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CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ

Zanim przystąpimy do tematu zmian klimatycznych 
warto powiedzieć kilka słów o zrównoważonym rozwo-
ju i czym on jest. Samo pojęcie pierwotnie powstało jako 
pojęcie z dziedziny ekonomii w latach 80-ych ubiegłego 
stulecia. Oznacza ono nic innego, jak rozwój, w którym 
potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez 
umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokoje-
nie. Pojęcie dotyczy nie tylko kwestii ochrony środowiska, 
ale też ochrony i zapewnienia praw człowieka i równych 
moliwości rozwoju wszystkim ludziom nie zależnie od ich 
pochodzenia lub płci.

Dla wielu osób pojęcie to jest związane z wyedylizowany 
mobrazkiem świata, nie opisuje ono dzisiejszą sytuację na 
świecie, ale jest raczej drogowskazem, na co musimy zwró-
cić uwagę, żeby poprawić jakość naszą i naszych dzieci.   

Pojęcie zrównoważonego rozwoju pochodzi pierwotnie z 
leśnictwa, a stworzone zostało przez Hansa Carla von Car-
lowitza. Oznaczało ono pierwotnie sposób gospodarowa-

nia lasem polegający na tym, że wycina się tylko tyle drzew, 
ile może w to miejsce urosnąć, tak by las nigdy nie został 
zlikwidowany, by mógł się zawsze odbudować. 

Określenie „sustainable” zostało następnie przejęte przez 
ruch ekologiczny i w latach osiemdziesiątych ponownie 
wprowadzone do debaty politycznej.  

Cywilizacja osiągnęła poziom dobrobytu możliwy do 
utrzymania pod warunkiem odpowiedniego gospodaro-
wania. Model takiej gospodarki zakłada odpowiednio i 
świadomie ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem go-
spodarczym, dbałością o środowisko (nie tylko przyrodni-
cze, ale także sztuczne – wytworzone przez człowieka) oraz 
jakością życia (w tym zdrowiem człowieka). 

Klimatyczne zmiany niewątpliwie jest problemem, któ-
ry niepokoi jak zwykłych obywateli, tak i przywódców 
państw.   
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CELE ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU 

MAPĄ ROZWOJU ŚWIATA DO 2030 ROKU

Cele Zrównoważonego Rozwoju to nic innego jak mapa 
rozwoju świata zaakceptowana przez wszystkie Państwa 
ONZ do 2030 roku. Siedemnaście Celów Zrównoważone-
go Rozwoju to – uzgodniony przez przedstawicieli państw 
członkowskich ONZ,  świata nauki i biznesu – plan na 
rzecz zrównoważonego rozwoju, umocnienia pokoju i wol-
ności na świecie. Globalne Cele mają przyczynić się do li-
kwidacji ubóstwa i głodu, ograniczenia dyskryminacji czy 
nietolerancji, przeciwdziałania zmianom klimatu, ochro-
ny różnorodności biologicznej oraz zapewnienia, by na 
kwestie wody, energetyki czy infrastruktury patrzeć przez 
pryzmat dobra społeczeństwa, środowiska i gospodarki. 

Cele Zrównoważonego Rozwoju 
= SDGs = Globalne Cele 

*W niniejszym materiale Cele Zrównoważonego Rozwoju będą używane zamiennie z określeniem Globalne Cele oraz skrótem SDGs 
(Sustainable Development Goals)

Cele Zrównoważonego Rozwoju zastąpiły Milenijne Cele 
Rozwoju obowiązujące w latach 2000-2015. Cele te skupia-
ły się na eliminacji ubóstwa, głodu oraz chorób i odnosiły 
się do Krajów Globalnego Południa (krajów rozwijających 
się). Nowe Globalne Cele dodają do znanych nam proble-
mów zrównoważony rozwój, produkcję, konsumpcję i ko-
rzystanie ze środowiska, dostęp do energii oraz zmiany kli-
matu. Oznacza to, że od 2015 roku światowe wyzwania nie 
dotyczą tylko poprawy sytuacji w krajach najbiedniejszych, 
ale równie wielu reform w krajach rozwiniętych. Zmiany 
potrzebne są wszędzie. 
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17 CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we 
wszystkich jego formach na całym 
świecie

We wrześniu 2015 r. w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku odbył się szczyt Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030. 
W trakcie szczytu światowi przywódcy przyjęli dokument Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównowa-
żonego Rozwoju – 2030, który zawiera 17 Celów (Sustainable Development Goals – SDGs). SDGs mają swoje rozwinięcie 
w 169 szczegółowych celach – zadaniach. Polska, razem z pozostałymi państwami członkowskimi ONZ, zobowiązała się 
je zrealizować do 2030 roku.

Poniżej przedstawiamy brzmienie wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Cel 7:  Zapewnić wszystkim dostęp do 
stabilnej, zrównoważonej i nowocze-
snej energii w przystępnej cenie

Cel 2: Wyeliminować głód, osią-
gnąć bezpieczeństwo żywnościowe 
i lepsze odżywianie oraz promo-
wać zrównoważone rolnictwo

Cel 3: Zapewnić wszystkim lu-
dziom w każdym wieku zdrowe ży-
cie oraz promować dobrobyt

Cel 4: Zapewnić wszystkim eduka-
cję wysokiej jakości oraz promo-
wać uczenie się przez całe życie 

Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz 
wzmocnić pozycję kobiet i dziew-
cząt

Cel 6: Zapewnić wszystkim lu-
dziom dostęp do wody i warunków 
sanitarnych poprzez zrównoważo-
ną gospodarkę  zasobami wodnymi

Cel 8: Promować stabilny, zrównowa-
żony i inkluzywny wzrost gospodarczy, 
pełne i produktywne zatrudnienie oraz 
godną pracę dla wszystkich ludzi

Cel 9: Budować stabilną infrastruktu-
rę, promować zrównoważone uprze-
mysłowienie oraz wspierać innowa-
cyjność

Cel 10: Zmniejszyć nierówności            
w krajach i między krajami

Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludz-
kie bezpiecznymi, stabilnymi, zrów-
noważonymi oraz sprzyjającymi włą-
czeniu społecznemu

Cel 12: Zapewnić wzorce zrównowa-
żonej konsumpcji i produkcji
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Cel 13: Podjąć pilne działania         
w celu przeciwdziałania zmianom 
klimatu i ich skutkom

Cel 14: Chronić oceany, morza         
i zasoby morskie oraz wykorzysty-
wać je w sposób zrównoważony

Cel 15: Chronić, przywrócić oraz 
promować zrównoważone użyt-
kowanie ekosystemów lądowych, 
zrównoważone gospodarowanie 
lasami, zwalczać pustynnienie, po-
wstrzymywać i odwracać proces 
degradacji gleby oraz powstrzymać 
utratę różnorodności biologicznej

Cel 16: Promować pokojowe i in-
kluzywne społeczeństwa, zapewnić 
wszystkim ludziom dostęp do wy-
miaru sprawiedliwości oraz budować 
na wszystkich szczeblach skuteczne             
i odpowiedzialne instytucje sprzyjają-
ce włączeniu społecznemu

Cel 17: Wzmocnić środki wdraża-
nia   i ożywić globalne partnerstwo na 
rzecz zrównoważonego rozwoju
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FUNDACJA CULTURELAB

Fundacja CultureLab prowadzi portal TupTupTup.org.pl 
– największy w Polsce i jeden z nielicznych na świecie w 
całości poświęcony edukacji o zrównoważonym rozwoju. 
Jest on przeznaczony dla rodziców, nauczycieli i edukato-
rów najmłodszych dzieci.

TupTupTup.org.pl to portal poświęcony ważnym sprawom 
przedstawianym jednak w prosty i przystępny sposób. 
Dzięki autorskim bajkom, grom i zabawom, zadaniom ru-
chowym i artystycznym najmłodsi zapoznają się z takimi 
tematami, jak zmiany klimatu, energia odnawialna, prawo 
do życia w rodzinie czy miasta przyjazne dziecku.

Fundacja CultureLab tworzy społecznie odpowiedzialną 
wspólnotę przedszkoli, firm i instytucji wspierających mą-
drą edukację dla dzieci. Działa na poziomie makro, wspie-
rając zmiany w ogólnym systemie kształcenia najmłod-
szych dzieci, oraz na poziomie mikro, prowadząc liczne 
warsztaty dla dzieci w Warszawie i innych miastach Polski.  
Fundacja należy do sieci organizacji The World’s Largest 
Lesson, która przy wsparciu UNICEF i UNESCO edukuje 
dzieci o zrównoważonym rozwoju na całym świecie.
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7 EKOCELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU 

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju wzajemnie się przenika i uzupełnia. Wiele z Celów – takich jak Cel 1 – Nie dla 
biedy czy Cel 11 – Zrównoważone miasta – wykracza poza kwestie czysto środowiskowe, gospodarcze lub społeczne.
W przypadku Celu 11 – Zrównoważonych miast – szczegółowe zadania odnoszą się zarówno do jakości życia w slumsach, 
transportu, dziedzictwa kulturowego, jak i dostępu do obszarów zielonych. W tym materiale skupimy się jedynie na 7 z 
17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które bezpośrednio odnoszą się do kwestii środowiskowych. 

Cel 6  
Czysta woda i 
dobre 
warunki 
sanitarne

Cel 7  
Czysta 
energia

Cel 11 
Zwórnoważone 
miasta

Cel 12  
Odpowie-
dzialna 
konsumpcja

Cel 13 
Nie dla 
zmian 
klimatycz-
nych

Cel 14  
Życie 
podwodne

Cel 15  
Życie na 
lądzie

W następujących podrozdziałach przedstawimy każdy        
z powyższych Globalnych Celów wraz ze szczegółowy-
mi zadaniami. Tak teoretyczną wiedzę uzupełnimy o kil-
ka sugestii tematów, które można podjąć na warsztatach, 
zajęciach i lekcjach z dziećmi w nawiązaniu do danego 

Globalnego Celu. Zachęcamy Państwa do poprowadzenia 
własnych, autorskich zajęć i podzielenia się z nami scena-
riuszami i zdjęciami. Najciekawsze materiały zostaną przez 
nas opublikowane na portalu tuptuptup.org.pl oraz rozdys-
ponowane wśród Grupy Edukatorów SDG.
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CEL 6:  Czysta woda i sanitariaty
Jak zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych 

poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi?

Woda i sanitariaty leżą u podstaw zrównoważonego roz-
woju. Bez wody nie przeżyją ani ludzie, ani ziemska fauna 
i flora. Cel 6 dotyczy nie tylko kwestii związanych z wodą 
pitną, sanitariatami i higieną. Uwzględnia również jakość   
i dostępność zasobów wodnych na całej Ziemi. 

Zadania szczegółowe do 2030 roku (skrót na podstawie 
Agedy 2030):

• zapewnić dostęp do bezpiecznej wody pitnej po przystęp-
nej cenie;
• zapewnić dostęp do odpowiednich warunków sanitar-
nych i higienicznych dla wszystkich; 
• likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania 
szkodliwych substancji chemicznych i materiałów mają-
cych szkodliwy wpływ na wodę; 
• zmniejszyć ilość nieoczyszczonych ścieków oraz pod-
nieść poziom recyklingu;
• rozwiązać problem niedostatku wody; 
• zwiększyć współpracę, w tym transgraniczną, przy regu-
lowaniu zasobów wodnych;

• zapewnić ochronę i odnowić ekosystemy zależne od 
wody, w tym tereny górskie, lasy, tereny podmokłe, rzeki, 
jeziora i wody podziemne;
• wesprzeć kraje rozwijające się w działaniach na rzecz  
gromadzenia wody, odsalania, oczyszczania ścieków, recy-
klingu etc.; 
• wspierać i wzmocnić udział lokalnych społeczności           
w poprawie gospodarowania zasobami wodnymi.

Tematy do dyskusji z dzieckiem:

• źródła wody pitnej na ziemi (ilustracje);
• najbardziej znane jeziora i rzeki na ziemi;
• różne typy sanitariatów/toalet na świecie;
• higiena w trakcie toalety;
• wysypiska śmieci a czystość wód;
• woda jako źródło życia dla flory i fauny;
• rośliny najbardziej zależne od wody;
• pochodzienie soli;
• rola lasów jako filtrów wody.
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CEL 7: Czysta energia
Jak zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej 

i nowoczesnej energii po przystępnej cenie?

Postęp w wykorzystywaniu zrównoważonej energii jest 
wciąż niewystarczający. Jeśli zmiany utrzymają się na ta-
kim poziomie jak obecnie (2017 r.), to cele będą dalekie od 
realizacji w 2030 roku. Zmiany w kierunku wykorzystywa-
nia czystych źródeł energii wymagają zarówno wyższego 
poziomu finansowania, jak i odważniejszych zobowiązań 
politycznych, a także gotowości do korzystania z nowych 
technologii na znacznie szerszą skalę. W Polsce, bazującej 
energetycznie na węglu, niezbędne jest rozpoczęcie szer-
szego dialogu społecznego i szybkiego zmodernizowania 
powiedzenia „Polska węglem stoi”. 

Zadania szczegółowe do 2030 roku (skrót na podstawie 
Agendy 2030):

• zapewnić powszechny dostęp do przystępnych cenowo, 
niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych;
• zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w global-
nym miksie energetycznym;
• czerpać ze źródeł energii dwa razy efektywniej;
• zwiększyć międzynarodową współpracę ułatwiającą do-
stęp do badań nad czystą energią;
• rozbudować infrastrukturę i zmodernizować technologie 

umożliwiające dostęp do nowoczesnych i zrównoważo-
nych usług energetycznych. 

