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Obszar / Przedmiot
Podczas zajęć z jakich przedmiotów lub w jakich obszarach wiedzy specjalistycznej można
wykorzystać ten scenariusz lekcji?
Przedmioty: Przedmioty: fizyka, chemia i biologia, na poziomie podstawowym i standardowym
Czas trwania: Ten scenariusz lekcji składa się z 4 głównych części, a jego realizacja zajmuje 90 minut.

Wiek uczniów: 13-15 lat.
Ewentualnie może zostać przystosowany do uczniów szkoły podstawowej, przy czym wtedy należy poświęcić
na jego realizację 120 minut.
Wiek uczniów: 10-12 lat.

Istotne trendy
Istotny(-e) trend(-y), z którym(i) zgodny jest scenariusz. Np. patrz
http://www.allourideas.org/trendiez/results

Uczenie się metodą projektów: Uczniowie otrzymują zadania oparte na faktach,
problemy do rozwiązania i pracują w grupach. Ten rodzaj nauki zazwyczaj wykracza poza
tradycyjne przedmioty.
Uczenie się oparte na współpracy Silny nacisk na pracę w grupach.
Uczenie się przez całe życie: Nauka nie kończy się po opuszczeniu szkoły.
Mobilne uczenie się: dostęp do wiedzy za pośrednictwem smartfonów i tabletów. Uczenie się w
dowolnym miejscu i czasie.

Przedmioty STEM: Większy nacisk na na przedmioty ścisłe, technologię, inżynierię i
matematykę.
Wyszukiwanie wizualne i nauka: Obrazy i multimedia są potężniejsze niż bodźce
werbalne.
Otwarte zasoby do celów nauczania: Nauczyciele kopiują, dzielą się, dostosowują i
ponownie wykorzystują dotępnie nieodpłatnie materiały dydaktyczne.
Przynieś własne urządzenie (ang. BYOD): Uczniowie przynoszą swoje urządzenia przenośnena
zajęcia.
Materiały dydaktyczne: rzejście od podręczników papierowych do zasobów iinternetowych i
książek dostępnych na licencji open-source.

Cele kształcenia i ocena
Jakie są główne cele? Jakie umiejętności osoba ucząca się rozwinie i zademonstruje w ramach tego scenariusza?
(np. umiejętności 21. wieku). W jaki sposób oceniony zostanie postęp w zakresie osiągnięć, przy zapewnieniu
uczniom dostępu do informacji o postępach w nauce, tak by mogli się poprawić??

Głównym celem tego scenariusza jest nauka o energii i sposobach jej wytwarzania.
Umiejętności zdobywane przez uczniów:
•

Analityczne myślenie – porównanie różnych sposobów wytwarzania energii.

•

Komunikacja i współpraca - praca w grupach, aby ukończyć zadanie

•

Kreatywność – samodzielne stworzenie broszury

•

Obywatelstwo cyfrowe – wykorzystanie TIK i nowych technologii
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Postępy będą oceniane w drodze quizu online oraz informacji zwrotnej od uczniów.

Efekty scenariusza:
•

Wszyscy uczniowie poznają termin „biogospodarka” i wdrożą go do codziennego
życia. Wszyscy uczniowie dowiedzą się, czym jest biomasa, paliwa kopalne i odnawialne źródła
energii.

•

Wszyscy uczniowie poznają w drodze praktycznych zadań i arkuszy ćwiczeń pozytywne i
negatywne fakty na temat biomasy, paliw kopalnych i odnawialnych źródeł energii.

•

Większość uczniów nauczy się, jak stworzyć broszurę online w formacie pdf.

•

Niektórzy uczniowie zaprezentują swoją broszurę online dotyczącą biomasy, paliw kopalnych i
odnawialnych źródeł energii.

Rola ucznia
Wjakie działania będą zaangażowani uczniowie?
Uczniowie wezmą udział w następujących aktywnościach: praca w grupach, czytanie, oglądanie i słuchanie,
badanie, dowodzenie racji i tworzenie broszur.

Uczniowie będą:
1. Dyskutowaćna temat energii i obecnych sposobów jej wytwarzania. Będą dyskutować o biogospodarce i
sposobach wytwarzania energii w przyszłości (w tym z wykorzystaniem odchodów ludzkich i odchodów
zwierzęcych) oraz o stanie wiedzy na temat biogospodarki na podstawie krótkiego filmu wideo, w którym
uczniowie zadają przechodniom pytania na temat biogospodarki.

