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My tez mo emy chroni klimat !
Tematyka: Zmiany klimatu, globalne ocieplenie, podejmowanie dzia

na rzecz ochrony klimatu

Metody aktywizuj ce: praca w grupach, burza mózgów
Cel: U wiadomienie sobie, e my te mo emy pomóc minimalizowa skutki zmiany klimatu poprzez
swój styl ycia i codzienne czynno ci.
Potrzebne materia y: Za cznik 1: Przyk ady dzia

, Puste formularze do wpisywania dzia

,

Za cznik 2: Kalkulator zu ycia energii
Wprowadzenie:
Aktywno polega na zastanowieniu si w jaki sposób w swoim domu i szkole mo na
przyczynia si do ochrony klimatu i zaplanowaniu konkretnych dzia , które si do tego przyczyni .
Przebieg zaj :
1. Uczniowie s proszeni o obliczenie na Kalkulatorze zu ycia energii (za cznik 3), ilo ci energii
zu ywanej w ich domu i przemy lenie, w jaki sposób mo na zmniejszy otrzymane warto ci.
2. Uczestnicy s proszeni o wymienienie i zapisanie dzia , które ich zdaniem mog yby pomóc w
redukcji skutków zmiany klimatu. Zadanie mo e by wykonywane indywidualnie lub w ma ych grupach
od dwóch do czterech osób.
3. Nast pnie uczestnicy dziel si z grup proponowanymi przez siebie dzia aniami. Nauczyciel
nakierowuje pomys y uczestników i zapisuje dzia ania na tablicy.
4. Dzia ania s zaprojektowane w sposób okre laj cy gdzie mog by one urzeczywistniane – w domu,
w szkole – w celu nadania priorytetu tym akcjom, które jest lepiej wykona w grupie.
5. Uczniowie wybieraj dzia ania, w które si zaanga uj . Dla tych dzia tworz szczegó owy plan ich
realizacji, zawieraj cy m.in. harmonogram prac oraz list osób z poza szko y, które mo na do pomocy
przy realizacji tego projektu zaprosi (np. rodzice, s siedzi etc).

Ten projekt zosta zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja
odzwierciedlaj jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialno ci za
umieszczon w nich zawarto merytoryczn .

Aktywno powsta a na potrzeby projektu Unii Europejskiej finansowanego z funduszu SOCRATES/ Minerva:
„Gra internetowa – handel pozwoleniami na emisje CO2”
www.carbongame.org

Za czniki:
Za cznik 1: Podstawowa lista dzia

*:

Nazwa: WY CZANIE NIEPOTRZEBNYCH WIATE
Cel akcji: redukcja zu ycia energii a tym samym emisji CO2 do atmosfery
Opis akcji: Umieszczanie naklejek maj cych nam przypomina o wy czaniu wiat a, gdy wychodzimy
z pokoju w kluczowych miejscach. Przeprowadzenie przegl du, pokój po pokoju (w szkole, domu,
biurze), aby zlokalizowa miejsca gdzie op aca oby si zainstalowanie czujników wy czaj cych wiat o.
Nazwa: WYMIENIANIE ZWYK YCH ARÓWEK NA ENERGOOSZCZ DNE
Cel akcji: redukcja zu ycia energii a tym samym emisji CO2 do atmosfery
Opis akcji: Informowanie ró nych odbiorców (rodziców, uczniów, nauczycieli etc) na temat zu ycia
energii przez ró ne typy arówek. Zach canie ich do u ywania arówek energooszcz dnych.
Przeprowadzenie przegl du, pokój po pokoju (w szkole, domu, biurze), aby zlokalizowa miejsca gdzie
nale oby zast pi zwyk e lampy energooszcz dnymi lampami fluorescencyjnymi.
Nazwa: CZYSTSZY TRANSPORT
Cel akcji: zmniejszenie spalania paliw ropopochodnych a tym samym emisji CO2 i NOx do atmosfery
Opis akcji: Propagowanie przemieszczania si pieszo, na rowerze albo przy pomocy transportu
publicznego. Przeprowadzenie audytu wykorzystania przez uczniów i pracowników szko y ró nych
rodków transportu. Zlokalizowanie na mapie po enia domów uczniów i pracowników szko y i
zorganizowanie systemu podwo enia si do pracy/szko y.
Nazwa: WY CZANIE WSZYSTKICH URZ DZE , KTÓRE DZIA AJ W TRYBIE CZUWANIA
Cel akcji: redukcja zu ycia energii a tym samym emisji CO2 do atmosfery
Opis akcji: Tworzenie systemów ostrzegania w celu zapobie enia pozostawieniu urz dze w trybie
czuwania. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za informowanie osób, które nie robi tego jak nale y.
Nazwa: ZARZ DZANIE ODPADAMI
Cel akcji: oszcz dzanie surowców
Opis akcji: Wprowadzenie przejrzystej polityki zarz dzania odpadami. Sprawdzenie czy odpady ze
szko y, domów uczniów podlegaj redukcji, ponownemu wykorzystaniu i recyklingowi. Zorganizowanie
wystarczaj cej ilo ci potrzebnych pojemników, dostarczenie informacji na temat akcji i zapewnienie jej
odpowiedniego rozg osu. Zorganizowanie na terenie szko y punktu zbioru niektórych odpadów jak np.
zu yte baterie czy kartrid e do drukarek.
Nazwa: YWANIE TOREB P ÓCIENNYCH ZAMIAST PLASTIKOWYCH
Cel akcji: redukcja u ycia jednorazowych torebek plastikowych i promowanie materia ów wielokrotnego
ytku
Opis akcji: Przeprowadzenie akcji koniecznych w promocji materia ów wielokrotnego u ycia:
plastikowych pude ek, toreb p óciennych, koszy czy wózków na zakupy etc.
Nazwa: RECYKLING PAPIERU
Cel akcji: Redukcja wycinki drzew, minimalizacja konsumpcji surowców
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Opis akcji: Wprowadzanie systemów zapewniaj cych ponowne u ycie papieru zapisanego z jednej
strony. U ywanie papieru z makulatury w szkole (do notatek, do kserowania) oraz w biurach gdzie
pracuj rodzice uczniów i ich znajomi. U ywanie papieru z makulatury w azienkach (w szkole, w biurze)
– papier toaletowy, r czniki papierowe.
*Te dzia ania mo na dookre li poszerzaj c nast puj ce aspekty:
Nazwa
Cel
Opis
Kto jest liderem?
Na kogo ma wp yw?
Harmonogram
Priorytety
Zasoby: rzeczowe, finansowe, ludzkie
Za cznik 2: Kalkulator zu ycia energii