Tematy do dyskusji z dzieckiem:

• rodzaje energii odnawialnej (ilustracje, kolorowanki, 
puzzle);
• energia słoneczna, wietrzna i wodna;
• współczesne wynalazki i gadżety na energię słoneczną;
• oszczędność energii (Co zrobić w domu lub w przed-
szkolu, żeby oszczędzić energię?).
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CEL 11: Zrównoważone miasta
Jak uczynić miasta bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjają-

cymi włączeniu społecznemu?

W 2015 roku liczba osób zamieszkujących tereny miejskie 
osiągnęła 4 miliardy, co stanowiło 54% światowej popula-
cji. Do 2030 roku liczba ta ma przekroczyć 5 miliardów. 
Szybka urbanizacja przyniosła ogromne wyzwania. Ro-
snąca liczba mieszkańców slumsów, zwiększone zanie-
czyszczenie powietrza oraz nieplanowane rozrastanie się 
miast, co zwiększa podatność na katastrofy, wymaga stra-
tegicznego zarządzania. Konieczne jest lepsze planowanie, 
uwzględniające kwestie środowiskowe. 

Zadania szczegółowe do 2030 roku (skrót na podstawie 
Agendy 2030):

• wzmocnić wysiłki na rzecz ochrony i zabezpieczenia 
światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
• zmniejszyć liczbę zgonów w wyniku katastrof natural-
nych, w tym powodzi, a także zmniejszyć liczbę osób nimi 
dotkniętych;
• obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziały-

wania miasta na środowisko, zwracając szczególną uwagę 
na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi i innymi zanieczyszczeniami;
• wspierać korzystne środowiskowo połączenia osób po-
między obszarami miejskimi, podmiejskimi i wiejskimi.

Tematy do dyskusji z dzieckiem:

• światowe dziedzictwo przyrodnicze (najciekawsze przy-
kłady ze świata, m.in. z Polski);
• smog – co to jest i jak mu przeciwdziałać;
• segregacja śmieci (Jak segregować? Dlaczego jest to waż-
ne?);
• energia cieplna zimą, nowinki dotyczące budynków 
energooszczędnych (Jak ogrzewamy dom? Czy mamy al-
ternatywę?);
• rodzaje transportu na świecie – ilustracje, zgadywanki 
(Jaki transport wybrać w trakcie poruszania się po mie-
ście?).
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CEL 12: Odpowiedzialna konsumpcja*
Jak zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji?

Wzrost gospodarczy oraz rozwój związane są z produk-
cją dóbr oraz usług, które polepszają jakość naszego życia. 
Każdy rozwój i zmiany w gospodarce niosą jednak za sobą 
ślad środowiskowy. Chcielibyśmy, aby był on jak najmniej-
szy. Aby tak się stało, zrównoważony wzrost i rozwój wy-
magają zminimalizowania zużycia zasobów naturalnych 
oraz materiałów toksycznych. Wymagają również ograni-
czenia produkcji odpadów i zniwelowania zanieczyszczeń 
w trakcie całego procesu produkcji i konsumpcji. Hasła 
„zero waste” – zero odpadów czy „gospodarka obiegu za-
mkniętego” stają się coraz bardziej nośne. Mamy nadzieję, 
że do 2030 roku będą naturalną częścią rzeczywistości.

Zadania szczegółowe do 2030 roku (skrót na podstawie 
Agendy 2030):

• zapewnić efektywne zużycie zasobów naturalnych;
• zmniejszyć o połowę globalną ilość marnowanej żywno-
ści oraz zmniejszyć straty żywnościowe w procesie pro-
dukcji i dystrybucji;

• zapewnić stabilne i ekologiczne zarządzanie chemikaliami;
• zmniejszyć poziom substancji chemicznych w powietrzu, 
wodzie i glebie;
• obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewen-
cję, redukcję, recykling i ponowne użycie;
• zracjonalizować nieefektywne subwencje na paliwa ko-
palne sprzyjające ich zbędnemu zużyciu.

Tematy do dyskusji z dzieckiem?

• znane zasoby naturalne (zdjęcia, zgadywanki);
• praktyczne sposoby na niemarnowanie żywności;
• przykłady miejsc wykorzystujących żywność bliską ter-
minowi przydatności, np. banki żywności;
• detergenty (Gdzie ich używamy i czy możemy je czymś 
zastąpić?);
• upcykling – pomysły na nadanie drugiego życia butel-
kom, słoikom itp.;
• wycieczka na wysypisko śmieci.

* Cel 7 jest interdyscyplinarny i dotyczy w dużym stopniu gospodarki oraz zrównoważonego zarządzania firmą.



  Zmiany klimatu

13

CEL 13: Nie dla zmian klimatycznych
Jak podjąć działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom?

Zmiany klimatyczne stanowią największe zagrożenie 
dla bezpieczeństwa ludzi na świecie, zwłaszcza najbied-
niejszych. Pilne działania mające na celu zapobieganie 
zmianom klimatycznym jest jednym z bardzo istotnych 
punktów Agendy 2030. Edukacja powinna być kluczem 
do wykształcenia nowego pokolenia czującego odpowie-
dzialność za powstrzymanie zmian klimatycznych. Klimat 
systematycznie się ociepla. W 2016 roku padł nowy rekord 
– 1,1°C powyżej okresu przedindustrialnego. Susze oraz 
brak wody pitnej stają się coraz powszechniejsze na całym 
świecie.

Zadania szczegółowe do 2030 roku (skrót na podstawie 
Agendy 2030):

• krajowe polityki i strategie muszą włączyć działania prze-
ciwdziałające zmianom klimatycznym;
• zwiększyć poziom edukacji na temat łagodzenia zmian 

klimatycznych;
• wywiązać się ze zobowiązania do zmobilizowania 100 
miliardów USD rocznie do 2020 roku na potrzeby krajów 
rozwijających się – na znaczące działania mające łagodzić 
skutki zmian klimatycznych.

Tematy do dyskusji z dzieckiem:

• konsekwencje zmian klimatycznych (zdjęcia);
• zmiany klimatyczne (Co można zrobić w domu i przed-
szkolu, by w swojej przestrzeni ograniczyć czynniki zmie-
niające klimat?);
• zagrożone gatunki zwierząt (Które zwierzęta są zagrożo-
ne wyginięciem z powodu zmian klimatycznych?);
• temperatura powietrza zimą i latem (Czy średnia tem-
peratura powietrza zmienia się w porównaniu do danych 
sprzed kilkudziesięciu lat?).

*Większość tematów poruszanych w obszarze woda, energia, życie na lądzie nawiązuje do zmian klimatycznych. Tylko 
uczenie najmłodszych dzieci postawy odpowiedzialności i dbania o najbliższe, lokalne środowisko może przełożyć się bez-
pośrednio na powstrzymanie w przyszłości zmian klimatycznych.
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CEL 14: Życie podwodne
Jak chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób 

zrównoważony?

Zmiany klimatu mają bardzo negatywny wpływ także na 
jakość oceanów i mórz – powodują coraz większe zakwa-
szenie oceanów i postępujące zanieczyszczenie wód. Po-
nadto przyczyniają się do zbyt dużych połowów ryb oraz 
zagrażają istniejącemu życiu podwodnemu. Od początku 
rewolucji industrialnej oceany zaabsorbowały 1/3 dwu-
tlenku węgla uwalnianego w wyniku działalności czło-
wieka, łagodząc odczuwalny przez nas wpływ zmian kli-
matycznych. Wpływa to jednak negatywnie na zbiorniki 
wodne – rozpuszczony w wodzie dwutlenek węgla obniża 
Ph wody, zakwaszając ją. Jak można domyślić się, wpływ 
zakwaszenia wód na podwodną florę i faunę jest negatyw-
ny i obecnie szczegółowo badany.

Zadania szczegółowe do 2030 roku (skrót na podstawie 
Agendy 2030):

• zapobiegać i znacznie zmniejszyć poziom wszelkich ro-
dzajów zanieczyszczeń morza, w szczególności powstałych 
w wyniku działalności na lądzie, w tym śmieci i odpadków 
żywnościowych zrzucanych do morza;
• chronić morskie i przybrzeżne ekosystemy;

• zminimalizować skutki zakwaszenia oceanów;
• uregulować kwestie pozyskiwania owoców morza oraz 
wyeliminować nadmierne i nielegalne połowy, odbudować 
populację ryb;
• objąć ochroną co najmniej 10% wybrzeży i obszarów 
morskich.

Tematy do dyskusji z dzieckiem:

• śmieci w wodzie (ilustracje zanieczyszczonego oceanu) 
(Skąd wzięły się odpady w zbiornikach wodnych?);
• rafy koralowe zagrożone wyginięciem (ilustracje, bajka, 
porównanie żywej i martwej rafy);
• rośliny i zwierzęta, które spotykamy przy brzegu – rozpo-
znawanie krabów, meduz itd.;
• tankowce (Dlaczego awarie tankowców są niebezpiecz-
ne?);
• ryby, ssaki i płazy żyjące pod wodą zagrożone wyginię-
ciem.
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CEL 15: Życie na lądzie
Jak chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosyste-
mów lądowych i gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymy-
wać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności 

biologicznej?

Postęp w ochronie oraz zrównoważonym użytkowaniu 
ziemskich ekosystemów i gatunków jest nierówny. Tępo 
wylesiania zostało spowolnione. Coraz większą wagę przy-
kłada się do ochrony obszarów  gwarantujących zachowa-
nie różnorodności biologicznej Ziemi. 15% jej powierzch-
ni jest pod ochroną. Jednocześnie utrzymuje się tendencja 
utraty różnorodności biologicznej. Kłusownictwo pozosta-
je poważnym problemem.

Zadania szczegółowe do 2030 roku (skrót na podstawie 
Agendy 2030):

• zahamować proces wylesiania, odtworzyć zniszczone 
lasy; znacząco zwiększyć globalny stopień zalesienia i po-
nownego zalesienia;
• zwalczyć pustynnienie, odtworzyć zdegradowane obsza-
ry i gleby, w tym tereny dotknięte pustynnieniem, suszami 
i powodziami;
• zapewnić ochronę ekosystemów górskich, w tym ich róż-
norodności biologicznej; 

• podjąć pilne i znaczące działania zmniejszające degra-
dację naturalnych siedlisk; powstrzymać utratę bioróżno-
rodności;
• chronić zagrożone gatunki i zapobiec ich wyginięciu;
• podjąć pilne działania kończące z procederem kłusow-
nictwa i handlem chronionymi gatunkami zwierząt i ro-
ślin.

Tematy do dyskusji z dzieckiem:

• pustynie i półpustynie (charakterystyka, rośliny i zwie-
rzęta);
• góry (najwyższe szczyty, najbardziej znane pasma gór-
skie, legendy i historie z nimi związane);
• zagrożone gatunki zwierząt na świecie i w Polsce (quizy, 
puzzle, kolorowanki);
• rozpoznawanie gatunków drzew w Polsce (wycieczka do 
lasu, zielnik, ilustracje, liście);
• kłusownictwo (Które gatunki zwierząt są zagrożone kłu-
sownictwem? Dlaczego?);
• rodzaje lasów (lasy równikowe, tajga, lasy w Polsce).
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ZADANIA 
Cele Zrównoważonego Rozwoju

Przed poruszeniem problemów zmian klimatu i konieczności ochrony środowiska, opowiedz dzieciom o 17 Celach 
Zrównoważonego Rozwoju. Poinformuj, że nie tak dawno, bo w 2015 roku,  państwa ONZ podpisały się pod „Mapą 
drogową naprawy świata”. Ta „Mapa” to Agenda 2030. Zawiera 17 Celów, które wspólnie musimy osiągnąć do 2030 
roku. 

Złączcie wszystkie paski. W łańcuchu powinno pojawić się jak najwięcej kolorów, ale nie należy dzieci 
do tego zmuszać; nie wszystkie Cele muszą być dla nich bliskie i zrozumiałe. Niewykorzystane paski z 
Celami winien dołożyć  opiekun, tak aby w łańcuchu znalazło się wszystkie 17 Celów.  

Łańcuch zawieś na widocznym miejscu, żeby móc wrócić do Celów jeszcze kilka razy, zanim dzieci 
utrwalą sobie, jakie są Cele w Agendzie 2030. 

Wyświetl dzieciom krótką animację o Celach Zrównoważonego Rozwoju i wynalazkach, które zmie-
niają nasz świat, przygotowaną przez World Largest Lesson 

Zapytaj dzieci, jakie problemy zostały poruszone w filmie:
- zanieczyszczone powietrze;
- zbyt intensywna produkcja plastiku;  
- dostęp do wody i toalet;
- nielegalne wysypiska śmieci. 

Pokaż dzieciom plakat z SDG (zał. 1.1), nazwij po kolei wszystkie Cele, wyjaśnij, dlaczego właśnie te cele 
zostały wybrane przez dorosłych. Zapytaj dzieci, który z Celów ich zdaniem wydaje się najważniejszy. 

Wykonaj z dziećmi łańcuch SDG. 
Żeby wykonać pracę, wykorzystaj zał. 
1.2. Każde dziecko powinno zdecydować, 
który Cel jego zdaniem jest najważniejszy, 
najistotniejszy. Przedyskutuj z dziećmi, co 
mogłyby zrobić, żeby wspomóc realizację 
wybranego Celu. 

