
 

28.05.2020 r.  Zajęcia kształtujące kreatywność. 

Temat: Czy moglibyśmy żyć na Księżycu - Księżycowy 

schron  

 

Wiemy już jak możemy się chronić na Ziemi przed różnymi 

niebezpiecznymi sytuacjami. A jak możemy lub musimy to robić w 

kosmosie? / lekcja jest kontynuacją lekcji poprzedniej/ 

Jak myślicie,  czy ludziom łatwo żyłoby się na Księżycu.  

Z jakimi niebezpieczeństwami muszą sobie poradzić astronauci na Księżycu? 

Zadanie 3. 

/Warunki na Księżycu są bardzo nieprzyjazne, a wręcz niebezpieczne dla ludzi. 

Powierzchnia Księżyca jest jałowa i pokryta bardzo drobnym pyłem. 

W przeciwieństwie do Ziemi Księżyc nie ma atmosfery zapewniającej ochronę 

przed meteoroidami i promieniowaniem słonecznym. Z powodu braku 

powietrza astronauci nie mają tu czym oddychać. Są też wystawieni na 

działanie próżni kosmicznej. W przypadku Księżyca nie można mówić 

o pogodzie w naszym ziemskim rozumieniu, ponieważ nie ma tam atmosfery. 

Warunki środowiskowe mogą jednak ulec zmianie pod wpływem zjawisk 

zachodzących na Słońcu – to tzw. pogoda kosmiczna. Noc na Księżycu trwa 14 

dób ziemskich. Astronauci na Księżycu muszą znosić skrajne różnice temperatur 

między dniem a nocą. Podczas pobytu poza pokładem pojazdu księżycowego 

lub statku kosmicznego astronauci muszą nosić specjalne skafandry, które 

chronią ich przed promieniowaniem, wysoką i niską temperaturą oraz 

działaniem próżni./ 

1. Wypełnij arkusz ćwiczeniowy. 



 

 
 

Zadanie 4.      Mój księżycowy schron 

 

 

 

 



Zastanówcie się, jak powinien wyglądać idealny schron na Księżycu. 

Narysujcie i krótko opiszcie w arkuszu ćwiczeniowym projekt takiego 

schronu. Opis powinien uwzględniać różne czynniki i zjawiska, przed 

którymi konstrukcja będzie zapewniała ochronę, oraz materiały 

potrzebne do jej budowy. Proszę , aby w miarę możliwości 

przystosowaliście swój projekt do warunków lokalnych –korzystajcie 

z księżycowych zasobów oraz lekkich i/lub nadmuchiwanych materiałów.. 

Zachęcam Was do eksperymentowania i zaprojektowania schronu 

według własnego uznania.  W swoich projektach powinniscie wziąć pod 

uwagę to, że być może ta budowla będzie jedyną siedzibą astronautów 

na Księżycu, a jako taka musi być samowystarczalna. Konstrukcja 

powinna stanowić ochronę przed meteoroidami i promieniowaniem – 

zarówno dla astronautów, jak i dla używanego przez nich sprzętu (np. 

komputerów). Powinna także zapewniać środowisko o regulowanej 

temperaturze i sztucznej atmosferze, w której astronauci będą mogli 

oddychać bez konieczności korzystania z butli z tlenem. Trzeba w nim 

również uwzględnić miejsce pod uprawę roślin na pożywienie, system 

recyklingu wody oraz przestrzeń mieszkalną i przeznaczoną do pracy.Na 

potrzeby przyszłej eksploracji Księżyca opracowuje się nowe 

technologie – drukowanie przestrzenne (3D) przy użyciu analogów 

księżycowego gruntu, nadmuchiwane struktury, materiały regulujące 

temperaturę, roboty zdalnie sterowane, technologie ograniczające 

zapylenie, nowe rozwiązania w dziedzinie napędu, badania wzrostu 

roślin, eksploracja lodu odkrytego na biegunach księżycowych, 

urządzenia do oczyszczania wody, wyodrębnianie wody i metali z regolitu 

oraz wiele, wiele więcej…  

Możesz kliknąć w link i zobaczyć jak pewne problemy rozwiązał Paxi. 

https://esero.kopernik.org.pl/materialy-edukacyjne/filmy-

edukacyjne/page/2/ „Paxi bada Księżyc” 

oraz 

https://lunarexploration.esa.int/intro 
 

 

 

 

https://esero.kopernik.org.pl/materialy-edukacyjne/filmy-edukacyjne/page/2/
https://esero.kopernik.org.pl/materialy-edukacyjne/filmy-edukacyjne/page/2/
https://lunarexploration.esa.int/intro


 

Wypełnij kartę pracy. 

 

 
 

 

 



 

Na kolejnych zajęciach zbudujemy „księżycowy schron”. Zgromadź takie 

materiały jak:  

Balony, może być glina lub masa papierowa, kawałki plastiku, folia z 

opakowań (bąbelkowa) , farby , nożyczki papier, rolki po ręcznikach 

papierowych lub papierze toaletowym lub cos co jeszcze wymyślisz.  

 

_____________________________________________________ 

 

Zapraszam wszystkich do wysłuchania Koncertu pod gwiazdami (online) 

połączonego z wizualizacją  kosmosu wyświetlanej w Planetarium 

Niebo Kopernika. Koncert odbędzie się 29 maja 2020 roku o godzinie 

19.00 i będzie kontynuowany w kolejne piątki do 3 lipca. 

 

Usiądź wygodnie, kliknij w link, słuchaj i oglądaj. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jw8bx9cvj4Q&feature=youtu.be 

 

Pozdrawiam i życzę dobrego odbioru. 

M. D. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jw8bx9cvj4Q&feature=youtu.be