2. Słuchać i oglądać materiały na temat biogospodarki i biomasy.
3. Ćwiczyć odróżnianie paliw kopalnych od biomasy i odnawialnych źródeł energii (badać, ćwiczyć,
projektować broszurę, prezentować broszurę).

4. Wnioski: Quiz na temat energii/biogospodarki.

Narzędzia i zasoby
Jakie zasoby, w szczególności technologie, będą potrzebne?
Aby przeprowadzić te zajęcia, potrzebne będą trzy laptopy lub komputery stacjonarne oraz, w miarę
możliwości, jedna drukarka, aby wydrukować prototyp broszur, jakie ma stworzyć każda z grup. Idealnie,
gdyby dostępne było połączenie z Internetem, jednak zajęcia mogą również odbyć się w trybie „offline”.

Aby wziąć udział w quizie online, uczniowie będą potrzebować własnego urządzenia (smartfona) z dostępem
do Internetu.

Narzędzia potrzebne do przeprowadzenia zajęć (zob. Załączniki):):
•

Prezentacja wprowadzająca do tematu

•

Film wideo: wywiady

•

Prezentacja na temat biogospodarki i biomasy

•

Przydatne uwagi praktyczne

•

Materiały dla poszczególnych grup (3): biomasa, paliwa kopalne i odnawialne źródła energii
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Jakie zasoby, w szczególności technologie, będą potrzebne?
•

Materiał (1): Jak stworzyć broszurę?

•

Quiz Kahoot

•

Kahoot quiz

Przestrzeń do nauki
Gdzie będzie miała miejsce nauka, np. w klasie szkolnej, lokalnej bibliotece, muzeum, w plenerze, w przestrzeni
wirtualnej?

Nauka będzie mieć miejsce w klasie.

Scenariusz zajęć lekcyjnych Future Classroom
Szczegółowy opis ćwiczenia

Dla uczniów w wieku: 13-15 lat
Scenariusz edukacyjny składa się z 4 głównych części (90 min., wiek uczniów: 13-15 lat)
1) WPROWADZENIE (9 min.)
W tej części wykorzystaj prezentację wprowadzającą do tematu, która stanowi Załącznik nr 1.
•

Nauczyciel rozpoczyna zajęcia zadając klasie proste pytanie: „Co waszym
zdaniem zmieni świat w ciągu następnych 50 lat?” Większość uczniów odpowie,
że technologia, roboty, pojazdy itp. Nauczyciel odpowiada jednak: „To kupa
zmieni świat!”
• Nauczyciel dokonuje oceny wiedzy uczniów na temat biogospodarki i biomasy.
• Opcjonalnie: Jeżeli to możliwe, nauczyciel pokazuje film wideo z rozmowami na
temat ogólnych kwestii związanych z biogospodarką i wyjaśnia główne fakty.
Klasa omawia film wideo. Podczas dyskusji każdy uczeń może wyrazić swoją
opinię i dodać kilka słów. Pytania pomocnicze:
Czy ludzie wiedzą wystarczająco dużo na temat biogospodarki? Dlaczego tak jest? Od
czego to zależy?
2) PODSTAWY BIOGOSPODARKI (15 min.)
W tej części wykorzystaj prezentację na temat biogospodarki, która stanowi Załącznik nr 2.
•

•

Nauczyciel przedstawia krótki wykład na temat biogospodarki,
biomasy i sposobów, na jakie możemy wykorzystywać odchody
zwierzęce do wytwarzania energii.
Klasa formułuje fakty na temat biogospodarki.
o Zdefiniuj biomasę, do czego może być wykorzystywana i omów
jej różne rodzaje. Wyjaśnij, jak pozyskać energię z biomasy.
Omów pozytywne i negatywne aspekty wytwarzania energii z
biomasy. Wyjaśnij, jak uzyskać nowe produkty z odchodów
ludzkich i zwierzęcych.