Wydrukuj paski z Celami z zał. 1.2. w 
takiej ilości, żeby każde dziecko miało 
przynajmniej po jednym pasku. Dzieci 
powinny same wyciąć paski. Na odwro-
cie zapisz postanowienie podjęte przez 
dziecko (dziecko może narysować obrazek 
symbolizujący jego postanowienie. Jeśli 
potrafi pisać, niech samo go zapisze). Po-
stanowienie nie powinno być zbyt ogólne; 
dziecko może np. zapisać, że nie będzie 
piło napojów z jednorazowych kubków lub 
nie  będzie używało jednorazowych rurek 
do napojów.

https://www.youtube.com/watch?v=F3P5BaycrnM&t=28s
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Zapytaj uczniów, jakie działania zostały podjęte, aby poprawić  sytuację:
- stworzenie bioplastiku;
- zakaz używania toreb plastikowych;
- poprawa edukacji. 

Wyjaśnij  dzieciom, że niektóre problemy są bardziej kompleksowe i wymagają współpracy. Zaproponuj 
eksperyment - zabawę w „ludzki węzeł”. 

Ludzki węzeł

Przebieg gry:
1. Dzieci podziel na grupy 10-12 osobowe (młodsi uczniowie powinni być w grupach mniejszych (np. 
4-5 os.).
2. Niech wszyscy  wyciągną ręce i chwycą  innych,  stojących w dowolnym miejscu tak, żeby wszystkie 
ręce uczniów były połączone. Następnie niech spróbują rozplątać węzeł bez puszczania rąk.
3. Po zakończeniu gry zapytaj dzieci, jak ich ruchy wpływały na uczniów, których rąk bezpośrednio nie 
trzymali.

Modyfikacja dla pracy indywidualnej: 

- daj dziecku czystą kartkę papieru - niech na środku narysuje kółko ze swoją twarzą lub imieniem;
- narysuj linię prowadzącą od tego kółka do kolejnego, w którym może być twarz kolegi ze szkoły, krew-
nego lub kogoś znajomego;
- rysuj kolejne linie, żeby pokazać dziecku różne powiązania;
- możesz kontynuować łączenie linii, żeby pokazać dziecku, jak jego działania mogą wpłynąć na osoby, 
których ono nie zna osobiście.

Wniosek:  Nie możemy wprowadzić kompleksowych zmian bez współpracy.

Po grze przedyskutuj, jak wszyscy musieli współpracować, żeby się rozplątać. Zaakcentuj, że podejście do 
problemów świata powinno być podobne: wszyscy musimy współpracować, żeby je rozwiązać. 

Możesz również zaproponować dzie-
ciom pracę pobudzającą fantazję. Wy-
korzystaj do tego okulary z zał. 1.3. 
Okulary muszą być wydrukowane na 
nieco grubszym papierze i wycięte. 
Jeśli dzieci nie są jeszcze zbyt sprawne 
manualnie, niech to zrobi dorosły; 
dziecko może wtedy skleić wycięte 
okulary. 

Zanim dzieci je założą, powiedz, że są 
to okulary magiczne, które sprawiają, 
że każdy, kto z nich skorzysta, może 
zmienić świat na lepsze. Teraz dzieci 
mogą je założyć i powiedzieć, czy 
jakoś inaczej patrzą na świat. 
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Co to jest pogoda, a co klimat?
Co to jest pogoda, a co to jest klimat? Od tego powinna zacząć się każda rozmowa o zmianach klimatu. Zazwyczaj  
dzieci mylą te pojęcia. Zapytaj więc - kiedy wstajemy rano i patrzymy przez okno, żeby odpowiednio się ubrać, czy 
ubieramy się zgodnie z warunkami pogodowymi czy klimatycznymi? A kiedy pada deszcz lub jest słonecznie, mówimy 
o pogodzie czy klimacie? 

To są pytania o pogodę, czyli stan atmosfery w danej chwili. Pogoda może się zmieniać z godziny na godzinę, albo 
zachowywać się anomalnie w porównaniu do norm klimatycznych przyjętych dla konkretnego obszaru geograficznego. 
Opisując pogodę, jak na przykład w prognozie pogody, zazwyczaj określamy temperaturę, ilość i rodzaj opadów, pręd-
kość wiatru, zachmurzenie i zjawiska atmosferyczne, np. burze lub gradobicia.

Ponieważ oś naszej planety  obraca się wokół Słońca pod różnym kątem, w ciągu roku możemy zaobser-
wować różne okresy pogodowe czyli pory roku. W Polsce rozróżniamy 4 podstawowe pory roku: wio-
snę, lato, jesień i zimę. Sam fakt, że mamy cztery pory roku świadczy o tym, że znajdujemy się w strefie 
klimatu umiarkowanego. Nie wszędzie tak jest; np. w rejonach podzwrotnikowych będzie to podział na 
porę deszczową i porę suchą.

W przedszkolu temat pór roku jest opracowany bardzo dobrze. Przy okazji rozmowy z dziećmi na temat 
zmian klimatu możesz zaproponować, aby dorysowały i pokolorowały drzewa w zał. 2.3 (w zimie drzewo 
będzie bez liści lub pokryte śniegiem, wiosną na drzewie pojawią się pączki, latem – liście, jesienią liście 
zmienią kolor na żółty lub pomarańczowy). Dla dzieci starszych zaproponuj bardziej ambitną pracę pla-
styczną – wycinankę pór roku, zainspirowaną wycinankami łowickimi. Instrukcję znajdziesz na naszej 
stronie.

Na naszej planecie mamy różne strefy klimatu, czyli obszary Ziemi, gdzie będziemy mogli obserwować 
podobne elementy klimatu (temperatura powietrza, ilość opadów, ciśnienie atmosferyczne). Możesz po-
kazać dzieciom mapę stref klimatycznych, z zał.  2.4. I choć dzieci temat ten będą dokładniej poznawać 
dopiero w późniejszych klasach szkoły podstawowej, rozmowa o zmianach klimatu wymusza zapoznanie 
się (choćby pobieżne) z pojęciem stref klimatycznych. Pokaż dzieciom 

5 stref wymienionych poniżej i zaznaczonych różnymi kolorami, i opowiedz o ich podstawowych charak-
terystykach. 

Poprowadź z dziećmi kalendarz pogodowy. W tym celu możesz wykorzystać zał. 2.1. Wystarczy wydru-
kować kalendarz i znaczniki pogody,  i w zależności od tego, co widzimy za oknem, wklejać codziennie 
odpowiednie znaczniki w okienko. W trakcie tego zadania dzieci będą mogły utrwalić wiedzę na temat 
różnic pomiędzy pogodą a klimatem oraz zapoznają się z podstawowymi wskaźnikami pogodowymi.  

Czy mając informację o dzisiejszej pogodzie, możemy wywnioskować cokolwiek o klimacie, w którym 
się znaleźliśmy? Nie, ponieważ są to średnie parametry atmosferyczne (takie jak ilość opadów, wysokość 
temperatury w poszczególnych miesiącach), zbierane przez służby meteorologiczne w ciągu dziesiątek 
lat. Decyzję, czy następnego dnia zbierać zboże, rolnik podejmuje patrząc na prognozę pogody, ale z ko-
lei decyzja, jakie rośliny sadzić – ryż, maniok, czy żyto - są to kultury roślinne, które stanowią podstawę 
pokarmów w różnych strefach klimatycznych, ponieważ każda roślina ma swoje upodobania pogodowe. 
Ryż lubi dużo wilgoci i ciepło, maniok lubi klimat tropikalny, a żyto świetnie rośnie w klimacie umiarko-
wanym (możesz pokazać dzieciom zdjęcia tych kultur w zał. 2.2. Jeżeli  np. pogoda w tym roku w Polsce 
nie dopisała, bo lato było suche i upalne, to prawdopodobnie plony uprawianych zbóż będą małe. Wtedy 
mówimy o pogodzie anomalnej, a nie o zmianach klimatu. 

https://tuptuptup.org.pl/wycinanka-niemal-lowicka
https://tuptuptup.org.pl/wycinanka-niemal-lowicka
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Opowiadając dzieciom o strefach klimatycznych, pokaż im zdjęcia z zał. 2.5 Pogoda i klimaty. Zapytaj, 
na jakich zdjęciach widać pogodę, a na jakich klimat.
    
Po pokazaniu dzieciom mapy przeczytaj im informacje w zał. 2.6 – są to opowieści dzieci, które  miesz-
kają w różnych strefach klimatycznych. Niech dzieci spróbują zgadnąć, w jakich strefach klimatycznych 
mieszkają.  

Okołobiegunowa strefa klimatyczna – tu temperatura jest zawsze poniżej zera, czasem potrafi spaść 
nawet do -80°C. Opady są znikome, lata krótkie i chłodne, a zimy długie i mrozy siarczyste . 

Umiarkowana strefa klimatyczna - to jest nasza strefa klimatyczna, opady występują tu w różnych 
porach roku. Pory roku są łatwo rozpoznawalne i wyznaczane przez różnice temperatur (ciepła, wilgotna 
wiosna, ciepłe, zazwyczaj suche lato, chłodna, wilgotna jesień i zima, często z opadami śniegu).

Podzwrotnikowa strefa klimatyczna - średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca wynosi tu +10 
°C i więcej, opady występują przeważnie w chłodnym półroczu (w klimatach monsunowych latem). Pory 
roku wyznaczają temperatury w połączeniu z opadami – pora deszczowa i sucha. 

Zwrotnikowa strefa klimatyczna - temperatura najchłodniejszego miesiąca może wynosić od 10 do 20 
°C natomiast temperatury najcieplejszego miesiąca są wyższe niż we wszystkich pozostałych strefach 
(często przekraczają 30 do 35 °C). Temperatura waha się znacząco w ciągu doby. Opady są tu rzadkością.

Równikowa strefa klimatyczna – jest tu bardzo ciepło, w ciągu roku temperatura prawie się nie zmienia. 
Na równiku nie ma wyraźnej pory bezdeszczowej (codziennie padają tutaj tzw. deszcze zenitalne), dalej 
od równika pora deszczowa ograniczona jest do kilku miesięcy.



Zmiany klimatu

20

W tym momencie możesz dzieciom zaproponować efektowny eksperyment. Do tego będziesz potrzebo-
wać tzw. róży jerychońskiej. Jest to roślina, która usycha przy niedoborze wody, a gdy zostanie podlana, 
bardzo szybko ożywa. Jest to roślina pustynna, ale możliwa do kupienia w Polsce. Różę jerychońską naj-
lepiej ustawić w miejscu jasnym i dobrze oświetlonym, ale wolnym od bezpośredniego działania promie-
ni słonecznych. Uwaga - roślina nie potrzebuje podłoża do wzrostu. Pozornie martwą, wysuszoną różę 
jerychońską należy umieścić w płaskim pojemniku wypełnionym wodą (im cieplejsza woda, tym szybszy 
będzie proces rozwijania). Zwykle róża jerychońska odżywa w ciągu 1–2 dni i po tym czasie ma już w 
pełni wykształconą, zieloną rozetę liści. Roślinę można utrzymywać w ten sposób przez kilka dni (do 
tygodnia), później natomiast należy ją z powrotem przesuszyć. Uprawę róży jerychońskiej w mieszkaniu 
można powtarzać wielokrotnie, warto jednakże pamiętać, że dla prawidłowej wegetacji roślina powinna 
przejść 2–3-tygodniowy okres suszy.

W czasie uprawy róża jerychońska nie wymaga nawożenia ani innych zabiegów pielęgnacyjnych. Poleca-
my tę interesującą roślinę do uprawy w mieszkaniu. 
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Możesz również wykorzystać zbiór wierszyków „Zielona brygada, czyli przedszkolaki na straży kli-
matu”, przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska. Publikację możesz pobrać w wersji PDF, jest 
również w wersji audio. 

Przeczytaj dzieciom historyjkę o topieniu lodowców „W łapach niedźwiedzia polarnego”, a potem 
pokaż plakat mówiący o jednym z największych zagrożeń zmian klimatu; plakat znajdziesz na stronie, 
znajdziesz tu również przykładowe pytania do poprowadzenia dyskusji. 

Materiały te ukazują, jak zmiany klimatu wpłyną na okołobiegunową strefę klimatyczną, ale nie tylko,  
zmianom ulegnie każdy zakątek naszej planety. Obejrzyj wraz z dziećmi krótki film Adama Wajraka o 
Puszczy Białowieskiej i o zmianach, jakie  w niej następują. Poproś, aby dzieci uważnie wysłuchały opo-
wieści dziennikarza, a na koniec wyliczyły zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt  i roślin, o których w 
trakcie filmu wspominał Adam Wajrak. Film można obejrzeć tutaj. 

Co to są zmiany klimatu? 
Zmiany klimatu w historii mogły być bardzo znaczące – np. kilkadziesiąt tysięcy lat temu, w czasach ostatniej epoki 
lodowcowej, tereny Polski pokrywał lądolód o grubości 1 km. Zwykle klimat zmienia się bardzo powoli. 

Obecne tempo zmian klimatu wydaje się powolne, jednak naukowcy uważają, że stopniowe zmiany klimatu mogą 
prowadzić do osiągania punktów krytycznych, po osiągnięciu których nie da się już zahamować zmian, m.in. podwyż-
szenia globalnej temperatury o 2°C. 

Klimatolodzy przewidują, że zmiany klimatu w ciągu kilkudziesięciu lat mogą spowodować w Polsce zmianę sekwen-
cji pór roku - z obecnych czterech pór roku do wyodrębnienia dwóch dominujących okresów: chłodnej pory deszczo-
wej i ciepłej suchej. 

Wraz z dziećmi możesz sprawdzić, jak zmieniała się temperatura w ostatnich dwudziestu latach. Wystarczy wejść na 
stronę  - http://www.meteo.waw.pl/ - wpisać rok lub miesiąc, który Cię interesuje.

