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KLIMAT NA RZEKĘ 

Grupa wiekowa: klasy VII-VIII 
Scenariusz po niewielkich modyfikacjach może być realizowany również w 
innych grupach wiekowych – w klasach IV-VI, w szkole średniej, w edukacji 
dorosłych. Zachęcamy do modyfikowania i dostosowywania scenariuszy do 
charakteru, możliwości i zainteresowań grupy. 
Cel zajęć: zapoznanie uczniów z tematyką zmian klimatu, mitygacją i 
adaptacją w kontekście miasta i rzeki, rozwijanie umiejętności obserwacji, 
dyskusji i wyciągania wniosków 

Cele operacyjne: 
Uczeń: 
- wyjaśnia przyczyny globalnych zmian klimatu, 
- wymienia możliwe skutki globalnych zmian klimatu, zjawiska, jakie się z 
nimi wiążą, 
- określa, w jaki sposób zmiany klimatu mogą obecnie wpływać na życie ludzi 
w mieście,  
- wyjaśnia pojęcia - mitygacja i adaptacja 
- wymienia działania mitygacyjne i adaptacyjne 
- obserwuje i ocenia stopień adaptacji miasta do zmian klimatu 
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Środki: rzutnik multimedialny i prezentacja na temat zmian klimatu, 
wydrukowane załączniki 1 i 2 
Czas trwania: co najmniej dwie godziny lekcyjne 

Miejsce zajęć: ulica Nadodrzańska, teren Stowarzyszenia 515, możliwe 
dostosowanie scenariusza do innych miejsc, miast, terenów przy szkole itp.  
 
PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 
1. Klimat się zmienia 
Spotkanie rozpocznijcie w namiocie. Poinformuj uczniów, że zajęcia będą 
dotyczyły adaptacji do zmian klimatu. Możesz wykorzystać do tego celu 
gotową prezentację. Jeśli choć trochę świeci słońce, zapewne pod kopułą jest 
dużo cieplej niż na zewnątrz. Zapytaj uczniów, dlaczego ich zdaniem w 
namiocie jest cieplej? Stwórz przestrzeń na różnorodne hipotezy. Zapytaj 
uczniów, czy słyszeli o efekcie cieplarnianym? Atmosfera Ziemi działa 
trochę podobnie jak szklarnia. Nie ma tam oczywiście żadnej szyby ani folii, 
ale niektóre gazy – wśród nich dwutlenek węgla, para wodna czy metan – 
pochłaniają i zatrzymują promieniowanie cieplne. Gdyby nie te gazy, 
temperatura Ziemi wynosiłaby -19 stopni. Sam efekt cieplarniany jest dla 
więc nas korzystny, jednak w ciągu ostatnich dwustu lat nasila się on w 
wyniku działalności człowieka. Stężenie gazów cieplarnianych szybko rośnie 
w wyniku spalania paliw kopalnych - węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego. 
Dlatego Ziemia się ociepla, co powoduje zmiany klimatu i nasilenie 
gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak huragany, powodzie, susze, 
fale upałów, burze, gwałtowne ulewy. Klimat na Ziemi oczywiście zawsze 
zmieniał się z przyczyn naturalnych, jednak nigdy nie zmieniał się tak 
szybko. Obecnie według naturalnych cykli powinniśmy być w fazie 
ochłodzenia, tymczasem temperatura planety rośnie. Jeśli nie zatrzymamy 
tego procesu, zmiany klimatu będą zagrożeniem dla ekosystemu Ziemi, ale 
także dla ludzkości. Dotyczy to w dużym stopniu również Polski - nasza część 
świata należy do najszybciej ocieplających się regionów. Najbardziej 
zagrożone są miasta. Zapytaj uczniów, dlaczego ich zdaniem miasta są 
najbardziej narażone na skutki zmian klimatu, takie jak fale upałów czy 
ulewne deszcze? 

 
2. Dwa trudne słowa - mitygacja i adaptacja 
Co możemy zrobić w sytuacji zmian klimatu? Działania, które możemy 
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realizować sami, ale przede wszystkim powinniśmy skłaniać do nich rządy i 
samorządy, można podzielić na dwie grupy - mitygacja i adaptacja.  
MITYGACJA - to działania mające na celu ograniczenie zmian klimatu, 
zmniejszenie tempa i skali globalnego ocieplenia, przede wszystkim przez 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. 
ADAPTACJA - to dostosowywanie się do zmian, które i tak nastąpią lub już 
występują, zapobieganie skutkom zmian klimatu, takim jak np. powodzie, 
susze, gwałtowne ulewy, fale upałów. 
 