3) PRACA W GRUPACH (56 min.)
• W tej części wykorzystaj następujące materiały, stanowiące Załącznik nr 3:
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Szczegółowy opis ćwiczenia

•

o Materiały na temat biomasy -> dla Grupy 1
o Materiały na temat paliw kopalnych -> dla Grupy 2
o Materiały na temat odnawialnych źródeł energii -> dla Grupy 3
o Przydatne uwagi praktyczne
o Materiał: Jak stworzyć broszurę?
Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy.

•

Każda grupa czyta krótki materiał edukacyjny przekazany przez
nauczyciela na temat paliw kopalnych, odnawialnych źródeł energii i
biomasy (zob. Załącznik nr 3).

•

Każdej grupie przydzielany jest temat: 1) paliwa kopalne jako źródło energii; 2)
Biomasa jako źródło energii; 3) odnawialne źródła energii. Każda grupa
otrzymuje materiały potrzebne do przeprowadzenia badania i laptopa do
prowadzenia poszukiwań w Internecie.

•

Po przeprowadzeniu badania każda z grup wykona zadanie praktyczne,
które zostało objaśnione w przekazanych jej materiałach.

•

Każda grupa musi stworzyć broszurę, która będzie przedstawiać główne fakty
na dany temat, a także zalety i wady danego źródła energii. Następnie muszą
zaprezentować swoją pracę pozostałym uczniom.

4) OCENA (10 min.)
Ostatnia część to ocena w formie quizu online. Na zakończenie uczniowie wezmą udział w
quizie Kahoot online. Można skorzystać z tego quizu Kahoot [w jęz. angielskim] lub
zmodyfikować go, by odpowiadał potrzebom i możliwościom danej klasy.
Scenariusz zajęć składa się z 4 głównych części (120 min., wiek uczniów: 10-12 lat).

Dla uczniów w wieku: 10-12 lat (adaptacja na potrzeby uczniów szkół podstawowych)
Scenariusz zajęć składa się z 4 głównych części (120 min., wiek uczniów: 10-12 lat).
1) WPROWADZENIE
•

•

•
•

W celu wprowadzenia tematu, uczniowie tworzą mapę myśli na podstawie burzy
mózgów. Z pomocą nauczyciela uczniowie przywołują informacje, jakie
posiadają na ten temat. Głównymi hasłami mogą być np. różne rodzaje energii,
energia odnawialna czy slogan „Powstrzymuj zużycie, powtórnie używaj,
poddawaj recyklingowi”.
Nauczyciel wprowadza nowe słownictwo. Najpierw uczniowie oglądają
krótki film wideo (w jęz. angielskim) na temat zagrożeń związanych z
marnowaniem energii.
Nauczyciel przybliża uczniom zagadnienie biogospodarki. Tutaj również uczniowie
obejrzą krótki film wideo (w jęz. angielskim).
W tej części wykorzystaj prezentację, która stanowi Załącznik nr 4.

2)PODSTAWY BIOGOSPODARKI
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•
•

Aby przećwiczyć nowe słownictwo z zakresu biogospodarki, uczniowie wykonują zadanie.
W tym celu wykorzystaj ćwiczenie zamieszczone w Załączniku nr 5.

3) PRACA W GRUPACH
• Uczniowie zostają podzieleni na niejednorodne grupy składające się z 4 osób. W
tych grupach zastanawiają się i omawiają różne pytania:
o Co oznaczają „skarby ze śmietnika”?
o Co możemy zrobić, by chronić nasze środowisko?
o Jaki jest cykl życia odpadów ogólnych?
o Jaki jest cykl życia ludzkich odchodów?
• Po przedstawieniu przez uczniów swoich hipotez nauczyciel objaśnia cykl życia
odpadów ogólnych i ludzkich odchodów oraz sposoby, na jakie możemy je
wykorzystywać w trosce o środowisko.
• W tej części wykorzystaj prezentacje zamieszczone w Załączniku nr 6.
• Pokaż uczniom poniższy film wideo: https://www.youtube.com/watch?v=mb9XdsxkIww [w jęz.
hiszpańskim]

4) EWALUACJA
• Po opanowaniu przez uczniów słownictwa, a także procesu i znaczenia biomasy,
nauczyciel pomaga im sprawdzić wiedzę w drodze quizu Kahoot:
o https://goo.gl/JgtS48 [w jęz. angielskim]
o https://goo.gl/Wvuxc8 [w jęz. angielskim]
• Zadanie opcjonalne: Uczniowie w grupach składających się z 4 osób tworzą film
promocyjny, wyjaśniający znaczenie wykorzystywania odpadów.