Przeprowadź z dziećmi eksperyment, 
który wytłumaczy, dlaczego nasz 
klimat się ociepla.  

Materiały 
- 2 słoiki i 1 nakrętka lub 2 pudełka i 
1 pokrywka  
- dwa termometry
- słoneczny dzień

Przebieg 

Do jednego słoika/pudełka włóż termometr i 
szczelnie go zamknij, do drugiego włóż również 
termometr, ale słoik/pudełko pozostaw otwarte. 
Tak przygotowane słoiki/pudełka pozostaw na 
kilka godzin w nasłonecznionym miejscu. 
Następnie otwórz słoik/pudełko, sprawdź, wskazania temperatury i porównaj ją z temperaturą na drugim termometrze. 
W jakim słoiku/pudełku temperatura będzie wyższa i dlaczego? Niech dzieci spróbują zgadnąć. 

https://ulicaekologiczna.pl/dzieci/zielona-brygada-czyli-przedszkolaki-na-strazy-klimatu
http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=63&id=113 
https://tuptuptup.org.pl/lapach-niedzwiedzia-polarnego
https://tuptuptup.org.pl/topnienie-lodowcow
https://www.youtube.com/watch?v=KvUssp2c-W8  
http://www.meteo.waw.pl/ 
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Jeśli dzieci nie będą miały pomysłów, przeprowadź dodatkowy eksperyment. Weź duży koc i zaproponuj dzieciom by 
stanęły blisko siebie, tak, żeby wszystkie zmieściły się pod nim. Zostańcie tak na kilka minut. Po wyjściu spod koca, 
zapytaj dzieci, czy było im ciepło. I kiedy im było cieplej, stojąc razem pod kocem, czy kiedy siedziały osobno bez przy-
krycia? 

To zjawisko analogiczne do tego, co się dzieje z powietrzem w słoikach. Kiedy słoik jest zamknięty, powietrze w nim się 
nagrzewa, ponieważ promienie słońca potrafią przedostać się do środka, ale ciepło nie może wydostać się na zewnątrz 
i dlatego temperatura w nim stale rośnie. To samo dzieje się z naszą planetą. Gazy cieplarniane okrywają planetę, jak 
koc. Promienie słoneczne przedostają się przez tę warstwę, ale nagrzane powietrze nie może się ochłodzić, ponieważ 
jest cięższe od gazów cieplarnianych, więc stopniowo się nagrzewa, powodując tym samym zmianę klimatu. Dlatego 
tak ważne jest ograniczenie emisji / produkcji gazów cieplarnianych. 

Eksperymentem, który uświado-
mi dzieciom konsekwencje zmian 
klimatu, jest eksperyment ilustru-
jący topn ienie lodowców. 

Materiały:  
- 2 kubki 
- woda 
- ew. młotek
- duże naczynie (najlepiej przezro-
czyste)
- kilka niedużych kamieni
- marker 
- figurka zwierzęcia / 
mała laleczka

Przebieg:

Eksperyment składa się z dwóch części. W pierwszej zbadasz, co się dzieje z lodowcem, kiedy wzrasta temperatura 
powietrza. Wodę nalej do kubka i wstaw do zamrażalnika lodówki. Po zamrożeniu wyjmij lód z kubka i uformuj przy 
pomocy młotka lub innych narzędzi kształt lodowca (opcjonalnie). Do większego naczynia wlej sporo wody i zaznacz 
poziom wody flamastrem. Teraz włóż lód. Niech dzieci zobaczą, co się stało z poziomem wody i zaznaczą na naczyniu 
nową granicę wody. 

Podobne zjawisko podwyższenia poziomu wody obserwujemy, kiedy lodowiec pod wpływem zmian klimatu odrywa 
się i zaczyna dryfować w oceanie. Lód jest lżejszy od wody, dlatego nie zanurza się w pełni, jego wierzchołek zawsze jest 
widoczny, natomiast 90% lodowca zanurzonych jest w wodzie. Ogromne masy lodu wypychają wodę, dlatego poziom 
wody się podnosi. Jeśli takich lodowców w oceanie będzie przybywać, grozi to całkowitym zatopieniem niektórych 
wysp oraz podtopieniem części państw, które położone są na wybrzeżach oceanów i mórz  (np. Holandia lub Stany 
Zjednoczone).             
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Po wykonaniu eksperymentu możesz również zaproponować dzieciom grę ruchową, która zawsze spoty-
ka się z wielkim zainteresowaniem i służy nie tylko utrwaleniu informacji, ale i ćwiczeniu uwagi i spraw-
dzania zrozumienia tekstu ze słuchu. 

Gra nazywa się „Klimat na zmiany”. Jej zasady są proste, a gra dostarcza dzieciom wiele radości. Gra ma 
przybliżyć dzieciom najważniejsze zjawiska pogodowe, związane  ze zmianami klimatu. Przed rozpoczę-
ciem gry zaznacz, że dzieci powinny uważnie słuchać tekstu (zał. 2.8), a kiedy usłyszą o każdym z  kon-
kretnych niebezpiecznych zjawisk pogodowych, muszą wykonać przypisaną do niego czynność (poniżej). 

Susza – dziecko, stojąc, wachluje się ręką i udaje, że ciężko dyszy. 

Powódź – dziecko powtarzając „bul, bul” udaje, jakby zanurzało się w wodzie. Jedną ręką łapie się za nos, 
a drugą podnosi. Następnie nabiera powietrza w usta i kucając, powoli je wypuszcza.

Trąba powietrzna – stojąc dziecko zaczyna obracać się wokół własnej osi. 

Ulewne deszcze – dziecko mówiąc „kap, kap, kap” na przemian podnosi i opuszcza prawą i lewą rękę, 
jednocześnie delikatnie przekręcając ją szybko w prawo lub w lewo. Ruch imituje spadający deszcz. 

Huragan – dziecko stojąc powtarza „szuuuu, szuuuu”, podnosi ręce i przegina się całym ciałem 
w prawo,   a następnie w lewo.

Zmiany klimatu – dzieci zamieniają się miejscami i siadają na innym miejscu.

Przebieg: 
Z dwóch butelek zdejmij nakrętki i połącz je denkami za 
pomocą dwustronnej taśmy klejącej. W sklejonych nakręt-
kach wywierć otwór o średnicy ok. 3-5 mm.  
 
Do jednej z butelek wlej wodę, drugą pozostaw pustą. Obie 
butelki skręć przygotowaną wcześniej podwójną nakrętką. 
W ten sposób powstanie klepsydra potrzebna do ekspery-
mentu. Teraz odwróć butelki tak, aby pusta znalazła się na 
dole. Ruchem kolistym zakręć naszą klepsydrą tak, aby w 
butelce napełnionej wodą ukształtował się wir, a następnie 
odstaw klepsydrę. Zjawisko, które w niej powstało, jest 
miniaturowym modelem trąby powietrznej występującej w 
przyrodzie podczas tornada na określonych terytoriach.

Katastrofy naturalne  
Zmiany klimatu wiążą się nie tylko z ociepleniem klimatu i topnieniem lodowców, ale też z katastrofami 
naturalnymi. Przeczytaj dzieciom bajkę „Las ochroni nas”, o roli lasów w ochronie przed powodziami.

Zapytaj dzieci, jaki jest główny wniosek płynący z bajki i jakie znają inne naturalne katastrofy. Możesz w  
rozmowie możesz wykorzystać zdjęcia w zał. 2.7, które zilustrują dzieciom destrukcyjną moc każdej z 
nich. 

Niektóre katastrofy możesz również zasymulować w eksperymencie - np. tornado w butelce. Zacznij 
od tłumaczenia, czym jest tornado: to gwałtownie wirująca kolumna powietrza, zwyczaj w kształcie 
leja, której dolna część dotyka ziemi i często otoczona jest  chmurą pyłu i tego, co zniszczyła już na jej 
powierzchni. Podobny lej powstaje, kiedy połączymy dwie butelki, z których jedna będzie wypełniona 
wodą.

https://tuptuptup.org.pl/las-ochroni-nas/ 
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Żeby nauczyć dzieci, jak przeciwdziałać zmianom klimatu, niezbędne jest tłumaczenie, co te zmiany powoduje i stałe 
utrwalanie tej wiedzy poprzez praktykę, gry i zabawy. No więc co jest powodem ocieplenia klimatu?   

Produkcja energii – energia jest nam potrzebna praktycznie do wszystkiego, a zapotrzebowanie na nią będzie rosło 
(przewiduje się, że o 50% do roku 2030). W 80% jest wytwarzana z paliw kopalnych – węgla kamiennego, brunatnego, 
ropy naftowej i gazu ziemnego. Węgiel, zawarty w tych związkach, został przed milionami lat „zdeponowany” w pali-
wach kopalnych, zapewniając naszej planecie równowagę obiegu węgla pierwiastkowego w przyrodzie. 

Z punktu widzenia szkód dla klimatu, najgorszym źródłem energii jest węgiel. Wyprodukowanie 1 jednostki energii 
z węgla generuje o 70% więcej CO2, niż jej wytworzenie z gazu ziemnego. Niestety, węgiel jest zarazem surowcem 
najbardziej dostępnym (wydobywanym na skalę przemysłową w ponad 50 krajach), którego zapasy – w porównaniu z 
ropą czy gazem – są największe.

Przemysł i konsumpcja – w ciągu ostatnich 20 lat liczba ludzi na Ziemi wzrosła o prawie 30%, zaś produkcja przemy-
słowa o 76%. Jest nas coraz więcej i żyjemy „ponad stan”. Rosnąca konsumpcja – a co za tym idzie, produkcja prze-
mysłowa i nieodłącznie z nią związana produkcja energii – generują ogromne ilości gazów cieplarnianych. Należy też 
pamiętać o emisji CO2 związanej z przetwarzaniem i utylizacją odpadów przemysłowych i komunalnych.

Transport – energii wymaga nie tylko produkcja i konsumpcja, wymaga jej także przemieszczanie ludzi i dóbr z 
miejsca na miejsce. Na ten cel zużywane jest 20% światowej produkcji energii. Od naszej mobilności – a także wyboru 
środka transportu – w dużej mierze zależy rozmiar klimatycznego „śladu”, jaki po sobie zostawiamy. Nie bez znaczenia 
jest także poziom naszej konsumpcji – wraz z wszystkimi oddziałującymi na niego czynnikami - np. jak często, jak 
wiele i z jak daleka przybywają do nas produkty i usługi, które pozyskujemy. W skali świata większość, bo ponad 70%, 
emisji CO2 pochodzi z transportu drogowego. Dynamicznie rozwija się też transport lotniczy. Transport morski odpo-
wiedzialny jest „jedynie” za ok. 7% światowej emisji CO2. Stosunkowo najbardziej przyjazny klimatowi jest transport 
kolejowy.

Gospodarstwa domowe – ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie i praca rozlicznych urządzeń, w które wyposażone są 
nasze gospodarstwa domowe, pochłania ok. 11% energii globalnej. 

Rolnictwo i produkcja żywności – przyczyniają się istotnie się do zmian klimatu, emitując ilości gazów cieplarnianych 
porównywalne z transportem (w Unii Europejskiej – ok. 31% emisji całościowej). Pozyskiwanie ziemi pod uprawy 
wiąże się z odpowiednim przygotowaniem terenu, energii wymaga produkcja maszyn, nawozów sztucznych (zwłaszcza 
azotowych) i innych środków chemicznych stosowanych w rolnictwie, transport zbiorów oraz płodów rolnych i ich 
przetwórstwo itp. Rolnictwo jest także sektorem, w którym ma miejsce emisja znacznych ilości gazów cieplarnianych, 
takich jak metan (wydzielany w procesie trawienia zwierząt roślinożernych) i podtlenek azotu (nawozy).

Zmiany użytkowania ziemi, wylesianie – ich rola w procesach klimatycznych związana jest przede wszystkim ze 
zdolnością gleby i roślin do wiązania CO2 i akumulacji węgla. Karczowaniu lasu często towarzyszy wypalanie drzew, co 
także wyzwala znaczne ilości CO2. 

 Źródło informacji: UNEP/GRID  

Żeby dowiedzieć się, jaki masz ślad ekologiczny, czyli ile produkujesz CO2 poprzez swoje wybory i przyzwyczajenia 
konsumenckie, odwiedź stronę z kalkulatorem, a dowiesz się co można i powinno się ograniczyć.

Co powoduje zmiany klimatu?    

http://www.footprintcalculator.org
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Od siebie możemy dodać, że w diecie warto ograniczyć mięso i nabiał. Jest to istotne, ponieważ przy stale rosnącej 
populacji ludzkiej, hodowla zwierząt stała się jednym z ważnych źródeł emisji CO2. Dodatkowo warto pamiętać, że 
podróż na wakacje będzie przyjazna środowisku, jeśli tam gdzie to możliwe, wybierzesz się np. pociągiem, a nie samo-
lotem. 

Przeciwdziałanie zmianom klimatu  

Co więc robić, żeby uniknąć albo przynajmniej ograniczyć zmiany klimatu? Rad jest kilka, najważniejsze z nich są 
zawarte na rysunku poniżej. 

• Oszczędzaj energię
• Oszczędzaj wodę
• Wykorzystuj energooszczędny sprzęt elektryczny i odnawialne źródła energii
• Korzystaj z roweru zamiast samochodu 
• Segreguj śmieci 
• Sadź drzewa  i rośliny. 

