miejscu.



Spróbujcie uporządkować odpowiedzi 

i wyjaśnić powstałe wątpliwości.


Podziel uczniów na zespoły. Rozdaj karteczki samoprzylepne. 


Poproś, by się zastanowili (burza mózgów):


Rozdaj uczniom definicję śladu węglowego. Zapytaj uczniów:

Załącznik nr 3:


Definicja śladu węglowego



Policzcie ile emisji wytwarzacie w ciągu dnia poprzez wysyłanie wiadomości, 


przy założeniu, że jedna wiadomość to 4 gramy (0,004 kg) emisji CO2.


Pomnóżcie wynik przez 365 dni. Jaki jest Wasz roczny wkład w wytwarzanie CO2?


Możecie również dodać do siebie wyniki wszystkich osób w klasie – tyle wspólnie 


CO2 wygenerowaliście w ciągu roku korzystając z usług internetowych.


Porównajcie otrzymane wartości z danymi dot. emisji CO2 np. w przemyśle 

spożywczym czy transporcie.


UWAGA!!! Jeśli uczniowie nie zostali wcześniej poproszeni o monitorowanie tego, 

ile wiadomości wysyłają, poproś ich o założenie, ile ich może być – 30, 120, 1500.


Przykładowe dane do porównania:


              Produkcja 1 kg żółtego sera to 12 kg CO2 (to prawie tyle samo 


              co 8 e-maili dziennie przez rok!)


              Wyprodukowanie roweru miejskiego wiąże się z emisją 96 kg CO2



Poproś uczniów, by wspólnie wykonali poniższe obliczenia:

Czym jest ślad węglowy?



 to suma wyemitowanych gazów cieplarnianych przez różne czynności – 

ślad węglowy może być liczony dla danego produktu, usługi, osoby, przedsiębiorstwa 

czy wydarzenia. Pozwala on na obliczenie wpływu na klimat.



 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

Ślad węglowy



Zapytaj uczniów:


Poproś uczniów o zastanowienie się, czy wszystkie wiadomości, które wysłali w tym 

tygodniu były przydatne, czy też można było je ograniczyć? Jak często korzystają 


z telefonu, mimo, że nie jest to konieczne? Jak się czują po dłuższym korzystaniu


 z telefonu - czy zauważyli, że wtedy boli ich głowa, albo przy używaniu urządzenia 

przed snem trudno im zasnąć albo budzą się niewyspani?

Podziel klasę na 3 grupy, w ramach których analizować będą poniższe zagadnienia. 

Jeżeli grupy są większe niż 8 osób uczniowie mogą pracować w parach.


Jak długo używają swojego telefonu w ciągu dnia?


Poinformuj, że nawet 2 minuty jego użycia każdego dnia przez 


rok mogą równać się 47kg emisji CO2.


Uczniowie mogą także przeanalizować w domu wykorzystanie 


telefonu i związane z tym emisje.


Grupa A:

Grupa B:

Grupa C:

 poproś uczniów o przygotowanie listy aktywności i atrakcji, 


które mogą wykonywać zamiast używania Internetu i telefonu 


(i które jednocześnie są mniej obciążające dla środowiska).



 poproś uczniów o przygotowanie argumentów za zwiększonym 

wykorzystywaniem Internetu i telefonów (szczególnie w zakresie ochrony 

środowiska, ale nie tylko).



 poproś uczniów o przygotowanie argumentów za ograniczeniem 


używania Internetu i telefonu (ślad środowiskowy, odpady elektroniczne 


i „zaśmiecanie” Internetu).




Po kilku minutach przeznaczonych na pracę wewnątrz grup poproś 


każdą z nich o 3-5 argumentów i zapisanie ich na tablicy.



Przykładowe odpowiedzi:



– spacer, spotkanie ze znajomymi (osobiście), przeczytanie książki – najlepiej 


z biblioteki, uprawianie sportu np. bieganie (najlepiej coś niewymagającego elektroniki 


i zakupu nowego sprzętu), granie w grę planszową zakupioną w drugim obiegu, wspólne 

gotowanie z rodziną;



 – umożliwienie postępu technologicznego, możliwość nawiązywania relacji 


i kontaktów z różnymi osobami, rozpowszechnianie kultur i znajomości osób z całego 


świata, możliwość edukacji społeczeństwa, także w obszarze ekologii, aktywizm społeczny 


i zwiększanie świadomości na temat zmian klimatycznych, rozpowszechnianie nowych 

technologii jak wyłapywanie dwutlenku węgla z atmosfery;



 – wytwarzanie śladu środowiskowego, szczególnie w ramach aktywności 

nieprzynoszącej pożytku dla społeczeństwa (cyberprzemoc, trolling, cyberprzestępstwa, 

szerzenie plotek o celebrytach, pogłębianie problemów związanych z własnym wizerunkiem 

szczególnie wśród osób młodych itd.), której jest coraz więcej, a także polaryzacja 

społeczeństwa, tworzenie baniek informacyjnych, zaburzenia snu, bóle głowy, gorsze 

samopoczucie. Dodatkowym problemem jest zużywanie sprzętów elektronicznych, które mają 


w sobie cenne materiały (i nie są odnawialne), które często są trudne do przetworzenia.


Grupa A 

Grupa B

Grupa C



Poproś, by uczniowie, stosując metodę dwie gwiazdy, jedno życzenie, wpisali dwie 

najważniejsze dla nich informacje z lekcji i zapisali życzenie dotyczące omawianego tematu.

Faza podsumowująca (10 min)


Podsumuj działalność uczniów:

podkreśl, że korzystanie z Internetu i telefonu ma znaczący wpływ na 

środowisko i generowanie odpadów, nawet jeśli nie zawsze są one namacalne



przypomnij, że jest wiele aktywności, które nie wymagają korzystania 


z Internetu i telefonu


zaznacz jednak, że to dzięki rozpowszechnieniu Internetu postęp technologiczny 

jest możliwy (i szybki) i w dzisiejszym świecie trudno się bez niego odnaleźć


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 i będą to monitorować uważnie przynajmniej 
przez najbliższy tydzień / miesiąc, aby móc zaobserwować różnicę



wypiszą się z newsletterów i wiadomości spam, które nie są wartościowe



będą bardziej uważnymi, jeśli chodzi o informacje, które się czyta i przekazuje 
dalej w Internecie



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

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