KALKULATOR „Ile energii zu ywa Twoja rodzina?”
(materia edukacyjny opracowany dla WWF w ramach projektu „PowerSwich ! Prze cz na czyst energi ”)

Twoim zadaniem jest policzenie w domu urz dze wykorzystuj cych pr d, a nast pnie uzupe nienie
poni szego arkusza. Celem tego zadania jest uzmys owienie Ci ile energii wykorzystuje Twoja rodzina.
Na lekcji porównasz swoje obliczenia z innymi uczniami.
Dane o zu yciu energii przez poszczególne urz dzenia s szacunkowe i mog si nieco ró ni od tych podawanych przez
konkretnego producenta.

1.

wietlenie

A
Moc arówki [W]

B
Czas wiecenia arówki w ci gu doby
[h]

BxC
Ilo zu ywanej przez dan
energii w ci gu doby [Wh]

arówk
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Suma energii zu ywanej przez arówki
w Twoim domu

2. Urz dzenia AGD

A
Rodzaj urz dzenia
AGD

B
Ilo zu ywanej energii w czasie
pracy urz dzenia [W / h]

Lodówka / zamra arka

600

Kuchenka mikrofalowa

1 000

Kuchnia z p yt grzejn

10 000

Wyci g kuchenny

1 100

Czajnik bezprzewodowy

2 000

2 000

Zmywarka

1643 (jedno mycie)

Pralka

Ilo zu ywanej przez dane
urz dzenie energii w ci gu
doby [W]

900

Frytkownica

Robot kuchenny

Czas pracy urz dzenia w
ci gu doby [h]

BxC

900

Toster

Ekspres do kawy

C

900
1300 (jedno pranie)
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Odkurzacz

1 000

elazko

1 000

Suszarka do w osów

800
Suma zu ywanej w Twoim
domu energii przez
urz dzenia AGD

3. Urz dzenia RTV

A
Rodzaj urz dzenia
RTV

B

C

Czas pracy urz dzenia w
Ilo zu ywanej energii w
czasie pracy urz dzenia [W / ci gu doby [h]
h]

Odbiornik TV

100

Odbiornik TV – funkcja
„stand by”

12

Video

22

Komputer

100

Drukarka

214

Drukarka – funkcja
„Powersave”

7

Wie a

26

Wie a – funkcja „stand
by”

2

BxC
Ilo zu ywanej przez dane
urz dzenie energii w ci gu doby
[W]

Suma energii zu ywanej w
Twoim domu przez
urz dzenia RTV

Je li posiadasz w domu wi ksz ilo danego rodzaju urz dze uwzgl dnij to w tabeli mno c ilo
wykorzystywanego energii przez odpowiedni wspó czynnik.
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4. Zestawienie
Uzupe nij tabel wpisuj c odpowiednie liczby przeniesione.

Suma energii zu ywanej przez o wietlenie w Twoim
domu

Wh

Suma energii zu ywanej w Twoim domu przez
urz dzenia AGD

Wh

Suma energii zu ywanej w Twoim domu przez
urz dzenia RTV

Wh

Energia zu ywana w Twoim domu w ci gu doby

Wh

[Wh / doba]

5. Ile to kosztuje?
W poszczególnych regionach Polski obowi zuj ró ne ceny za jednostk taryfow pr du [kWh]. Dowiedz si ile
kosztuje jednostka pr du w regionie, w którym mieszkasz (mo esz to sprawdzi na rachunku) i oblicz ile Twoja
rodzina b dzie musia a zap aci za oszacowan przez Ciebie ilo zu ywanego pr du.

A

B

AxB

Energia zu ywana w Twoim domu
w ci gu doby [kWh / doba]

Cena za jednostk taryfow pr du

Ile zap acisz za wykorzystywany pr d [z ]

[z / kWh]

UWAGA!
Obliczenia w punktach 1, 2, 3, 4 wykonywane by y w Wh. Aby uzyska wyniki w jednostce taryfowej [kWh]
musisz podzieli je przez 1 000. 1kWh = 1 000Wh
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