Przedstaw dzieciom podstawowe spo-
soby przeciwdziałania zmianom kli-
matu i zaproponuj  zabawę w memory 
(zał. 3.1). Nasze memory to zestaw 
dwóch arkuszy; na jednym przedsta-
wione są pomysły na przeciwdziałanie 
zmianom klimatycznym, na drugim 
obrazki przedstawiające zachowania 
nieekologiczne. Dziecko ma nie tylko 
znaleźć parę identycznych obrazków, 
ale też odpowiedzieć, czy ta para 
przedstawia ekozachowanie.  



  Zmiany klimatu

27

Zanim opowiemy o kolejnym elemencie walki ze zmianami klimatu, zapytajmy dzieci, co to jest energia 
i kiedy z niej korzystamy. Do poprowadzenia rozmowy proponujemy skorzystać z zał. 3.2 Urządzenia 
elektryczne. Dzieci powinny nazwać przedmioty na zdjęciach i dać przykłady innych urządzeń, które 
czerpią energię. Możesz również zadać dzieciom kilka zagadek o urządzeniach elektrycznych:

To urządzenie takie gorące, 
jakby nagrzane letnim słońcem,
służy rodzicom do prasowania,
dba o wszystkie ubrania. (żelazko)

Jeżdżę sobie po dywanie,
kiedy w domu jest sprzątanie. (odkurzacz)

Elektryczna bańka szklana
sprytnie tak skonstruowana,
że gdy do niej prąd poleci,
bardzo jasnym światem świeci. (żarówka) 

Postawiona w kąt,
chętnie łyka prąd.
A gdy wody nabierze,
to się kręci i pierze. (pralka)

Stoi w kuchni szafka,
ten, kto jej używa,
wie, że jest przydatna,
bo wszystko pozmywa. (zmywarka) 

Źródło  - http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+urz%C4%85dzeniach+domowych

Oszczędzanie energii    

Wszystkie wymienione urządzenia pobierają energię. Niech dzieci wyobrażą sobie, jak wyglądałoby ich życie, jeśli w 
pewnym momencie zabrakłoby nam energii. Wyjaśnij dzieciom, że nie tak dawno temu wiele z tych urządzeń, które 
mamy dziś, nie istniało. Ludzie np. prali ręcznie, pisali listy zamiast dzwonić lub wysyłać sms-y czy e-maile, czytali 
gazety i książki.  Przez to, że mamy coraz więcej urządzeń, wykorzystujemy coraz więcej energii. Niestety energię czer-
piemy z źródeł, które nie są odnawialne i nie można ich odtworzyć, co oznacza, że w pewnym momencie wyczerpią się 
zupełnie. 

Zapytaj, czy dzieci odpowiednio kojarzą polecenia dorosłych „Wyłącz światło!” albo „Szybko zamykaj drzwi lodówki!”? 
Czy dzieci wiedzą, dlaczego dorośli wciąż zwracają na to uwagę?  

Nasze spożycie energii wzrasta corocznie, przy czym zasoby tradycyjnych źródeł energii są coraz mniejsze. W dodatku 
używanie tradycyjnych metod w produkcji energii (np. przetwarzanie ropy lub węgla) bardzo szkodzi naszemu środo-
wisku, dlatego powinniśmy używać ich rozsądnie.

Pokaż dzieciom kreskówkę przygotowaną przez Unię Europejską. Po obejrzeniu kreskówki, zapytaj, jakie 
metody oszczędzania energii zauważyły. 

https://www.youtube.com/watch?v=1-g73ty9v04 
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Oto niektóre z nich: 
- zmniejsz ciepło kaloryfera o kilka stopni i ograniczaj 
korzystanie z klimatyzacji w dni ciepłe;
- wyłączaj urządzenia elektryczne (telewizor, komputer, 
lampy), kiedy z nich nie korzystasz;
- odsłaniaj zasłony, żeby słońce w słoneczne dni oświetlało 
twoje mieszkanie lub dom;
- oszczędzaj ciepłą wodę biorąc krótki prysznic, a nie 
kąpiel w wannie;
- jeśli wietrzysz pokój w chłodne dni, wyłącz ogrzewanie;
- używaj energooszczędnych żarówek;
- jeźdź częściej rowerem, 
- wyłączaj ładowarki;
- kupuj energooszczędne urządzenia. 

Możesz też wydrukować i rozdać dzieciom 
listę Check-in dla energooszczędności 
(zał. 3.3) Niech dzieci wraz z rodzicami 
zaznaczą punkty, które będą realizować.
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Pozyskiwanie energii elektrycznej z paliw kopalnych jest stosunkowo wydajne, ponieważ w ciągu wielu lat korzystania 
z tych surowców opracowano efektywne technologie. Energetyka oparta na węglu nie jest obojętna dla środowiska. 
Zarówno jego wydobycie, jak i spalanie, mają niekorzystny wpływ na przyrodę. W przypadku odkrywkowych kopalni 
węgla brunatnego na ogromnych przestrzeniach niszczone są też krajobrazy. W procesach tych powstaje wiele odpa-
dów: skał wydobytych wraz z węglem oraz pyłów i popiołów – produktów jego spalania. Ponadto podczas uzyskiwania 
energii z węgla, do atmosfery uwalniane są ogromne ilości dwutlenku węgla, tlenku siarki i innych zanieczyszczeń, 
mających niekorzystny wpływ na środowisko i nasze zdrowie. Dostępne aktualnie złoża węgla i innych paliw z cza-
sem się wyczerpują – trzeba je wydobywać z coraz większych głębokości, co znacznie podnosi koszt ich pozyskiwania. 
Należy też liczyć się z tym, że złoża wkrótce definitywnie się skończą i trzeba będzie możliwie szybko zastąpić je innymi 
surowcami. W Polsce na przykład płytkie pokłady węgla kamiennego są na wyczerpaniu, a eksploatacja złóż położo-
nych głębiej jest zbyt droga, by opłacało się je wydobywać.

Czysta energia   

Wyjaśnij, że istnieją 3 podstawowe źródła czystej energii, tzw. 3 żywioły: woda, wiatr i słońce. Przy użyciu 
tych źródeł nie zanieczyszczamy środowiska, właśnie dlatego nazywamy je czystymi. Po krótkim wpro-
wadzeniu do tematu o czystej energii przeczytaj bajkę  „Wrota do pustyni”, która opowiada o przygodach 
trójki bohaterów w Timbuktu oraz o wykorzystaniu kolektorów słonecznych zamiast generatorów mocy, 
zanieczyszczających powietrze i emitujących hałasy. 

Na temat oszczędzania energii i czystych źródeł energii znajdziesz z pewnością kilka pozycji książkowych; 
niektóre z nich omawialiśmy na naszej stronie.

Przejdź do praktyki i pokaż dzieciom prezentację „Wykorzystanie czystych źródeł energii” (zał. 3.4). 
Znajdziesz w niej przykłady wykorzystania energii wiatru (wiatraki), wody (turbiny wodne), słońca (panele 
słoneczne), źródeł geotermalnych.  

Zapytaj, czy dzieci wiedzą, co to znaczy czysta energia i jakie są najbardziej znane źródła czystej energii? 
Jako podpowiedź możesz zaproponować im do wysłuchania dźwięków szumiącego morza i wiatru. 

Dźwięk morza
Dźwięk wiatru

https://tuptuptup.org.pl/wrota-pustyni
https://tuptuptup.org.pl/ksiazki-o-smogu-energii/
https://www.youtube.com/watch?v=By7Bi5OL4l8 
https://www.youtube.com/watch?v=zwYzKcQr9qo 
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Po przeczytaniu i prezentacji możesz kontynuować temat i wyjaśnić, że szczególne rozpowszechnionym 
źródłem energii w dzisiejszych czasach jest energia słoneczna. Pojawiają się niesamowite wynalazki, któ-
re sprawiają, że energia słoneczna staje się dostępnym i ekonomicznie opłacalnym źródłem energii. Oto 
kilka przykładów: 

- słoneczna ścieżka rowerowa
W Holandii pojawiła się pierwsza na świecie „słoneczna ścieżka rowerowa”, która generuje około 3000 
kWh energii w ciągu pół roku. 

- kolektory słoneczne 
Panele słoneczne na dachu są świetne - ale urządzenia do wykorzystania energii słonecznej mogą być 
częścią architektury budynku, a nie tylko dodatkiem o niej. Opracowano nowe kolektory słoneczne, 
które można umieścić na szybach okien. Całkowicie przezroczyste, mogą być umieszczane na dowolnej 
jasnej powierzchni, od szklanej fasady budynku po ekran komputera. Chociaż technologia jest wciąż na 
wczesnym etapie opracowania, jej możliwości mogą być nieograniczone.

- gniazdko
Gniazdko słoneczne to znacząca innowacja codziennego życia. Pomysł nie może być prostszy; gniazdko 
z jednej strony ma panel słoneczny pochłaniający promienie słońca oraz przyssawkę, aby móc przykleić 
je do dowolnej szyby, na przykład w domu lub samochodzie. Z drugiej strony gadżetu znajduje się stan-
dardowe gniazdko. Po naładowaniu można go je nawet nosić w kieszeni, aby wykorzystać w dowolnym 
momencie.

- skuter
Niedawno powstał ultralekki i zasilany energią słoneczną elektryczny skuter. Ważący mniej niż 12 kg, 
składający się w ponad 80% z materiałów kompozytowych jest doskonałym środkiem transportu 
w zatłoczonym mieście. 

Zdjęcia wymienionych powyżej przykładów znajdziesz w zał. 3.5  Słoneczne innowacje.

Jako przerywnik w rozmowie proponujemy grę w kalambury. Wybierz jedno dziecko, podaj mu na ucho 
hasło, które powinno pokazać reszcie klasy / grupy bez używania słów, tylko gestami i mimiką. Przykła-
dowe hasła: morze, słońce, wiatr, ciemno, jasno, żarówka.

Żeby przybliżyć temat czystej energii, przeprowadź z dziećmi jeden lub kilka eksperymentów, które znaj-
dziesz na naszej stronie internetowej : 

• Energia wody: wodna turbina; 
• Energia słońca a kolory; 
• Energia słońca: słoneczna mikrofalówka; 
• Energia słońca zamknięta w szkle;
• Energia słońca: śmigło;
• Energia wiatru: odrzutowy balon;
• Energia wiatru: wiatraczek; 
• Energia wiatru: latawiec;  

https://tuptuptup.org.pl/projekt-inzynieryjny-energia-wodna
https://tuptuptup.org.pl/eksperyment-energia-sloneczna-a-kolory
https://tuptuptup.org.pl/sloneczna-mikrofalowka
https://tuptuptup.org.pl/eksperyment-energia-sloneczna-zamknieta-szkle
https://tuptuptup.org.pl/energia-slonca
https://tuptuptup.org.pl/projekt-inzynieryjny-energia-wiatru
https://tuptuptup.org.pl/gry-oddechowe
https://tuptuptup.org.pl/skad-wieje-wiatr-latawiec-letnia-pogode
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Mamy jeszcze jedną propozycję pracy, tym 
razem plastycznej, która będzie jednocześnie 
nawiązywała do tematu energii wiatru.

Ruchoma konstrukcja świąteczna 

Materiały:
- grubszy zielony papier 
- talerz
- ołówek 
- nożyce
- dziurkacz  
- kolorowy papier 
- dziurkacze ozdobne
- nić lub papierowe paski 
- klej 
- brokat

Przebieg pracy

Na arkuszu zielonego papieru połóż talerz i obrysuj jego kontur . Wytnij koło i przytnij w ten sposób, żeby powstała 
spirala. Dziurkaczem wytnij w sprali kilka/kilkanaście dziurek, mniej więcej w tej samej odległości. Baza pod choinkę 
gotowa. 

Teraz dziurkaczem ozdobnym (albo ręcznie), wytnij choinkowe bombki , śnieżynki oraz gwiazdkę, która znajdzie się 
na wierzchołku choinki. W każdej ozdobie zrób dziurkę blisko krawędzi i nicią przywiąż je do choinki. W tym celu 
zamiast nitki można też wykorzystać cienkie paski papieru. 

Na wierzchołek choinki przyklej gwiazdkę, możesz dodatkowo udekorować pracę klejem brokatowym, malując 
kropeczki albo jakikolwiek inny wzór, który przyjdzie Ci do głowy. Ruchoma konstrukcja gotowa. Jeśli zawiesisz pracę 
na zewnątrz, wiatr będzie poruszał choiną i ozdobami, w ten właśnie prosty sposób zadziała energia wiatru.       
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Woda jest jednym z najważniejszych elementów, bez którego nie byłoby życia na naszej planecie. Niestety zmiany kli-
matu wpływają również na to, że już dziś zaczynamy odczuwać jej brak. Problem ten jest odczuwalny przede wszystkim 
w Afryce Wschodniej i Południowej, ale w Polsce również nie możemy się czuć bezpiecznie. Pośród krajów europej-
skich nasz kraj jest jednym z najmniej zabezpieczonych w wodę pitną. Dlatego już dziś powinniśmy uczyć dzieci jej 
oszczędzania. Obliczono, że dla normalnego funkcjonowania potrzebujemy minimalnie 50 l wody dziennie; a w Polsce 
wykorzystuje się jej średnio 160 l. Świadczy to, jak wiele jeszcze musimy poświęcić uwagi, żeby ograniczyć jej spożycie.

Oszczędzanie wody   

Istnieje mnóstwo sposobów na oszczędzanie wody. Kilka takich przykładów możesz znaleźć w zał. 3.6. 
Zdjęcia w załączniku są dobrane w pary; dzieci powinny wskazać, które zdjęcie przedstawia oszczędny 
sposób na korzystanie z wody, a które nie.     