Ćwiczenia dydaktyczne
Link do ćwiczeń dydaktycznnych opracowanych za pomocą Learning Designer (http://learningdesigner.org)

https://v.gd/OJQSfJ (szkoła średnia) (pełen tekst w Załączniku nr 7)
https://v.gd/q2AJAz (adaptacja dla szkoły podstawowej) (pełen tekst w
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Załączniki
Załącznik nr 1:
do tematu

Szkoła średnia – Prezentacja wprowadzająca

Co według Ciebie zmieni świat w
ciągu najbliższych 50 lat?

ŹRÓDŁA OBRAZÓW
•
•
•
•
•

Wszystkie obrazy są na licencji otwartej
https://bit.ly/2SiwqK7
https://bit.ly/2UP8pqY
https://bit.ly/2Gf1svX
https://bit.ly/2WS8ATZ
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Załącznik 2: Szkoła średnia – Prezentacja na temat biogospodarki

Czym jest biomasa i
biogospodarka?
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Dzisiaj….


Korzystamy z paliw kopalnych jako głównego źródła zasobów.



Nie pozostają one bez wpływu na środowisko i nie da się ich utrzymać na
dłuższą metę

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme under grant agreement No. 773983. Neither the European Commission
nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for how the following
information is used. The views expressed in this publication are the sole responsibility of the
authors and do not necessarily reflect the views of the European Commission.





Podstawa biogospodarki.

Crops, side streams wood, marine, etc

What is biomass?

Co możemy zrobić z biomasą?

Gospodarka oparta na zasobach
pochodzenia biologicznego
Economy which is based on using biomass as a renewable resources for
the production of materials and energy

Jak pozyskać energię
z biomasy?
Konwersja termiczna – spalanie biomasy (drewno, brykiety, …) Biopaliwo
– fermentowanie biomasy takiej jak trzcina cukrowa, pszenica lub
kukurydza Inny proces chemiczny, który prowadzi do wytworzenia
metanu

Keywords
Biomasa - materia organiczna stosowana jako paliwo, zwłaszcza w elektrowni do
wytwarzania energii elektrycznej
Biogospodarka – gospodarka oparta na wykorzystaniu biomasy jako odnawialnego
zasobu w celu wytwarzania materiałów i energii
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Załącznik 3: Szkoła średnia – Materiały
KONSPEKT NA TEMAT BIOMASY
CZYM JEST BIOMASA?
Biomasa to materiał organiczny pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, stanowiący odnawialne źródło energii.
Jako źródło energii biomasa może być wykorzystywana bezpośrednio przez spalanie do produkcji ciepła lub
pośrednio po przekształceniu jej w różne formy biopaliwa (np. metan). Rośliny uprawne takie jak kukurydza i
trzcina cukrowa są fermentowane, by wyprodukować paliwo dla pojazdów. Natomiast biodiesel, który również
jest paliwem do silników pojazdów, jest produkowany z olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych.

RODZAJE BIOMASY

Biomasa może przybierać różne formy. Jednym z
najbardziej powszechnych rodzajów biomasy są
pozostałości z upraw po zakończonych zbiorach i
drewno odpadowe. Inny rodzaj biomasy
pochodzący z gruntów rolnych to kukurydza i
pszenica, a także odchody (kupa), które zwierzęta i
ludzie wytwarzają codziennie. Możemy również
wykorzystywać biomasę pochodzenia morskiego w
postaci wszelkiego rodzaju wodorostów do
produkcji różnych materiałów i energii – w
zależności od potrzeb i składu wodorostów, z
których korzystamy

Obraz 1: Rodzaje biomasy

Obraz 2: Produkty codziennego użytku wykonane z biomasy
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JAKIE SĄ JEJ NEGATYWNE STRONY?
Z uwagi na fakt, że do wytworzenia energii i materiałów budowlanych wymagana jest duża ilość biomasy, do jej
produkcji potrzeba dużo miejsca. Może to prowadzić do wylesiania lub wykorzystywania większości pól
uprawnych do uprawiania biomasy przeznaczonej na energię zamiast na pożywienie. Jeżeli natomiast chcemy
skorzystać z biomasy jako materiału budowlanego do wytwarzania różnych produktów, trzeba ją najpierw
rozbić na podstawowe składniki (białka, tłuszcze, węglowodany itp.). Proces ten może być kosztowny, a
ponadto wymaga dalszych badań.

