Aktywno powsta a na potrzeby projektu Unii Europejskiej finansowanego z funduszu SOCRATES/ Minerva: „Gra
internetowa – handel pozwoleniami na emisje CO2”
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Dlaczego mówimy: “globalne zmiany klimatu”?
Aktywno

polska

Tematyka: Zmiany klimatu i ich nast pstwa.
Metody aktywizuj ce: Praca w grupach.
Cel: Pokazanie uczniom, e zmiany klimatu s widoczne wsz dzie na wiecie, u wiadomienie im ich nast pstw oraz
tego, jak skomplikowane jest zjawisko.
Potrzebne materia y:
czerwone i

te samoprzylepne karteczki

mapa wiata (format A2 lub wi kszy ) W przypadku braku gotowej mapy, nale y poprosi uczniów o
narysowanie schematycznych kontynentów na du ej kartce papieru)
czarny cienkopis

Wprowadzenie
Klimat jest bardzo skomplikowanym i wra liwym globalnym systemem, na który sk ada si wiele
czynników, takich jak: temperatura, wiatry, wilgotno , pr dy morskie itp.. Zdarzenia, które dziej si w jednym
miejscu, mog wywo ywa skutki w miejscu zupe nie innym. Naukowcom uda o si ju rozpozna i opisa
pewne mechanizmy zwi zane ze zmianami klimatu, ale wci

niezb dnym jest przeprowadzanie nowych

bada – nie tylko dla nas, ale i dla przysz ych pokole .

Przebieg zaj
Z pewno ci wszyscy uczniowie posiadaj pewn wiedz na temat zmian klimatu oraz ich nast pstw.
Zadaniem uczniów b dzie, w oparciu o posiadan wiedz , stworzenie “Mapy zmian klimatycznych”, na której
zaznaczone zostan obecne oraz przewidywane skutki zmian klimatu. Nale y podzieli uczniów na dwie
grupy. Grupa A otrzyma

te karteczki, za grupa B – czerwone.

Zadaniem obydwu grup jest wypisanie na karteczkach nast pstw zmian klimatu. Grupa A wypisuje te,
które ju mo emy zaobserwowa , natomiast grupa B te, które mog zdarzy si w przysz

ci. Ka de

nast pstwo powinno by wypisane na osobnej karteczce o odpowiednim kolorze.
Kolejnym zadaniem uczniów jest przyporz dkowanie nast pstw wypisanych na karteczkach do
odpowiednich miejsc na mapie wiata.
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 .
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Ko cowym etapem wiczenia jest przeanalizowanie powsta ej “Mapy zmian klimatycznych”. Wszyscy
uczniowie powinni odpowiedzie na pytania: Dlaczego skutki zmian klimatu s inne w ró nych cz ciach
wiata? oraz Dlaczego zjawisko to nazywamy “globalnymi zmianami klimatu”?
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