Na zdjęciach znajdują się:
- kran zakręcony i odkręcony w trakcie czyszczenia zębów;
- mycie naczyń ręcznie i w zmywarce;
- kąpiel w wannie i pod prysznicem; 
- cieknący kran i kran szczelnie zakręcony;
- deszczówka zbierana do kolektora i deszcz, który spada wprost na chodnik. 

Teraz, kiedy dzieci zobaczyły przykłady oszczędzania wody, niech spróbują wymyślić  własne sposoby. 
Na przykład po ugotowaniu jajek nie wylewamy wody, studzimy i podlewamy nią kwiaty. W ten sposób 
oszczędzamy wodę i dokarmiamy kwiaty jednocześnie, ponieważ po ugotowaniu jajek wiele mikroelemen-
tów zostanie wypłukanych z ich skorupek. Możemy również zbierać tzw. deszczówkę (przy okazji upewnij 
się, czy dzieci znają to pojęcie), czyli wodę deszczową i potem ją wykorzystać do podlewania kwiatów. 

Niech każde dziecko narysuje swój pomysł na oszczędzanie wody. Można to zrobić na samoprzylepnym pa-
pierze, który można kupić niemal w każdym lepszym sklepie papierniczym. Narysowane obrazy przykleicie 
w różnych miejscach, żeby przypominały dzieciom o problemie ograniczonych zapasów wody i potrzebie 
jej oszczędzania.  

Żeby słowa nie pozostały teorią, przeprowadź z dziećmi kolejny eksperyment. Wybierz dwóch ochotni-
ków; jedna osoba będzie czyścić zęby przy kranie zamkniętym, druga – przy otwartym. Pierwsza nabierze 
wodę do kubeczka i spłucze tą wodą zęby. Pod kran drugiej podstaw dużą miskę i zbieraj wodę, która 
będzie płynęła z kranu podczas takiego rodzaju czyszczenia. 

Możesz wykorzystać zegarek/sekundomierz/klepsydrę do odmierzenia zalecanych przez lekarzy 
3 min. odpowiedniego czyszczenia zębów. Po przeprowadzeniu eksperymentu, pokaż dzieciom, ile zmar-
nowanej  czystej wody zostałoby w drugim przypadku. Jeśli w przedszkolu/szkole znajduję się ogródek, 
wykorzystaj tę wodę do podlania roślin lub do zmywania rąk/naczyń innych celów. Dzieci niech spróbują 
same wywnioskować, jaki był cel przeprowadzonego eksperymentu i co należy robić, żeby ograniczyć mar-
nowanie wody. 

Jeżeli jesteś nauczycielką, a dzieci nie czyszczą zębów podczas pobytu w szkole, ten sam eksperyment 
możesz przeprowadzić z cieknącym kranem. Pod kranem, który nie jest szczelnie zakręcony, ustaw miskę. 
Ustal z dziećmi po jakim czasie wrócicie do łazienki, żeby sprawdzić, ile zebrało się wody do miski. Może to 
być 10 minut lub np. cała lekcja. Niech dzieci spróbują zgadnąć, ile wody uzbiera się 
w tym czasie. Gwarantujemy, rezultat może być zaskakujący.

Starszym dzieciom możesz pokazać eksperyment, który przeprowadził kiedyś Michał Serwiński z Polskiej 
Akcji Humanitarnej, kiedy przez cały dzień próbował wykorzystać tylko 20 l wody, co odpowiada pozio-
mowi spożycia wody np. w Kambodży albo Etiopii. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=BIM3ZwtdTrA
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Teraz do dzieła. Zastanówcie się wspólnie, co możecie zrobić, żeby ograniczyć zużycie wody w klasie/grupie? Jeśli 
pozwalają warunki, na swoim podwórku możecie ustawić kolektor deszczówki i wykorzystywać tę wodę do podlewania 
kwiatów lub zmywania toalety. Kolektorem deszczówki może być większy pojemnik/beczka (tak jak na zdjęciu poni-
żej). Możecie też ustalić, że podczas mydlenia rąk będziecie zamykali kran albo wymyślcie jakieś inne swoje sposoby.   

  

Temat wody jest też bardzo dobrym tematem dla różnego rodzaju eksperymentów, np. do wykonania desz-
czomierza, który pomoże nam dowiedzieć się, ile opadów mieliśmy w konkretnym dniu. Możemy też po-
równać otrzymany wynik do wyników z poprzednich miesięcy, a nawet lat. Wystarczy wejść na stronę (np. 
http://klimat.pogodynka.pl), gdzie znajduje się archiwum wszystkich wskaźników do kilkuset  lat wstecz. 

Żeby wykonać deszczomierz, plastikową butelkę przytnij nożem mniej więcej w połowie. Włóż ciężarek, który nie po-
zwoli na jaj przewrócenie. Za pomocą pojemnika z miarką wlej wodę do butelki, w przypadku młodszych dzieci lepiej 
zacząć od większej miary, np. 100 ml.; będzie prościej liczyć, choć wyniki będą mniej dokładne. Markerem zaznacz 
granicę. Wlej kolejne 100 ml, zaznacz na butelce kolejną granicę – 200 ml. Procedurę powtórz kilka razy. W ten sposób 
powstanie skala naszego deszczomierza. Odwróconym końcem z szyjką włóż drugą połowę butelki do deszczomierza. 
To jest nasz lejek-miernik, do którego będzie wpadać deszcz. 

Teraz kwestia obliczeń. Ponieważ mówi się o opadach na m², należy zastosować przelicznik. Podziel średnicę lejka-
-miernika na pół, uzyskany wynik pomnóż przez siebie, a następnie pomnóż przez liczbę π (3,14). Dla przykładu:

10 cm – średnica lejka
10/2=5 cm – podzieliliśmy średnicę na pół i uzyskaliśmy długość promienia
5x5=25 cm – podnieśliśmy promień do kwadratu
25x3.14=78,5 cm² – obliczyliśmy pole powierzchni opadowej.

Po deszczu sprawdź, ile mililitrów wody znalazło się w butelce. Uzyskany wynik dzielimy przez wyliczone pole po-
wierzchni opadowej – w przykładzie jest to 78,5 cm2. Czyli, jeśli zanotujemy 50 ml wody w butelce, będzie to oznacza-
ło, że spadło (50/78.5) 0,642  cm. opadów. Na koniec zamień centymetry na milimetry, które są powszechnie stosowane 
w meteorologii, a więc mnożymy wynik razy 10, co daje nam 6,4 mm opadu. 

W praktyce oznacza to, że padał deszcz, po którym powstała kałuża o powierzchni 1 m² i głębokości odpowiadającej 
np. podeszwie buta dorosłego człowieka. 
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Teraz czas na porównanie otrzymanych wyników z pomiarami z ubiegłych lat. Będzie to też podstawa do 
kolejnych pytań skierowanych do dzieci: 

- Czy na podstawie otrzymanych wyników możemy stwierdzić, że nasz klimat się ociepla? (pytanie pod-
chwytliwe, ponieważ na podstawie jednego pomiaru z pewnością nie będziemy mogli tego określić). 
 - Dlaczego w niektórych krajach istnieje niedobór wody pitnej? 
- Czy wiecie, co to znaczy w praktyce? 
- Czy Polska ma obecnie problem z zasobami wody pitnej? 
- Dlaczego powinniśmy dbać o wodę?

Deszczomierz jest trudniejszym projektem, który od początku do końca może wykonać tylko starsze 
dziecko. Dzieci w wieku przedszkolnym natomiast będą w stanie zmierzyć ilość opadów.

Prostszym projektem do wykonania jest filtr do wody, który również znajdziecie na naszej stronie. 
Jest to przepis, który stosowany jest w warunkach braku czystej wody. Ten projekt możemy połączyć z 
eksperymentem „Czy woda jest czysta?” - https://tuptuptup.org.pl/eksperyment-woda-czysta. Daliśmy 
trzy przykłady zanieczyszczenia wody – woda deszczowa, która może mieścić zawierać  zanieczyszczenia 
powietrza, woda zanieczyszczona olejem / tłuszczem oraz woda zanieczyszczona detergentami.    

Na koniec proponujemy coś przyjemnego -  pracę plastyczną pod tytułem „deszczowy dzień”. 

Materiały:

- biała kredka świecowa 
- farby akwarelowe 
- grubszy papier (najlepiej akwarelowy)
- ołówek 
- gumka 
- pędzel 
- kubeczek do wody
- woda 

Instrukcja

Dzieci rysują ołówkiem skośne linie (spada-
jące krople deszczu) i owale (kałuże). Potem 
l inie obrysowują białą kredką świecową. 
Kiedy wszystkie linie zostały obrysowane, 
mogą przejść do kolejnego etapu – malowania 
farbami akwarelowymi. Trzeba pamiętać, że do 
farb akwarelowych potrzebujemy dużo wody, 
trzeba często moczyć pędzel w wodzie i nie 
wyciskać go. Najlepsze do akwareli są pędzle 
okrągłe, ponieważ chłoną najwięcej wody. Cały 
obraz powinien być w odcieniach niebiesko-
--granatowych. Na koniec możemy dorysować 
szczegóły – chmury i spadające linie deszczu. 
Obszary pracy zamalowane białą kredką pozo-
staną białe, co nada obrazowi trójwymiarowy 
efekt.     

https://tuptuptup.org.pl/filtr-do-wody
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Jeszcze jednym ciekawym pomysłem na wykorzystanie tematu deszczu jest udekorowanie okien sztuczny-
mi kroplami deszczu. 

Materiały: 
- dwa arkusze papieru do wypieków albo papieru śniadaniowego (albo więcej - w zależności od rozmiarów 
okna)
- kredki świecowe w odcieniach niebieskiego 
- temperówka 
- żelazko 
- nożyczki 
- dziurkacz
- nitka 
- taśma klejąca (może być dekoracyjna)   

Rozłóż arkusz papieru śniadaniowego/papieru do wypieków i poproś, aby dzieci zatemperowały kredki 
świecowe, tak, żeby ścinki kredki spadały bezpośrednio na arkusz. Rozprowadź je równomiernie, przykryj 
drugim arkuszem papieru i wyprasuj papier gorącym żelazkiem. Wosk szybko się stopi, i sklei arkusze 
papieru. Teraz czas na wycięcie kropli wody. Zostaw to zadanie dzieciom. Dla ułatwienia możesz ołówkiem 
narysować kształt kropli. Kiedy zestaw wyciętych kształtów będzie gotowy, zrób dziurkę na każdej kropli, 
przywiąż nitkę, a jej drugi koniec przymocuj taśmą klejącą do szyby. Kropli może być na szybie całkiem 
sporo, w dodatku mogą być ułożone na różnych poziomach. 

Drugim wariantem mocowania kropli jest masa samoprzylepna. W tym wypadku nie musisz dziurawić 
kropli; wystarczy je wyciąć i za pomocą masy przykleić do szyby. Piękna ozdoba okna sali przedszkolnej lub 
klasy gotowa!     

Z dziećmi możesz wykonać wiele innych ciekawych prac z tematem wody w tle, np. malowanie lodem. 
Dokładną instrukcję znajdziesz na naszej stronie.

https://tuptuptup.org.pl/malowanie-lodem/ 


Zmiany klimatu

36

Jeżeli kwestie oszczędzania energii i wody są bezpośrednio związane ze zmianami klimatu, konsumpcja, a jeśli być 
precyzyjnym – jej skala – wpływają na klimat pośrednio. Kupując dużo i  często, napędzamy produkcję. Producenci 
zainteresowani tym, żeby coraz więcej kupowano ich towarów; od dawna produkują towary tańsze, ale za to gorszej 
jakości, napędzając tym samym handel. Konsument często nie wiąże narastającej konsumpcji z większym spożyciem 
energii, która używana jest podczas produkcji. 

Może to zabrzmieć dziwnie, ale na zmianę klimatu wpływa również to, co jemy i jak tratujemy żywność. Na przykład 
w ostatnich kilkudziesięciu latach w każdym, nawet najmniejszym sklepie, możemy kupić owoce, ryby, konserwy, nie 
mówiąc o słodyczach i wszelkiego rodzaju przekąskach sprowadzonych z odległych krajów. Żeby jedzenie trafiło na na-
sze stoły, powinno pokonać tysiące kilometrów. W ten sposób zużywa się ogromną ilość paliwa, a za tym rośnie emisja 
CO2 do atmosfery , co przyczynia się do ocieplenia klimatu. Do ocieplenia klimatu przyczynia się również nadmierne 
spożycie mięsa. Emisje gazów cieplarnianych związanych z intensywną hodowlą zwierząt są równe tym, jakie na całym 
świecie produkuje transport. Dużym problemem jest zatrucie wód lądowych i oceanów. Pozyskiwanie terenów na 
pastwiska i produkcję paszy to jeden z głównych powodów wycinania lasów, przede wszystkim tropikalnych. Utrata 
siedlisk spowodowana przez intensywne rolnictwo jest problemem dla około 80% zagrożonych gatunków ptaków lądo-
wych i ssaków. 

Co więc możemy robić, żeby jako konsumenci ograniczyć negatywny wpływ na środowisko? Oto kilka wskazówek:

• starajmy się kupować rzeczy trwałe, od zaufanych producentów;
• kupujmy lokalnie;
• wspierajmy mniejszych producentów; 
• nie marnujmy żywności; 
• rzeczy niepotrzebne przerabiajmy na coś przydatnego, sprzedajmy lub oddajmy komuś, dla kogo rzecz będzie 
jeszcze przydatna;
• naprawiajmy rzeczy, korzystajmy z usług szewców, krawców i innych ekspertów od napraw wszelakich;
• pamiętajmy o zasadzie 3R (Reduce, Reuse, Recykle – Ograniczaj, Używaj ponownie, Przetwarzaj).    

