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Dziękujemy za pomoc w szerzeniu ważnej wiedzy o jakości powietrza i zachęcaniu uczniów do zdrowych 
wyborów poprzez zmniejszanie ekspozycji na zanieczyszczone powietrze* i ograniczanie jego wpływu na 
zdrowie. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że problem zanieczyszczenia powietrza dotyczy praktycznie 
wszystkich państw świata, a ponad 80% ludności oddycha powietrzem, które nie spełnia norm Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO).1 Być może jeszcze bardziej zaskakuje fakt, że zanieczyszczenie powietrza jest 
największym środowiskowym zagrożeniem zdrowia – odpowiada ono za co piąty zgon na świecie.2 

Ponieważ dzieci są według WHO jedną z grup szczególnie narażonych na negatywny wpływ zanieczyszczeń 
powietrza3, musimy uczyć je od najmłodszych lat sposobów na ograniczanie ekspozycji na nie. Mamy także 
nadzieję, że przekazując im wiedzę o zanieczyszczeniu powietrza, skłonimy je do myślenia o zdrowiu swoim 
i innych – teraz i w przyszłości.

Wstęp
Niniejszy scenariusz lekcji ma pomóc 
nauczycielom przekazać uczniom w wieku 
8–11 lat wiedzę o jakości i zanieczyszczeniu 
powietrza oraz sposobach ograniczania 
zagrożeń dla zdrowia.

Lekcja trwa około 55 minut, jednak na 
końcu scenariusza znajdują się pomysły 
aktywności dodatkowych dla uczniów. 
Ponadto została przewidziana krótka praca 
domowa, która pomoże uczniom utrwalić 
wiedzę i zachęcić do drobnych zmian 
uwzględniających ich całą rodzinę (np. 
częściej poruszać się piechotą czy unikać 

spacerów w pobliżu ruchliwych tras).

Cel lekcji: poznanie skutków 
zanieczyszczenia powietrza i sposobów na 
ograniczenie jego wpływu na zdrowie.

Kryteria sukcesu:
•  Wiem, czym jest zanieczyszczenie 

powietrza.

•  Znam niektóre skutki zdrowotne 
zanieczyszczenia powietrza.

•  Umiem określić działania, dzięki którym 
można ograniczyć ekspozycję na 
zanieczyszczone powietrze.

Lekcja
Wprowadzenie – 10 minut

Slajd 2: Przed podaniem celu lekcji i kryteriów sukcesu nauczyciel zadaje uczniom 
pytanie: bez czego żadne zwierzę nie może żyć? Pomoże to rozpocząć dyskusję 
o tym, dlaczego niezbędne jest powietrze. Nauczyciel przypomina, że ssaki mają 
cztery podstawowe potrzeby: oddychania, pożywienia, wody i schronienia.4 
Zauważa, że chociaż ludzie wykonują ok. 20 oddechów na minutę,5 większość 
z nich niezbyt często zastanawia się nad jakością powietrza.

Slajd 3: Nauczyciel przedstawia cel lekcji i kryteria sukcesu. Wyjaśnia znaczenie 
słów budzących wątpliwości uczniów (np. „zanieczyszczenie”, „ekspozycja”).

Slajd 4 i 5: Nauczyciel pyta uczniów: czym jest powietrze i do czego jest nam 
potrzebne? Jako pomoc w dyskusji wykorzystuje wykresy ze slajdu 4. Posiłkując się 
slajdem 5, wyjaśnia, że powietrze jest mieszaniną gazów – azotu (78%), tlenu (21%) 
i innych składników (1%), w tym argonu i dwutlenku węgla. W tym 1% znajdują się 
także zanieczyszczenia, i nawet tak niewielkie stężenie może powodować problemy 
zdrowotne i ekologiczne.6

Tropiciele  
czystego  
oddechu.  
Przewodnik dla
nauczycieli.

