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Temat lekcji
Mój ślad węglowy

Klasa/czas trwania lekcji
Klasa 3/2x45 minut

Cele
Uczeń:

opisuje zagrożenia związane z ochroną środowiska naturalnego,

wymienia katastrofy ekologiczne, klęski żywiołowe,

wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy,

ustosunkowuje się do opinii i poglądów innych osób,

wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń, które mogą mieć
miejsce w przyszłości,

rozważa sytuacje hipotetyczne,

rozwija umiejętność pracy w grupie,

korzysta ze słownika,

wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem.

Metody/Techniki/Formy pracy
Burza mózgów, praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, praca z TIK.

Środki dydaktyczne
Komputer z dostępem do Internetu, rzutnik, zdjęcie ze strony https://www.ecosia.org/
images?c=de&p=3&q=co2+footprint+definitionsmartphony, test na stronie Goethe
Institut https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/co2.html, ten sam test w formie
papierowej, słowniki, aplikacja https://kahoot.it.

Opis przebiegu lekcji
1. Wprowadzenie do tematu: nauczyciel wyświetla na tablicy grafikę przedstawiającą
ślady węglowe poszczególnych dziedzin życia i prosi uczniów o ich interpretację.
2. Nauczyciel przedstawia cele lekcji.
3. Prezentacja i ćwiczenia językowe: prowadzący zaprasza uczniów do udziału w teście
online (praca w plenum), który wykaże, jaki ślad węglowy pozostawiamy jako grupa.
Nauczyciel musi najpierw uzyskać jedną grupową odpowiedź na poszczególne
pytania zadane w teście. W tym celu uczniowie za pomocą smartfonów wybierają
swoje odpowiedzi, korzystając z aplikacji https://kahoot.it.
4. Uzyskane grupowe odpowiedzi nauczyciel zaznacza w teście online. Po zakończeniu
testu uczniowie otrzymują odpowiedź na pytanie, ile CO2 średnio produkują rocznie
oraz jakie są wartości docelowe w niedalekiej przyszłości.
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5. Kolejnym zadaniem uczniów jest zaproponowanie rozwiązań, które mogą wpłynąć
w przyszłości na spowolnienie postępujących zmian klimatycznych.
6. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy trzyosobowe, które wypracowują wyniki,
zapisując je na małych, kolorowych karteczkach, które później uczniowie
przyklejają na jeden wspólny plakat. Kolory karteczek mogą symbolizować podział
na poszczególne dziedziny życia: Ernährung/Mobilität/Güter und Abfall/Energie.
7. Nauczyciel podsumowuje stopień realizacji celów.

Komentarz metodyczny
1. Temat lekcji „Mój ślad węglowy” warto przeprowadzić we współpracy
z nauczycielami geografii, biologii, języka angielskiego jako akcję
uświadamiającą, np. w ramach projektu w języku polskim, niemieckim
i angielskim. Wypracowane rozwiązania warto zaprezentować na forum
społeczności uczniowskiej, np. na stronie internetowej szkoły.
3. Goethe Institut: https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/co2.html.