W latach 70-ych ubiegłego stulecia w USA rozmachu nabrały ruchy ekologiczne. To właśnie wtedy zainicjowano Dzień 
Ziemi, święto, które obchodzimy corocznie 22 kwietnia. Na początku lat 80-ych sformułowano zasadę 3R (Reduce, 
Reuse, Recykle – Ograniczaj, Używaj ponownie, Przetwarzaj). 

Ogranicz ilość odpadów, które tworzysz
Każdego roku tworzymy masę śmieci, co coraz bardziej wymyka się nam spod kontroli. Staraj się nie używać rzeczy 
jednorazowych, takich jak papierowe talerzyki lub plastikowe sztućce. Nie wyrzucaj jedzenia. Kupuj tylko to, czego 
potrzebujesz i spożyjesz, zanim przekroczy termin ważności.

Ponownie używaj przedmiotów
Możesz coś przekazać potrzebującym, coś sprzedać. Niektóre przedmioty możesz wykorzystać ponownie, na przykład 
szklane opakowanie. Niektóre z tych rzeczy możesz przerobić na coś zupełnie innego i rzecz, która miała trafić na 
śmietnik, otrzyma swoje drugie życie. 

Przetwarzaj
Wiele towarów i opakowań może być poddanych recyklingowi, np. plastikowe albo szklane butelki po mleku. Ale np. 
opakowanie tłustej pizzy, mimo że wykonane z kartonu, nie może być poddane recyklingowi. Plastikowe torby na zaku-
py również nie nadają się do recyklingu, dlatego ich produkcja została już w niektórych państwach zabroniona. Trudno 
też przetworzyć opakowania wielomateriałowe (np. tetrapaki). W Polsce jak dotąd nie ma takich zakładów, dlatego też 
warto zastanowić się nad ograniczeniem kupowania produktów, które mają opakowania wielomateriałowe.  

  Konsumpcja
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Na potrzeby rozmowy z dziećmi na temat  recyklingu i mądrej konsumpcji stworzyliśmy dwie bajki:
• Koszo-mrówka
• Madam (Śmie)ciuszka

Dzieci mogą również obejrzeć dwie animacji na temat recyklingu i jego zalet: 
• Ekopatrol
• Wilczyca Inżynierka

Z dziećmi można wykonać mnóstwo robótek z materiałów „z odzysku”, oto kilka inspiracji:
• Upcykling: szkło 
• Upcykling: papier
• Upcyjkling: plastik 

Na stronie tuptuptup.org.pl znajdziesz również pomysły na zabawy z dziećmi na temat recyklingu:
• Scenariusz lekcji o segregacji śmieci
• Zabawa ”Rymowanki-zgadywanki” 
• Eksperyment ze śmieciami 
• Gra „Superbohater ” 
• Gra „Akcja-segregacja”

https://tuptuptup.org.pl/koszo-mrowka-spieszy-sie-pomoca/
https://tuptuptup.org.pl/madam-smieciuszka-upcycling-modowy/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=I-b0z5LqhKc 
https://www.youtube.com/watch?v=RtvakFSCE9I
https://tuptuptup.org.pl/szklo-recyklingu-upcyklingu/
https://tuptuptup.org.pl/niech-zyje-upcykling/
https://tuptuptup.org.pl/butelka-pet/
https://tuptuptup.org.pl/scenariusz-lekcji-wprowadzenie-do-tematu-segregacji-smieci/
https://tuptuptup.org.pl/rymowanki-zgadywanki-o-poprawnej-segregacji/
https://tuptuptup.org.pl/eksperyment-ze-smieciami/
https://tuptuptup.org.pl/super-bohater-gra-nieplanszowa-o-segregacji-smieci-i-dzialaniach/
https://tuptuptup.org.pl/akcja-segregacja/
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Ze zmianami klimatu związane są też problemy zanieczyszczenia środowiska, a zwłaszcza powietrza oraz wylesienia, a 
także  ocieplenia wód oceanicznych, a co za tym idzie – kurczenie się bioróżnorodności. To kompleksowe tematy, które 
planujemy w najbliższym czasie przygotować osobno. Ażeby zaznaczyć związek tych tematów ze zmianami klimatycz-
nymi, możesz wykorzystać kilka materiałów i pomysłów na aktywności z dziećmi, które znajdziesz u nas na stronie.
  

  Zanieczyszczenie środowiska 
i bioróżnorodność 

Smog / zanieczyszczenie środowiska:  
• Gra. Skąd się bierze smog? 
• System oddechowy  
• Eksperyment o zanieczyszczeniu powietrza 
• Eko-słoiki 

Bioróżnorodność: 
• Książki o przyrodzie
• Zgadywanka. Zagrożone gatunki zwierząt

Po inspiracje możesz też sięgnąć do źródeł internetowych. Z pewnością znajdziesz tam wiele ciekawych 
i różnorodnych pomysłów na prace plastyczne i projekty edukacyjne, szczególnie dotyczących tematów 
związanych z przyrodą i bioróżnorodnością. 

https://tuptuptup.org.pl/ziemia-lubi-smog/ 
 https://tuptuptup.org.pl/model-systemu-oddechowego-czlowieka/ 
https://tuptuptup.org.pl/eksperyment-zanieczyszczenie-powietrza/ 
https://tuptuptup.org.pl/eko-sloiki-zdjecia-pobrania/ 
https://tuptuptup.org.pl/ksiazki-o-lesie/ 
https://tuptuptup.org.pl/quiz-zagrozone-gatunki-zwierzat/ 


  Zmiany klimatu

39

Skąd się bierze aktywność społeczna? Bierze się przede wszystkim z wiedzy/przeświadczenia, że posiadamy określone 
prawa w społeczeństwie, w którym funkcjonujemy. Coś nam się należy, ale z jakiś powodów dostęp do tego jest ograni-
czony lub nie ma go wcale. W przypadku tematów związanych z ekologią i środowiskiem mówimy m.in. o prawie czło-
wieka do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Niestety zmiany klimatu idą w parze ze zmianą warunków naszego życia 
(powietrze jest co raz bardziej zanieczyszczone, średnie temperatury rosną, susza staje się normalnym zjawiskiem), są 
to procesy globalne, ale nie oznacza to, że nie mamy na nie wpływu.   

Po co nam aktywne społeczeństwo?

Zanim rozpoczniesz z dziećmi rozmowę na temat społeczeństwa obywatelskiego, pokaż im bajkę „Daw-
no temu w trawie”. Jest to kreskówka Disneya i Pixara, w której mrówki ciężko pracują, by zebrać jedze-
nie na haracz dla koników polnych. Jedna mała mrówka nie godzi się z tym, dlatego wyrusza w świat, 
poszukując owadów mogących ochronić mrowisko. Bajka opowiada o odwadze jednostki, która posiada 
moc sprawczą. Jest to koncepcja bardzo popularna w krajach anglosaskich.  

W Polsce nie jest przyjęte, by dzieci uczestniczyły w życiu publicznym; według prawa nie są pełnoletnie i łatwo poddają 
się manipulacji. My jednak uważamy, że zaangażowanie dzieci jest potrzebne, ponieważ dziecko w takich sytuacjach 
uczy się samodzielności myślenia, planowania, odpowiedzialności, poszukiwania argumentów, debatowania i wielu 
innych rzeczy, które przydadzą mu się w przyszłości. 

W 2018 r. odbył się Szczyt Klimatyczny w Katowicach, na którym wystąpiła Greta Thunberg, 15-latka ze 
Szwecji. To przykład wiary i dowód na to, że nawet dziecko potrafi wpłynąć na rzeczywistość, w której 
żyje. Pokaż to nagranie dzieciom i zapytaj, czy dostrzegają problem, który przedstawia w swoim wy-
stąpieniu Greta. Dlaczego media zwróciły uwagę właśnie na jej wystąpienie? O czym mówi Greta i czy 
dzieci chciałyby również zaangażować się w działania na rzecz środowiska?  

Zapytaj dzieci, czy brały udział w jakichkolwiek działaniach społecznych, inicjatywach obywatelskich i jakie to były 
działania. Jeśli dzieci nie mogą dać takich przykładów, możesz przypomnieć im udział w szkolnym kiermaszu albo 
organizowaniu przedszkolnego ogródka. 

Zapytaj dzieci, czy ich zdaniem warto angażować się w działania społeczne, czy warto być aktywnym i dlaczego. Co 
daje takie działanie? Mogą to być korzyści dla społeczeństwa (można rozwiązać określony problem, wpłynąć na wła-
dzę), ale też dla siebie samego (zdobyć doświadczenie publicznych wystąpień, argumentowania własnego zdania, 
nawiązać znajomości).

W zależności od wieku dzieci możesz omówić z nimi listę sposobów wpływania na władzę i społeczeństwo: 

• Głosowanie – w czasie wyborów (na różnym szczeblu: od głosowania w klasie do wyborów prezydenckich), w 
trakcie referendum;
• Informowanie – wpływanie na odpowiednie osoby lub instytucje dzięki przekazywaniu informacji o zaistnia-
łych faktach;
• Petycje – wysyłanie pism w celu osiągnięcia konkretnych korzyści, zbieranie podpisów pod petycjami;
• Pisanie listów – do gazet, autorytetów lokalnych, polityków;
• Ogłaszanie listów otwartych (zwykle przeznaczonych do publikowania);
• Przemawianie na forum publicznym;
• Wysuwanie lub popieranie kandydatów na ważne stanowiska;
• Aktywny udział w działaniach społecznych i politycznych grup posiadających wpływ na życie publiczne (sa-
morządy, partie polityczne, grupy młodzieżowe, koła zainteresowań);
• Angażowanie mediów – korzystanie z mediów w celu popularyzowania własnych idei i celów (uczestniczenie 
w dyskusjach publicznych, pisanie artykułów, udział w badaniach opinii publicznej);
• Organizowanie demonstracji, wieców;
• Uczestnictwo w strajku;
• Organizowanie pikiet.

Źródło: lista sposobów pochodzi z WWW.klimat.edu.pl  

https://www.cda.pl/video/63857391
https://www.cda.pl/video/63857391
https://smoglab.pl/greta-thunberg-15-latka-zawstydzila-politykow/     
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Żeby rozmowa nie była wyłącznie teoretyczna, spróbujcie wspólnie wymyślić swoją akcję przedszkolną/
klasową, w której mogą brać udział dzieci i (opcjonalnie) rodzice. Mogą być to działania na podstawie 
powyżej wymienionej listy, np.:

• Przedszkolna / szkolna kampania informacyjna na temat zagrożeń płynących z braku oszczędza-
nia energii albo wody.
• Udział w audycji radiowej na temat zmian klimatu (na przykład w audycji Polskiego Radia Dzie-
ciom).     

Mogą to być też akcje innego charakteru, niemającego na celu wpływu na władze albo społeczeństwo, 
tylko działanie na rzecz środowiska:

• Sadzenie drzew / pielęgnowanie  ogródka 
• Zbieranie śmieci w lesie / na plaży …  
• Zbieranie makulatury 
• Ogłoszenie miesiąca rowerów – do przedszkola/szkoły dzieci docierają (z rodzicami) rowerami 
• Udział w składaniu wniosku na dofinansowanie z budżetu partycypacyjnego kolektorów sło-
necznych dla przedszkola / szkoły  

Możesz też zaproponować dzieciom wspólnie przygotowanie plakatu nawołującego do jakiś grupowych 
działań, na przykład do prawidowej segregacji śmieci w przedszkolu lub szkole. Wskazówki znajdziesz 
na naszej stronie.

Możesz wykorzystać pomysł na przeprowadzenie wyborów lub głosowania w grupie / klasie. Jest to 
tzw. gra w naśladowanie dorosłych, która wymaga zaangażowania dzieci w proces przygotowawczy. 
Zobacz krótkie wskazówki na stronie: https://tuptuptup.org.pl/glosowanie-dla-najmlodszych/ albo 
https://tuptuptup.org.pl/glosowanie-dla-duzych-malych/   

Istnieją też święta, które przybliżą dziecku kwestie związane z ochroną środowiska, np. wspomniany 
Dzień Ziemi (22 kwietnia) albo Dzień pustej klasy (w 2019 roku obchodzimy go 14 czerwca). Więcej 
informacji znajdziesz na stronie http://emptyclassroomday.eu/pl. Są to dni obchodzone na całym świe-
cie, istnieje więc wiele inspiracji z zagranicy, które można i warto wykorzystać przy tej okazji.    