1.   www.thecleanbreathinginstitute.com/content/dam/cf-consumer-healthcare/tcbi/master/ResourcesLP/PDFs/A5-Leaflet-Consumers-D2.pdf Dostęp: październik 2021
2. https://www.ucl.ac.uk/news/2021/feb/fossil-fuel-air-pollution-responsible-1-5-deaths-worldwide Dostęp: październik 2021
3. https://www.who.int/news/item/29-10-2018-more-than-90-of-the-worlds-children-breathe-toxic-air-every-day Dostęp: październik 2021
4. https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z6882hv/articles/zx38wmn Dostęp: październik 2021
5. https://www.medicalnewstoday.com/articles/324409 Dostęp: październik 2021
6. https://climate.nasa.gov/news/2491/10-interesting-things-about-air/ Dostęp: październik 2021
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Slajd 6: Nauczyciel wyjaśnia uczniom pojęcia zanieczyszczenia pyłem lub pyłu 
zawieszonego, zwracając uwagę na temat najczęstszych zanieczyszczeń powietrza 
i ich wielkości.

Slajd 7: Nauczyciel informuje uczniów, że powietrze zanieczyszczone pyłem 
zawieszonym można znaleźć w prawie każdym kraju, jednak istnieją duże różnice 
w stężeniu pyłu na świecie.1 Jakość powietrza, którym oddychamy, zależy od 
równowagi między ilością pyłu trafiającego do atmosfery a szybkością, z jaką jest 
z niej usuwany.6 Nauczyciel pyta uczniów: Co może być źródłem zanieczyszczenia 
powietrza pyłem zawieszonym? Klasa może wspólnie stworzyć mapę myśli lub 
zebrać pomysły na karteczkach samoprzylepnych.

Zadanie główne 
30 minut

Slajd 8: Nauczyciel pokazuje slajd 8 i sprawdza, czy uczniowie odgadli wszystkie 
źródła pyłu zawieszonego.

Slajd 9: Nauczyciel wyjaśnia uczniom, w jaki sposób nasz nos – a w szczególności 
znajdujące się w nim włosy – filtrują wdychane przez nas powietrze.

Slajd 10 i 11: Nauczyciel pokazuje uczniom wypowiedzi Janka, Sary i Pawła, aby 
otworzyć dyskusję o tym, który sposób przemieszczania się zapewnia najczystsze 
powietrze. 

Eksperyment w angielskim Sheffield wykazał, że na największą ilość 
zanieczyszczeń naraża nas podróż samochodem.7 Nauczyciel pokazuje uczniom 
2-minutowy materiał BBC ze slajdu 11 (www.bbc.co.uk/news/av/science-
environment-49976247) o rodzinach z Sheffield, które wzięły udział w badaniu, 
żeby przekonać się, kto wdycha najwięcej zanieczyszczeń – dzieci, które chodzą do 
szkoły piechotą, te jeżdżące do niej rowerem czy te, które dojeżdżają samochodem. 
Przed pokazaniem materiału w klasie nauczyciel ogląda go i ocenia, czy jest on 
odpowiedni dla jego uczniów.

Slajd 12: Nauczyciel pyta uczniów: dlaczego chcemy oddychać czystszym 
powietrzem? Informuje ich, jakie zagrożenia dla zdrowia niosą zanieczyszczenia 
powietrza.

Slajd 13 i 14: Nadeszła pora, aby uczniowie pobawili się w detektywów i pomogli 
Staszkowi dowiedzieć się, jak może poprawić jakość powietrza, którym oddycha. 
Nauczyciel przedstawia zadanie, korzystając ze slajdu 13. Do jego wykonania 
będzie potrzebna karta pracy detektywa i informacje zawarte na slajdzie 14. 
Ewentualnie nauczyciel może rozdać uczniom kopie notatek detektywa. Uczniowie 
mają ok. 15 minut na znalezienie i zapisanie sposobów, dzięki którym Staszek może 
poprawić jakość powietrza w swoim otoczeniu.

