
4 kroki Dla Klimatu! 

1. Wykonaj swoją kartkę z kalendarza i zatytułuj ją: Miesiąc Dla Klimatu. Zobacz na 

przykładowy. 

I dodaj kolejne wyzwania na kolejne dni. Nie muszą to być wyzwania jakieś trudne. Postanów 

sobie, że będziesz utrzymywał porządek w swojej szafie, zapanujesz nad ubraniami, co 

spowoduje, że nie musisz kupować ciągle nowych. Możesz np. w jednym dniu wraz z 

rodzicami zająć się paleniem w piecu, aby było ciepło w domu. Zobacz jakim opałem palisz, 

zaobserwuj, jak ono się spala, jakim drzewem się pali (mokrym, czy suchym). Udaj się na 

zakupy i zaplanuj, że to co kupisz, ma Ci wystarczyć np. na trzy dni. W przygotowanej tabelce 

wpisuj numer wyzywania i plusy, które uda Ci się zdobyć. Zobacz na wynik! 

 

 

 



2. Gdy będziesz wykonywał konkretne wyzywania, kilka z nich udokumentuj, np. fotografią, 

czy krótkim filmikiem. Sfotografuj siebie jak zgniatasz butelki typu PET i segregujesz je. 

Wyzwaniem może być wspólna wycieczka rowerowa z rodzicami zamiast podróży 

samochodem. Wyzwaniem również będzie odkrycie lokalnych, urokliwych miejsc, do 

których dostaniesz się rowerem lub podczas spaceru. Ze zdjęć, które wykonasz i z innych 

materiałów wykonaj Plakat Dla Klimatu. Przygotowałam taki pokazowy, w którym widać 

konkretne działania, które można podjąć.  

 

3. W szkole na różnych zajęciach dowiadujesz się o zagrożeniach, które człowieka stwarza 

przyrodzie. Nazywamy to wpływem antropogenicznym na środowisko. Te negatywne 

zjawiska nie dzieją się gdzieś daleko od Ciebie, na Antarktydzie tylko wokół Ciebie. 

Zechciej zauważyć ich pierwsze symptomy – kroki.  

Wykorzystaj swą wiedzę i zrób swoje Domino Klimatyczne na temat zagrożeń, jakie wynikają 

z działalności człowieka. Prezentuję tutaj przykładowe domino. Proszę, otwórz podręcznik, 

znajdź fajne strony internetowe i zrób domino, w którym to Ty będziesz układał łańcuch 

przyczyn wystąpienia  danego zjawiska i jego skutków.  



Przykładowe domino. Jak popatrzysz na niego, to zauważysz krótką historię rozwoju 

cywilizacji ludzkiej. 

 

 

 

 



4. Wykonaj doświadczenie, pt Co jest w powietrzu? 

GDZIE TO ZROBIĆ? 

• na zewnątrz  domu. 

•  

• JAK TO ZROBIĆ? 

Wyjdź z odkurzaczem podłączonym do zasilania na zewnątrz lub wystaw rurę odkurzacza 

przez okno. Na wylocie rury połóż płatek kosmetyczny. Wystające poza wylot rury brzegi 

płatka przyciśnij do ścianek i przyklej za pomocą taśmy. Włącz odkurzacz i ustaw lub 

trzymaj przez 3–4 minuty rurę skierowaną w kierunku miejsca, z którego chcesz pobrać 

powietrze. Jeśli masz możliwość, pobierz próbki powietrza w różnych miejscach, np. przy 

drodze, w ogrodzie, na boisku, placu za-baw, w pobliżu kotłowni lub komina. Za każdym 

razem używaj nowego płatka. Porównaj barwę i powierzchnię płatków gołym okiem oraz 

przy pomocy lupy – od najmniejszego do największego powiększenia. Co widzisz na 

powierzchni płatków? Czy w powietrzu występują pyły? Udokumentuj to doświadczenie 

zdjęciem. 

ZAPISZ OBSERWACJE: 

 

 

 

W razie pytań służę pomocą. Mój adres: edubiel@porabkauszewska.edu.pl 
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