Jak kupa zmieni świat
Scenariusz zajęć Future Classroom
KONSPEKT NA TEMAT PALIW KOPALNYCH

CZYM SĄ PALIWA KOPALNE?
Paliwo kopalne to paliwo powstające w wyniku naturalnych procesów, takich jak rozkład
martwych organizmów znajdujących się pod ziemią, zawierających energię pochodzącą z
fotosyntezy, do której doszło w odległej przeszłości. Wiek tych organizmów i pochodzącego
z nich paliwa kopalnego wynosi zazwyczaj wiele milionów lat – nawet ponad 650 milionów
lat. Wykorzystanie paliw kopalnych budzi poważne obawy środowiskowe, ponieważ ich
spalanie powoduje wytwarzanie dwutlenku węgla, który jest jednym z głównych czynników
powodujących efekt cieplarniany na naszej planecie.

RODZAJE PALIW KOPALNYCH
Istnieją trzy rodzaje paliw kopalnych, które można wykorzystać do wytwarzana energii;
węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny. Węgiel jest paliwem kopalnym stałym powstającym przez
miliony lat w wyniku rozpadu roślinności lądowej. Zasoby węgla są dość bogate w
porównaniu z pozostałymi dwoma paliwami kopalnymi. Ropa naftowa to najpowszechniej
stosowane paliwo kopalne ciekłe. Stosuje się ją jako paliwo w samochodach i samolotach,
przy budowie dróg i dachów i w wielu innych produktach. Gaz ziemny jest paliwem kopalnym
gazowym, które jest wszechstronne, występujące w dużych ilościach i stosunkowo przyjazne
środowisku w porównaniu z węglem i ropą naftową. Podobnie jak ropa naftowa jest
wydobywany na powierzchnię w drodze odwiertów.

DLACZEGO ICH UŻYWAMY?
Paliwa kopalne to tanie i niezawodne źródło energii, z którego korzystamy na co dzień.
Technologia potrzebna do wykorzystywania energii wytwarzanej z paliw kopalnych jest
dobrze rozwinięta i stosowana w każdym zakątku świata. Każdy może korzystać z paliw
kopalnych – potrzeba tylko źródła ognia (zapalniczka lub zapałki), by spalać paliwo kopalne,
uwalniając z niego energię. Powszechność i stopnień zaawansowania technologii potrzebnej
do wykorzystywania tej energii sprawia, że jest ona tania w porównaniu z technologiami
stosowanymi w przypadku odnawialnych źródeł energii lub biomasy. Większość
współczesnych produktów zawiera tworzywa sztuczne, które są produkowane z paliwa
kopalnego – ropy naftowej. Ponieważ tworzywa sztuczne i inne materiały produkowane z
paliw kopalnych są szeroko stosowane, przemysł ten zatrudnia miliony ludzi na całym
świecie. Jednym z głównych powodów, dla którego wiele krajów wykorzystuje paliwa
kopalne jako główne źródła energii, jest ich powszechna dostępność.

JAKIE SĄ ICH NEGATYWNE STRONY?
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Główną wadą stosowania paliw kopalnych jest oczywiście zanieczyszczenie, które powodują.
Podczas spalania paliw kopalnych uwalnia się dwutlenek węgla, który jest jedną z głównych
przyczyn globalnego ocieplenia. Ponieważ paliwa kopalne potrzebują milionów lat, aby ulec
przekształceniu z żywego organizmu w paliwo, są one nieodnawialnym źródłem energii, które
może ulec i wkrótce ulegnie wyczerpaniu. Ponadto paliwa kopalne są coraz częściej używane
w codziennym życiu, dlatego potrzebne są ich kolejne źródła, lecz ich znalezienie staje się
coraz trudniejsze. Niektóre paliwa kopalne mogą zawierać materiały szkodliwe dla zdrowia
ludzkiego. Spalając te paliwa powodujemy powstawanie smogu w powietrzu, który zatruwa
nas i inne organizmy żyjące wokół nas.