Slajd 15: Podsumowanie – nauczyciel omawia pomysły uczniów na forum klasy. 
W ich poradach powinny znaleźć się przede wszystkim następujące wskazówki:
- Staszek powinien chodzić do szkoły lub jeździć do niej rowerem lub hulajnogą. Jeśli musi 
dojeżdżać do niej samochodem, powinien zamknąć szyby i włączyć wewnętrzny obieg 
powietrza.7
- Idąc do sklepu z ciocią, powinien wybrać nieco dłuższą drogę przez park.8
- Powinien bawić się z kolegami dalej od niskich domowych zabudowań z ogrzewaniem 
kominowym.8
- Przed wyjściem z domu Staszek powinien wyczyścić nos, żeby jak najlepiej spełniał on 
swoją funkcję naturalnego filtra.9

1.   www.thecleanbreathinginstitute.com/content/dam/cf-consumer-healthcare/tcbi/master/ResourcesLP/PDFs/A5-Leaflet-Consumers-D2.pdf Dostęp: październik 2021
6. https://climate.nasa.gov/news/2491/10-interesting-things-about-air/ Dostęp: październik 2021
7. https://www.bbc.co.uk/news/av/science-environment-49976247 Dostęp: październik 2021
8. https://www.thecleanbreathinginstitute.com/evidence/management/ Dostęp: październik 2021
9. https://www.rhinologyonline.org/Rhinology_online_issues/manuscript_102.pdf Dostęp: październik 2021
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W domu Staszek i jego cała rodzina:
- Podczas gotowania powinna włączać okap.10
- Nie powinna palić świeczek, zwłaszcza zapachowych.10
- W miarę możliwości nie powinna ogrzewać domu kominkiem, ponieważ dym jest źródłem 
zanieczyszczeń.8
- Powinna przechowywać farby i środki czystości w zamknięciu, a korzystając z nich powinna 
zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń.10
- Powinna regularnie czyścić nos, żeby jak najlepiej filtrował on zanieczyszczenia.9

Slajd 16: Nauczyciel prosi uczniów o określenie, czy poniższe stwierdzenia są 
prawdziwe. 
1. Zanieczyszczenie powietrza jest zawsze widoczne.11  - Fałsz
2. Zanieczyszczenie powietrza bardziej szkodzi dzieciom.12  - Prawda
3. Zanieczyszczone powietrze zawsze brzydko pachnie.13  - Fałsz
4. Część zanieczyszczeń może zostać zatrzymana w nosie, dzięki 
czemu nie przedostaną się one głębiej do organizmu.14  - Prawda 
5. Po przyjściu do domu nie muszę czyścić nosa – tylko ręce.   -  Fałsz. Nos trzeba 

czyścić regularnie, 
żeby jak najlepiej 
spełniał swoją 
funkcję. 14

Slajd 17: Nauczyciel przedstawia uczniom metody i korzyści czyszczenia nosa – 
aerozole do nosa w kilka sekund usuwają blisko połowę zanieczyszczeń.15

Slajd 18: Nauczyciel wraca do wypowiedzi Janka, Sary i Pawła i sprawdza wiedzę 
uczniów, pytając, jak zmieniło się ich zdanie. Paweł ma całkowitą rację; nauczyciel 
upewnia się, że uczniowie zwrócili uwagę na wypowiedź Sary na temat świeczek.

Slajd 19: Nauczyciel inicjuje dyskusję: wiemy już, że dzięki aktywnym formom 
transportu (chodzenie, jazda rowerem lub hulajnogą) oddychamy czystszym 
powietrzem – na tym jednak korzyści się nie kończą. Pyta uczniów: jakie korzyści 
możemy wymienić?

