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Wzajemne oddzia ywanie nast pstw zmian klimatu
Tematyka: Zmiany klimatu, globalne ocieplenie, nast pstwa zmian klimatu
Metody aktywizuj ce: praca w grupach, burza mózgów, dyskusja
Cel: Przeanalizowanie ró nych konsekwencji zwi zanych ze zmian klimatu i zauwa enie, e s one ze
sob powi zane.
Potrzebne materia y: Za cznik 1:Trzy listy przedstawiaj ce nast pstwa zmian klimatu:
- Nast pstwa dotycz ce wody,
- Nast pstwa dotycz ce ziemi,
- Nast pstwa spo eczne, polityczne i ekonomiczne.
Wprowadzenie:
Aktywno polega na opracowaniu w grupach trzech list przedstawiaj cych nast pstwa zmian
klimatu dotycz ce wody, ziemi i spo ecze stwa a nast pnie przeprowadzeniu dyskusji maj cej na celu
ukazanie ich wzajemnych powi za .
Przebieg zaj :
1. Klasa zostaje podzielona na grupy (4-, 5-cio osobowe) i ka da grupa otrzymuje za zadanie
utworzenia listy zawieraj cej nast pstwa zmian klimatu. Listy powinny zawiera jak najwi cej i
jak najbardziej ró norodnych nast pstw. Nauczyciel mo e udost pni uczniom przyk adowe
listy z za cznika 1. Najlepiej je li ka da pozycja jest zapisana na oddzielnej kartce.
2. Pierwszym zadaniem jest przyporz dkowanie nast pstw ocieplenia klimatu do trzech grup
(nast pstwa dotycz ce wody, dotycz ce ziemi oraz nast pstwa spo eczne, polityczne i
ekonomiczne).
3. Wszystkie pozycje, z zachowanie podzia u na trzy grupy) zostaj zawieszone w widocznym
miejscu (np. za pomoc scotcha na tablicy).
4. Na forum klasy zostaje przeprowadzona dyskusja dotycz ca wzajemnych powi za pomi dzy
poszczególnymi skutkami (nast pstwami) ocieplenia klimatu np. podniesienie poziomu morza
(woda) mo e prowadzi do utraty plonów (ziemia) i masowych migracji w g b l du z obszarów
przybrze nych (nast pstwa spo eczne).
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5. Uczniowie zmieniaj uk ad poszczególnych kartek na tablicy oraz dodaj strza ki (mog to by
strza ki narysowane na samoprzylepnych „ tych” karteczkach tak aby wszystkie nast pstwa
zmian klimatu uk ada y si w ci gi przyczynowo skutkowe. Mo na u ywa tych samych
nast pstw w kilku takich ci gach.

Za czniki:
Za cznik 1: Listy nast pstw zmian klimatu
-Nast pstwa dotycz ce wody:
Wzrost redniej temperatury planety
-Topnienie lodowców i l dolodów
-Zmiany w systemie opadów – powodzie i susze
-Podniesienie si poziomu morza o od 8cm do 88cm w ci gu stu lat (w przybli eniu)
-Zatopienie obszarów przybrze nych, które s bardziej yzne i zaludnione
-Zmniejszenie si opadów niegu i zmiany uk adu wiatrów i pr dów morskich
-Utrata raf koralowych z powodu wzrostu temperatury wody
-Wymieranie gatunków a zatem spadek ró norodno ci biologicznej
-Eutrofizacja. Akumulacja soli mineralnych w s odkich i s onych wodach prowadz ca do nadmiernego
przyrostu organizmów, g ównie glonów i spadku koncentracji tlenu w wodach
Nast pstwa dotycz ce ziemi:
Wzrost redniej temperatury planety
-Utrata plonów
-Wymieranie gatunków a zatem spadek ró norodno ci biologicznej
-Wzrost parowania na niektórych obszarach
-Zasolenie róde
-Zakwaszenie gleb
-Erozja i pustynnienie
-Utrata wód dobrej jako ci
-Wzrost ilo ci po arów lasów
Nast pstwa spo eczne, polityczne I ekonomiczne:
Wzrost redniej temperatury planety
-Masowe migracje w g b l du z obszarów przybrze nych
-Rozwój rasizmu i ksenofobii wynikaj cy z imigracji spowodowanej nisk jako ci ycia na obszarach
dotkni tych zmianami klimatu
-Zwi kszona zachorowalno na choroby uk adu oddechowego z powodu obni enia si jako ci
powietrza
-Migracja owadów przenosz cych choroby na obszary pó nocne
-Utrata wielu owisk ryb
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-Ekonomiczna nierównowaga pomi dzy bogatymi i ubogimi krajami
-Umowy polityczne maj ce na celu redukcj emisji gazów cieplarnianych
-Pomoc dla przedsi biorstw stosuj cych czyste technologie
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