Rysunek 1: Rodzaje paliw kopalnych: a) węgiel; b) ropa naftowa; c) gaz ziemny

Rysunek 2: Produkty codziennego użytku wyprodukowane z paliw kopalnych
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KONSPEKT NA TEMAT ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
CZYM JEST ENERGIA ODNAWIALNA?
Energia odnawialna to energia, która jest pozyskiwana ze źródeł odnawialnych, które są
naturalnie uzupełniane w okresie pokrywającym się z długością życia człowieka. Odnawialne
źródła energii występują na dużych obszarach geograficznych, w przeciwieństwie do innych
źródeł energii, które koncentrują się w ograniczonej liczbie krajów. Większość odnawialnych
źródeł energii wytwarza energię elektryczną, która może być przekształcona w ciepło lub
energię mechaniczną z wysoką wydajnością, w zależności od potrzeb.

RODZAJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Istnieje wiele form energii odnawialnej, takich jak światło słoneczne, wiatr, pływy, fale i
ciepło geotermalne. Energia słoneczna powstaje w wyniku bezpośredniej konwersji światła
słonecznego za pomocą paneli lub kolektorów. Energia wiatru może być wykorzystana do
produkcji energii elektrycznej przy użyciu dużych wiatraków (turbin wiatrowych). Ponadto
możemy wykorzystać pływy i fale do pozyskiwania energii z mórz lub rzek, budując
odpowiednie tamy. Energia geotermalna polega natomiast na wykorzystaniu ciepła
znajdującego się pod powierzchnią Ziemi do różnych celów grzewczych.

DLACZEGO ICH UŻYWAMY?
Ponieważ mamy coraz mniej paliw kopalnych, ich cena w końcu wzrośnie. Jest to główny
powód, dla którego musimy znaleźć inne źródło energii, które je zastąpi. Ponieważ Słońce
zawsze będzie wschodzić, a wiatr zawsze będzie dmuchać, niezawodność odnawialnych
rodzajów energii może znacznie przewyższać niezawodność energii pochodzącej z paliw
kopalnych. Niemal wszystkie projekty dotyczące energii odnawialnej przewidują niższą
emisję dwutlenku węgla niż w przypadku paliw kopalnych. Oznacza to, że odnawialne źródła
energii mają mniejszy wpływ na efekt cieplarniany. Po ich wdrożeniu większość elektrowni
wykorzystujących odnawialne źródła energii będzie mieć niższy koszt eksploatacji niż te
wykorzystujące paliwa kopalne. Musimy tylko regularnie zmieniać surowce, a będziemy
nieprzerwanie otrzymywać energię elektryczną. Z tego powodu sektor odnawialnych źródeł
energii oferuje wiele możliwości zatrudnienia. Jedną z głównych zalet jest to, że każdy może
umieścić generator energii odnawialnej w swoim domu, np. panele słoneczne na dachu lub
mały wiatrak na podwórku.

JAKIE SĄ ICH NEGATYWNE STRONY?
Ponieważ energia odnawialna jest nową dziedziną, potrzebne są dalsze badania, zatem
musimy zainwestować dużo pieniędzy, aby uczynić ją bardziej wydajną. Chociaż korzystamy
z odnawialnych źródeł energii (np. słońce, wiatr, rzeki), ilość energii, jaką są one w stanie
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wytworzyć w danym czasie, jest ograniczona. Z tego powodu potrzeba dużego obszaru, aby
budować duże elektrownie produkujące wystarczającą ilość energii dla miast. W związku z
tym odnawialne źródła energii nie pozostają bez wpływu na przyrodę. Trzeba wycinać lasy i
zmieniać biegi rzek, aby skutecznie korzystać z odnawialnych źródeł energii.

