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

Gazy cieplarniane
Tematyka: gazy cieplarniane, efekt cieplarniany, zmiany klimatu
Metody aktywizuj ce: praca w grupach, poster
Cel: zdobycie wiedzy na temat gazów cieplarnianych, nauka szukania w ród ach
Potrzebne materia y:
stare gazety i czasopisma
klej
kolorowe d ugopisy i kredki
no yczki
przygotowane przez nauczyciela pomoce naukowe

Wprowadzenie
Emisja gazów cieplarnianych i efekt cieplarniany przyczyniaj si do globalnego ocieplenia klimatu.
Czy jednak naprawd rozumiemy co oznacza termin “gazy cieplarnianie”? Celem tej aktywno ci jest zdobycie
wiedzy na temat gazów cieplarnianych i przedstawienia jej w formie plakatów, które b
mog y by
zaprezentowane wszystkim uczniom szko y.

Przebieg zaj
Zadaniem nauczyciela jest przygotowanie na zaj cia ró norodnych róde wiedzy na temat gazów
cieplarnianych - np. kilka ró nych podr czników do chemii, komputer z dost pem do Internetu, czasopisma
naukowe itp. (dobrze jest tak e przynie kilka podr czników, w których nie b dzie potrzebnych danych – tak,
by uczniowie sami musieli dokona wyboru, gdzie nale y szuka , a gdzie nie).
Uczniowie dziel si na 5 grup. Ka da grupa szuka w dost pnych ród ach informacji o jednym z
ównych gazów szklarniowych: parze wodnej, dwutlenku w gla, metanie, ozonie lub tlenkach azotu i
przygotowuje o nim krótk notatk . Notatka taka powinna zawiera nast puj ce informacje: w ciwo ci
fizyczne i chemiczne, naturalne i antropogeniczne ród a wyst powania, wp yw na ro liny, zwierz ta i ludzi,
budow cz steczkow oraz rysunek cz steczki gazu.
Gdy wiadomo ci s ju zebrane i notatki gotowe, uczniowie przygotowuj du y plakat (wielko ci
tablicy lekcyjnej – mo na go poskleja z mniejszych arkuszy papieru) z informacjami o poszczególnych
gazach cieplarnianych. eby by o zabawniej, mog u do tego celu postaci oraz rysunków ze starych gazet i
kolorowych magazynów. Na rodku plakatu powinny si znale napisane wielkimi literami s owa: GAZY
CIEPLARNIANE.
Wskazówka dla nauczyciela: gdy plakat b dzie ju gotowy, nale y powiesi go w widocznym miejscu i
poprosi uczniów o to, by ka dy z nich podpisa si po notatk , nad któr pracowa .

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 .