Przypomina dwie najważniejsze porady, które wszyscy uczniowie mogą łatwo 
wcielić w życie: 
1)  Regularnie czyśćcie nos, żeby jak najlepiej filtrował powietrze.16 
2)  Gdy idziecie chodnikiem, trzymajcie się z daleka od krawężnika, nie idźcie tuż 

przy jezdni, dzięki temu będziecie oddychać czystszym powietrzem!17

Slajd 20: Nauczyciel zachęca uczniów do działania. Prosi, żeby przekazali 
omawiane na lekcji informacje co najmniej jednemu wybranemu domownikowi. 
Następnie pyta wybranych uczniów, jakie zmiany zamierzają wprowadzić.

Slajd 21: Na podstawie tego slajdu nauczyciel omawia pracę domową.

Na forum klasy  
15 minut

8. https://www.thecleanbreathinginstitute.com/evidence/management/ Dostęp: październik 2021
9. https://www.rhinologyonline.org/Rhinology_online_issues/manuscript_102.pdf Dostęp: październik 2021
10. https://www.bbc.com/future/article/20200909-why-indoor-air-pollution-is-an-overlooked-problem Dostęp: październik 2021
11. https://www.teachengineering.org/lessons/view/cub_air_lesson02  Dostęp: październik 2021
12. https://www.who.int/news/item/29-10-2018-more-than-90-of-the-worlds-children-breathe-toxic-air-every-day Dostęp: październik 2021
13. https://www.gov.uk/government/publications/health-matters-air-pollution/health-matters-air-pollution Dostęp: październik 2021
14. https://allergyasthmanetwork.org/news/your-nose-the-ultimate-air-cleaner/ Dostęp: październik 2021
15. Dane z badań własnych. GSK Nasal Cast Deposition Study, Next Breath for GSK Consumer Healthcare. Report Number SP-2019-041 Dostęp: październik 2021
16. https://www.rhinologyonline.org/Rhinology_online_issues/manuscript_102.pdf Dostęp: październik 2021
17. https://www.newscientist.com/article/2104655-top-tips-to-avoid-getting-metal-pollution-in-your-brain/ Dostęp: październik 2021
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Aktywności dodatkowe dla uczniów

1.  Uczniowie pobierają bezpłatną aplikację Plume Labs Air Quality app, która wyświetla bieżące dane 
dotyczące jakości powietrza w ich lokalizacji.

2.  „Podaj dalej” – uczniowie organizują spotkanie z rodzicami i innymi klasami, na którym udzielają 
wskazówek, jak ograniczyć ekspozycję na zanieczyszczenia powietrza w trakcie przemieszczania się. 
Mogą zasugerować rodzicom także inne pomysły, na przykład wybór dostawcy energii odnawialnej. 

3.  Nauczyciel prosi uczniów o przygotowanie newslettera lub plakatów, które zachęciłyby rodziców 
(w miarę możliwości) do chodzenia do szkoły pieszo lub przynajmniej wyłączania silnika, kiedy czekają 
w samochodzie na swoje dzieci. 

4.  Nauczyciel zachęca klasę do pisania listów do samorządów lokalnych i posłów z ich okręgu z prośbą 
o działanie na rzecz zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza do poziomu dopuszczalnego przez WHO 
(Światową Organizację Zdrowia).

Praca domowa
Po lekcji, w ramach pracy domowej, nauczyciel prosi uczniów, żeby przeanalizowali trasę, którą regularnie 
pokonują – np. codzienną drogę do szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie mają za zadanie 
zastanowić się:

 • Jak się przemieszczają? Rowerem, pieszo, samochodem, hulajnogą itp.

 • Jak bardzo ruchliwa jest pokonywana przez nich trasa? 

Następnie na podstawie wiadomości z lekcji uczniowie określą pozytywne aspekty związane z jakością 
powietrza na wybranej przez nich trasie i zaproponują, w jaki sposób mogliby ją zmienić, żeby oddychać 
czystszym powietrzem. Zachęcamy uczniów do omówienia propozycji z osobą dorosłą i wyjaśnienia jej swoich 
argumentów.

Ponadto na str. 2 znajduje się tabela, w której uczniowie mogą zapisać wprowadzone zmiany i znaleźć tę 
najlepszą.
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