Rysunek 1: Typy źródeł odnawialnej energii

Rysunek 2: Przykład elektrowni energii odnawialnej
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Przydatne uwagi praktyczne
1) Paliwa kopalne
Jeżeli jest dostępny, można wykorzystać model silnika wysokoprężnego jako
przykład przekształcania paliwa kopalnego w energię.
2) Energia odnawialna
Możesz użyć modelu elektrowni słonecznej lub dowolnej zabawki zasilanej
energią słoneczną. Większość dzisiejszych kalkulatorów wykorzystuje energię
słoneczną, dzięki czemu można je zaprezentować jako przykład przekształcania
energii odnawialnej w energię elektryczną. Jednym z najlepszych przykładów
jest elektrownia wodna. Jeśli masz taką w swoim kraju, możesz jej użyć jako
przykładu.
3) Biomasa jako źródło energii
Możesz użyć cytryny, aby wyprodukować wystarczającą ilość energii do
zasilenia lampy LED. Zgnieć trochę cytrynę i włóż w nią kilka (3 lub więcej)
miedzianych drutów i kilka (3 lub więcej) gwoździ (najlepiej gwoździ
cynkowych). Miedź działa jak anoda, a gwóźdź cynkowy działa jak katoda
baterii, którą jest w tym przypadku cytryna.

KONSPEKT: JAK STWORZYĆ BROSZURĘ?
Potrzebujesz programu Office Word 2013 lub późniejszej wersji na każdym
urządzeniu, z którego będą korzystać uczniowie. Wejdź na stronę:
http://templatelab.com/brochure-templates/

Na stronie tej wybierz szablon broszury, który ci się podoba, i zapisz go jako plik Word.
Możesz teraz dokonywać jego edycji w programie Word, korzystając w własnych
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obrazów i tekstów. Na koniec zapisz swoją pracę w formacie PDF i ją wydrukuj, jeśli
chcesz.

ENERGIA

ENERGIA
MECHANICZNA

ENERGIA
CHEMICZNA

ENERGIA

ENERGIA
JĄDROWA

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

ENERGIA
CIEPLNA

ŚWIATŁO

Wszystkie żywe organizmy potrzebują energii, by
żyć. Maszyny i narzędzia wykorzystują energię, by
działać.
•

Wszystkie żywe organizmy potrzebują energii pochodzącej ze Słońca i
pożywienia, by żyć.

•

Narzędzia wykorzystują energię pochodzącą od ludzi lub zwierząt, by
działać.

•
•

Wiele maszyn wykorzystuje energię elektryczną, by działać.
Większość środków transportu wykorzystuje energię pochodzącą ze
spalania paliwa, by się poruszać.

Co się dzieje z energią kiedy
jest używana?
▪
▪
▪
▪

Energia nigdy nie znika. Może być przekształcana z
jednego rodzaju energii w drugi, lecz nigdy całkowicie
nie znika.

Na przykład energia może być przechowywana w bateriach w postaci
energii chemicznej. Gdy baterie zostaną umieszczone w latarce, latarka
przekształca energię chemiczna w energię świetlną.

GŁÓWNE ŹRÓDŁA ENERGII
• NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
• ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
•

•
•
•

Energia nieodnawialna to energia ze źródeł, które są ograniczone.
Jeżeli są zużywane szybciej niż są wytwarzane, w końcu się
wyczerpią.
Należą do nich paliwa kopalne:: węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny i
uran.
Znajdują się pod powierzchnią ziemi.
Zostały wytworzone miliony lat temu, a by wytworzyć ich więcej,
potrzeba kolejnych milionów lat.

Znajdują się
pod ziemią.

Wyczerpią

NIEODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII

WĘGIEL, ROPA
NAFTOWA, GAZ

Powstały miliony
lat temu

WĘGIEL
•
•
•

WĘGIEL jest ciałem stałym. Ma postać czarnej skały składającej się
głównie z pierwiastka węgla. Formuje się pod powierzchnią ziemi i
jest wydobywany w kopalniach.
Węgiel transportuje się pociągami i statkami.
Węgiel wykorzystuje się głównie w elektrowniach do produkcji
energii elektrycznej oraz jako paliwo w niektórych gałęziach
przemysłu.

ROPA NAFTOWA

•

•
•
•

•

ROPA NAFTOWA ma postać czarnej cieczy. Powstaje pod
powierzchnią ziemi i jest wydobywana za pośrednictwem szybów.
Ropa naftowa jest transportowana do rafinerii cysternami i
rurociągami.
Jest źródłem oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny, których
używamy do ogrzewania i napędzania pojazdów.
Ropa naftowa jest wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu,
gospodarstwach domowych i pojazdach.