Wyjdźcie teraz z namiotu. Narysuj na ziemi dwa koła, które będą miały 
powierzchnię wspólną. W jednym z nich napisz słowo "adaptacja" - możesz 
ułożyć kartkę z tym napisem, a w drugim "mitygacja". Rozdaj uczniom 
przygotowane wcześniej karteczki z różnymi działaniami (załącznik 1) i 
poproś ich, żeby położyli je w jednym z kół. Niektóre mogą być zarówno 
działaniami mitygacyjnymi, jak i adaptacyjnymi (sadzenie lasów, ochrona 
zieleni) - te można położyć w części wspólnej. Możecie po kolei odczytywać 
karteczki i wspólnie zastanawiać się, gdzie i dlaczego powinny się znaleźć.  
3. Czy moje miasto jest gotowe na zmiany klimatu? 
Poinformuj uczniów, że teraz wybieramy się na krótki spacer wzdłuż rzeki w 
kierunku miasta, żeby ocenić, czy jest ono gotowe na skutki zmian klimatu. 
Podziel uczniów na grupy i rozdaj im karty, w których ocenią, czy różne 
elementy infrastruktury miejskiej są gotowe na zmieniający się klimat - 
powodzie, huragany, fale upałów, nawalne deszcze. Powiedz, że nie ma 
dobrych ani złych odpowiedzi - na kartach uczniowie mają zaznaczyć swoją 
własną ocenę sytuacji, choć dobrze byłoby, gdyby umieli ją uzasadnić. Jeśli 
uczniowie nie znają odpowiedzi na jakieś pytanie, mogą przedyskutować ten 
temat w swojej grupie i podać odpowiedź, jaka wydaje im się najbardziej 
prawdopodobna.  
W wersji rozbudowanej, jeśli dysponujesz dłuższym czasem i większą liczbą 
opiekunów, możesz podzielić uczniów na kilka grup, z których każda 
odwiedzi inny fragment miasta i oceni go według poniższej ankiety. Jeśli nie 
ma takiej możliwości, wypełnijcie ankietę ogólnie na podstawie tego, co 
obserwujecie wzdłuż ulicy Nadodrzańskiej aż do mostu na Odrze. Można też 
wypełnić tę ankietę w odniesieniu do terenów koło szkoły.  
Na koniec spotkajcie się razem, żeby omówić wyniki. Mogą pojawić się różne 
opinie, zachęć uczniów do ich uzasadniania bez narzucania swojego zdania. 
Warto w dyskusji poruszyć temat rzeki - czy jej obecność w mieście pomaga, 
czy przeszkadza w adaptacji? Jakie są zagrożenia związane z obecnością rzeki, 
a jakie korzyści i szanse? Zastanówcie się, czy jako grupa lub klasa możecie 
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podjąć jakieś lokalne działania, żeby zwiększyć stopień adaptacji miasta do 
zmian klimatu? Zaplanujcie przynajmniej jedno takie działanie (np. z 
zakresu edukacji).  
Zajęcia można zakończyć przy ognisku, odpoczywając i relaksując się w 
otoczeniu nadodrzańskiej przyrody, w korzystnym mikroklimacie, jaki daje 
Odra i zieleń porastająca jej brzegi.  
Informacje o projekcie: 

https://www.stowarzyszenie515.org/515niebieskichgodzinwszkole 

Kontakt z opiekunem i pytania: 

515niebieskichgodzin@gmail.com 

  



 5 

 

 
ADAPTACJA 

 
MITYGACJA 

rozszczelnianie (usuwanie 

betonu)  

rozwój źródeł energii  
bez gazów cieplarnianych 

(wiatr, słońce, atom) 

zakładanie łąk kwietnych rower zamiast samochodu 

modernizacja kanalizacji 

deszczowej 

rozwijanie transportu 
publicznego 

retencja (zatrzymywanie) 

wody 

rolnictwo ekologiczne 

rozbudowa systemu 

ostrzegania 

sadzenie lasów 

zakup specjalistycznego 

sprzętu 

oszczędzanie energii 

sadzenie drzew zmiana diety (mniej mięsa) 

dbałość o istniejącą zieleń wychwytywanie dwutlenku 
węgla 

tworzenie nowych parków samochody elektryczne 

tworzenie polderów 

zalewowych 

zmniejszenie konsumpcji 
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ANKIETA - CZY MIASTO JEST GOTOWE NA SKUTKI ZMIAN KLIMATU? 

Zmiany klimatu są faktem i już teraz wiążą się z nasileniem zjawisk takich 

jak huragany, ulewne deszcze, fale upałów, powodzie i susze. Konieczna jest 

adaptacja, czyli odpowiednie przygotowanie do tych zmian. Rozejrzyj się i 

sprawdź, czy miasto lub jego fragment, przez który właśnie spacerujesz, jest 

gotowy na zmiany klimatu?  

Mogą w tym pomóc poniższe pytania: 

 

Czy w razie powodzi woda z rzeki ma gdzie się rozlać? Czy ma dużo 

przestrzeni i powierzchni chłonnych (poldery zalewowe, łąki, lasy)? 

 TAK/NIE 

Czy obecne są elementy chłodzące powietrze i utrzymujące wilgotność w 

razie upałów - duże drzewa, tereny zielone, cieki i zbiorniki wodne?  

TAK/NIE 

Czy miasto utrzymuje cieki i zbiorniki wodne w stanie możliwie naturalnym?  

TAK/NIE 

Czy sadzone są nowe drzewa, aby zachować zieleń również dla przyszłych 

pokoleń?TAK/NIE 

Czy w mieście chroni się stare drzewa przed wycinką? 

TAK/NIE 

Czy usuwa się beton i asfalt na rzecz terenów zielonych? 

TAK/NIE 

Czy zakłada się łąki kwietne lub zmniejsza częstość koszenia trawników? 

TAK/NIE 

Czy władze miasta informują i edukują ludzi o zmianach klimatu i ich 

skutkach? 

TAK/NIE 

 