  

https://tuptuptup.org.pl/plakat-jako-instrument-aktywnego-spoleczenstwa/ 
https://tuptuptup.org.pl/glosowanie-dla-najmlodszych/
https://tuptuptup.org.pl/glosowanie-dla-duzych-malych/
http://emptyclassroomday.eu/pl
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• http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=6 – bajki, wierszyki, pomysły na gry i zabawy o przyrodzie i 
klimacie, scenariusze lekcji, to wszystko znajdziesz na oficjalnej stronie Ministerstwa Środowiska;

• http://www.naukatozabawa.pl/wwf/przetestuj - polska strona WWF, znajdziesz na niej informację o Progra-
mie edukacyjnym dla szkół podstawowych oraz przykładowe zadania dla dzieci;

• http://www.klimatdlaziemi.pl/ - polska strona o klimacie, efekcie cieplarnianym i CO2. Świetne źródło infor-
macji dla dorosłych;

• https://www.worldwildlife.org/places/arctic - strona międzynarodowej organizacji WWF, na której znaj-
dziesz wiele ciekawych informacji o zagrożonych gatunkach zwierząt, zmianie klimatu, współczesnych zagroże-
niach dla natury;

• https://climatekids.nasa.gov/greenhouse-effect/ - genialna strona NASA o klimacie i zmianach klimatu dla 
dzieci w wiek przedszkolnym i wczesnoszkolnym;

• http://climatechoices.co.uk/pages/activities0.htm - strona, na której znajdziesz sporo różnych pomysłów na 
gry i zabawy z dziećmi nt.  Klimatu;

• http://emptyclassroomday.eu/pl - pomysły na zabawy w parku albo lesie;

• http://www.ograniczamsie.com – przykład blogu w tematyce zero waste. Znajdziesz na nim wiele ciekawych 
porad i informacji;

• https://ecokids.ca/take-action - pomysły na działanie społeczne w przedszkolu lub szkole;

• https://sustainabilityhub.com/ - strona, na której znajdziesz sporo ciekawych nagrań o ekologii, środowisku, 
oszczędzaniu energii itd. Niestety wszystkie są po angielsku;

• https://tuptuptup.org.pl/rafy-koralowe-przyrodniczy-cud-swiata/ - post o rafie koralowej i o tym, jaki 

Dobre strony

http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=6 – bajki
http://www.naukatozabawa.pl/wwf/przetestuj
http://www.klimatdlaziemi.pl/ 
https://www.worldwildlife.org/places/arctic 
https://climatekids.nasa.gov/greenhouse-effect/ 
http://climatechoices.co.uk/pages/activities0.htm 
http://emptyclassroomday.eu/pl 
http://www.ograniczamsie.com 
https://ecokids.ca/take-action 
https://sustainabilityhub.com/ 
https://tuptuptup.org.pl/rafy-koralowe-przyrodniczy-cud-swiata/
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wpływ na nią ma zmiana klimatu;

• https://ulicaekologiczna.pl/ - ulica ekologiczna to blog, na którym znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji 
o ekologicznym stylu życia;

• https://www.cda.pl/video/1451823ae - Magiczny autobus – kreskówki o przyrodzie i człowieku; 

• https://www.ducksters.com/science/environment/ - ciekawa strona edukacyjna w całości poświęcona na-
ukom przyrodniczym;

• https://www.education.com/science-fair/environmental-science/ - eksperymenty i różnorodne projekty z 
ekologią w tle, grupa wiekowa dzieci nieokreślona – niektóre pomysły są trudniejsze w wykonaniu, ale niektóre są 
dość proste;

• https://www.ekonsument.pl/baza_wiedzy.htm - strona o odpowiedzialnej konsumpcji, czyli jak i co kupo-
wać, żeby nie zaszkodzić środowisku i innemu człowiekowi;

• https://www.plt.org/educator-tips/earth-day-activities/ - znajdziecie tu różne pomysły na zadania, ekspery-
menty, akcje, które możesz przeprowadzić w Dniu Ziemi;

• https://www.ubraniadooddania.pl/how_it_works - strona akcji „Ubrania do oddania”, poprzez którą możemy 
oddać niepotrzebne ubrania, dochód od recyklingu, których możemy przekazać na wybraną kampanię,

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=OtY8DpA_XNE – film pokazujący wzrost tempera-
tury w ciągu ostatnich 100 lat,

• Poza tym znajdziesz na rynku kilka ciekawych dziecięcych książek o wybranych elementach świadomego trak-
towania środowiska, np. smogu i oszczędzaniu energii, o wodzie i klimacie. 

https://ulicaekologiczna.pl/ 
https://www.cda.pl/video/1451823ae 
https://www.ducksters.com/science/environment/
https://www.education.com/science-fair/environmental-science/
https://www.ekonsument.pl/baza_wiedzy.htm
https://www.plt.org/educator-tips/earth-day-activities/
https://www.ubraniadooddania.pl/how_it_works 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=OtY8DpA_XNE
https://tuptuptup.org.pl/ksiazki-o-smogu-energii/
https://tuptuptup.org.pl/dlaczego-oszczedzac-wode
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gry 

plastyka

filmy, kresówki, nagrania

zdjęcia, prezentacje, plakaty

Jak korzystać z materiałów?
Niniejsze materiały są przygotowane dla potrzeb nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych dla ułatwienia pracy 
z dziećmi w wieku 4-8 lat w celu przekazania infromacji na temat zmian klimatu i przeciwdziałania im. Materiały przy-
gotowane są w wersji elektronicznej tak, żeby móc z nich korzystać bez drukowania.W materiałach są również linki 
do różnorodnych zadań, prac plastycznych, bajek i innych pomocy dydaktycznych, które można znaleźć na stronie 
tuptuptup.org.pl. Wystarczy przycisnąć link, a okno z postem/materiałem otworzy się automatycznie. 

Na końcu są załączniki, których część można użyć w wersji elektronicznej, ale część z nich powinna być wydrukowana 
w ilości zależnej od liczby dzieci w klasie/grupie. 

Dla ułatwienia korzystania z materiałów wykorzystaliśmy szereg ikonek, które można znaleźć po lewej stronie tekstu. 
Wskazują one, że w tym miejscu omawiana jest kolejna propozycja praktycznego zadania dla dziecka. Umownie 
podzieliliśmy zanadania na następujące kategorie:  

eksperymenty

obserwacja

książka, bajki, wierszy 

http://www.tuptuptup.org.pl
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Czy susza wygrzeje futerko Urwisa?
Pies w łaty, Urwis, odpoczywał na podwórku, kiedy nagle 
przybiegła do niego jego przyjaciółka, czarna kotka Tola.

- Urwis, Urwis! – krzyczała Tola, biegnąc szybko przez 
łąkę. – Urwis, idą susze i powodzie, będzie tak sucho i go-
rąco, że nic nie wyrośnie! Następuje zmiana klimatu! – 
wołała przerażona.

– Zmiana czego?

– Klimatu. Następują zmiany klimatu! 

– Rany, Tola, co Ty wygadujesz? Jak widzisz, ja smacznie 
śpię, a na podwórku suszy nie ma – odpowiedział zaspany 
Urwis.

– Ależ Urwis, mówię serio! Jeździmy samochodami, zapa-
lamy wszędzie światła i nie szanujemy środowiska, przez 
co następuje zmiana klimatu. Już niedługo wszędzie będą 
upały i susze… – tłumaczyła.

– Spaliny z samochodu powodują globalne ocieplenie? 
Hm, to nawet dobrze, bo właśnie miała nadejść zima, a ja 
nie lubię marznąć. Jeśli będzie ciepło, to ja się ucieszę – za-
szczekał uradowany.

– Ale Urwis! – kotka prawie zaczęła płakać, widząc, że 
Urwis w ogóle nie rozumie, jak poważna jest ta sprawa.
Na szczęście nadleciała ich przyjaciółka, sówka Pola.

– Pola, powiedz, proszę, Toli, że żadne zmiany klimatu nie 
następują i nie grożą nam ani ulewne deszcze czy powo-
dzie, ani tym bardziej susze. I żadnych trąb powietrznych 
też nie musimy się obawiać – poprosił.

– Hu, hu, hu! Tola niestety mówi prawdę – zawyrokowała 
sówka.

Do jednej szalonej koleżanki Urwis już się przyzwyczaił, 
ale żeby i Pola mówiła takie rzeczy?

– Chcesz mi powiedzieć, że jakieś tam spaliny z samocho-
dów czy marnowanie energii w domu naprawdę sprawia, 
że gdzieś daleko stąd powstaną huragany, trąby powietrz-
ne, powodzie i susze? – spytał z niedowierzaniem.

– Tak.

– No… to ja bym chciał to zobaczyć, bo nie uwierzę! – za-
wołał Urwis.

– No to chodź, sam zobaczysz.

Pola wyjęła z kieszeni magiczny kompas, który błyskawicz-
nie potrafił zabrać swojego właściciela w dowolne miejsce. 
Wypowiedziała zaklęcie: Wszystko, co dobre, wszystko, cze-
go nie znamy, niech się pojawi, bo na to czekamy. Chcemy 
pojawić się w dwóch różnych miejscach. Niech Urwis zo-
baczy, co oznaczają zmiany klimatu.

Świat zawirował i po chwili zwierzaki znalazły się w Etio-
pii, państwie afrykańskim. Rosnące na polach rośliny usy-
chały, a zwierzęta w gospodarstwie domowym – krowy        
i kozy – były wychudzone. Od miesięcy wszyscy czekali 
na ulewny deszcz. Niestety od dawna nie spadła tu nawet 
kropla. W Etiopii była teraz największa susza od dziesię-
cioleci.

Nie minęło 10 sekund, a kompas zabrał ich na Grenlandię. 
Północ kojarzy nam się głównie z obszernymi lodowcami. 
Wielkie góry lodowe, zbite lodem i przysypane śniegiem, 
magazynowały ogromne ilości zamarzniętej wody. Z po-
wodu ciągle rosnących temperatur wiele lodowców zaczę-
ło topnieć. Spod gór lodowych wydostawały się rzeki wody 
powodujące lokalne powodzie. Wiele domów i magazy-
nów było zalanych.

Piesek chciał się temu przyjrzeć, ale nie dał rady. Kompas 
zawirował i wrócili do siebie do domu.

- Do wszystkich piesków! Te zmiany klimatu to poważ-
na sprawa! Czy myślicie, że możemy coś zrobić, aby po-
wstrzymać powstawanie tych wszystkich katastrof?

- Wiesz.. w pojedynkę niewiele zmienimy. Ale jeśli każdy 
z nas namówi siostrę, babcię i kolegę, żeby chronić przy-
rodę, to mam nadzieję, że jeszcze dużo możemy zdziałać 
– powiedziała Pola.

I tak Tola, Pola i Urwis zaczęli rozmawiać, co takiego mogą 
zrobić, żeby ograniczyć zmiany klimatu.



ZAŁĄCZNIK 3.1







ZAŁĄCZNIK 3.2











ZAŁĄCZNIK 3.3



 

  

 ,   
 

   
  

  
 

   ,
 

 ,
   

  ,
 

 
   

   , 
 

   



ZAŁĄCZNIK 3.4



Z I E L O N A  E N E R G I A

TupTupTup . o r g . p l



E N E R G I A  
W I E T R Z N A



E N E R G I A  
W I E T R Z N A



E N E R G I A   
SŁO N E C Z N A



E N E R G I A   
SŁO N E C Z N A



E N E R G I A   
G E O T E R M A L N A



E N E R G I A   
G E O T E R M A L N A



E N E R G I A   
W O D N A



E N E R G I A   
PŁY W Ó W  M O R S K I C H



E N E R G I A   
PŁY W Ó W  M O R S K I C H



ZAŁĄCZNIK 3.5











ZAŁĄCZNIK 3.6
























	CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONY 
	ROZWÓJ
	ROZWOJU 
	17 CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO 
	FUNDACJA CULTURELAB
	7 EKOCELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO 
	6 CEL:  Czysta woda i sanitariaty
	7 CEL: Czysta energia
	CEL 11: Zrównoważone miasta
	CEL 12: Odpowiedzialna konsumpcja*
	CEL 13: Nie dla zmian klimatycznych
	CEL 14: Życie podwodne
	CEL 15: Życie na lądzie
	Cele Zrównoważonego Rozwoju
	ZADANIA 
	Co to jest pogoda, a co klimat?
	Co to są zmiany klimatu? 
	Katastrofy naturalne  
	Co powoduje zmiany klimatu?  
	Przeciwdziałanie zmianom klimatu  
	Oszczędzanie energii  
	Czysta energia 
	Oszczędzanie wody 
	i bioróżnorodność 
	Zanieczyszczenie środowiska 
	Konsumpcja
	Po co nam aktywne społeczeństwo?
	Dobre strony
	
	CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONY 
	ROZWÓJ
	ROZWOJU 
	17 CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO 
	FUNDACJA CULTURELAB
	7 EKOCELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO 
	6 CEL:  Czysta woda i sanitariaty
	7 CEL: Czysta energia
	CEL 11: Zrównoważone miasta
	CEL 12: Odpowiedzialna konsumpcja*
	CEL 13: Nie dla zmian klimatycznych
	CEL 14: Życie podwodne
	CEL 15: Życie na lądzie
	Cele Zrównoważonego Rozwoju
	ZADANIA 
	Co to jest pogoda, a co klimat?
	Co to są zmiany klimatu? 
	Katastrofy naturalne  
	Co powoduje zmiany klimatu?  
	Przeciwdziałanie zmianom klimatu  
	Oszczędzanie energii  
	Czysta energia 
	Oszczędzanie wody 
	i bioróżnorodność 
	Zanieczyszczenie środowiska 
	Konsumpcja
	Po co nam aktywne społeczeństwo?
	Dobre strony

	43.pdf
	CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONY 
	ROZWÓJ
	ROZWOJU 
	17 CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO 
	FUNDACJA CULTURELAB
	7 EKOCELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO 
	6 CEL:  Czysta woda i sanitariaty
	7 CEL: Czysta energia
	CEL 11: Zrównoważone miasta
	CEL 12: Odpowiedzialna konsumpcja*
	CEL 13: Nie dla zmian klimatycznych
	CEL 14: Życie podwodne
	CEL 15: Życie na lądzie
	Cele Zrównoważonego Rozwoju
	ZADANIA 
	Co to jest pogoda, a co klimat?
	Co to są zmiany klimatu? 
	Katastrofy naturalne  
	Co powoduje zmiany klimatu?  
	Przeciwdziałanie zmianom klimatu  
	Oszczędzanie energii  
	Czysta energia 
	Oszczędzanie wody 
	i bioróżnorodność 
	Zanieczyszczenie środowiska 
	Konsumpcja
	Po co nam aktywne społeczeństwo?
	Dobre strony