GAZ ZIEMNY
•
•
•

GAZ ZIEMNY składa się z mieszaniny gazów. Znajduje się pod
powierzchnią ziemi i jest wydobywany za pośrednictwem
szybów.
Gaz ziemny jest transportowany rurociągami.
Gaz ziemny jest wykorzystywany w gospodarstwach domowych
do ogrzewania i gotowania oraz w wielu gałęziach przemysłu.

URAN
•
•
•

Jest promieniotwórczym metalem występującym w skałach.
Jest wykorzystywany w elektrowniach jądrowych do wytwarzania ciepła w
reakcjach jądrowych.
Z tego ciepła powstaje energia

elektryczna.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Należą do nich:
• Energia hydroelektryczna(wodna),
• Energia wiatru
• Energia słoneczna
• Energia geotermalna
• Biopaliwa
• Te źródła energii są zawsze dostępne.
• Nigdy się nie wyczerpią.

ŹRÓDŁA ENERGII

Są zawsze
dostępne
NIGDY się nie
wyczerpią

WIATR, WODA, SŁOŃCE,
ENERGIA
GEOTERMALNA

•
•
•
•

ENERGIA HYDROELEKTRYCZNA
Ten rodzaj energii jest pozyskiwany z
płynącej lub spadającej (spiętrzonej zaporą) wody
Woda jest gromadzona w rezerwuarze
(zbiorniku). Następnie przepływa przez turbinę.
Jej ruch powoduje wytwarzanie energii
elektrycznej.
Energia hydroelektryczna jest przekształcana w
energię elektryczną.

ENERGIA SŁONECZNA
• Panele słoneczne odbierają energię ze Słońca.
• Energia słoneczna jest przekształcana w energie
elektryczną, która jest następnie
wykorzystywana do oświetlania lub
ogrzewania.

ENERGIA WIATRU
•
•
•
•

Energia wiatru pochodzi z ruchu powietrza.

Energia kinetyczna wiatru obraca łopaty turbiny,
produkując energię elektryczną.
Energia wiatru jest przekształcana w energię

elektryczną.

ENERGIA GEOTERMALNA
•
•
•

Energia geotermalna to ciepło pochodzące z wnętrza Ziemi.
Jest czysta i odnawialna.
Energia geotermalna to ciepło pochodzące z wnętrza Ziemi.
Jest czysta i odnawialna.

Biopaliwa
•
•

Biopaliwa są pozyskiwane z produktów roślinnych i zwierzęcych.

•

Energia ta jest przekształcana w energię elektryczną i cieplną.

Biopaliwa mogą mieć postać stałą (biomasa), płynną (biopłyny) lub gazową
(biogazy).

Zmierzając ku społeczeństwu opartemu na
biogospodarce
•

Liczba mieszkańców Ziemi rośnie, zatem potrzebujemy więcej pożywienia.
Zmiana klimatu jest faktem i prawdziwym zagrożeniem. Odpowiedź jest
prosta: musimy zdecydowanie lepiej korzystać z naszych zasobów
biologicznych, by zapewnić pożywienie większej liczbie ludzi, jednocześnie
wywierając mniejszy wpływ na środowisko i klimat w przeliczeniu na
wyprodukowaną jednostkę, a także zapewnić wystarczającą ilość materiału
biologicznego, by wytwarzać produkty, które zastąpią te produkowane
obecnie z kopalnej ropy naftowej (np. materiały, substancje chemiczne,
tworzywa sztuczne).

W kupie jest moc

Energia biomasy
•
•

Czy wiesz, że z kupy można wytwarzać energię? To prawda.

•

Czyż moc kupy nie jest niesamowita?!

Z gazu unoszącego się nad kupą 500 krów można wytworzyć wystarczającą ilość energii
elektrycznej, by zasilić 100 gospodarstw domowych.

Kupa jest formą biomasy
•

Kupa jest formą „biomasy”,
która oznacza wszelkie żywe lub
do niedawna żywe organizmy
roślinne i zwierzęce będące
źródłem energii.

Kupa jest formą biomasy
• Najpowszechniejszą formą
energii z biomasy
występującą na Ziemi jest
spalanie drewna. Drewnem
palimy w kominkach, by się
ogrzać, lub w piecach, by
przygotować posiłek.

Kupa jest formą biomasy
•

Oprócz drewna i kupy, paliwa
oparte na biomasie mogą
pochodzić z łodyg pszenicy,
kukurydzy lub trzciny cukrowej.
Można je wytwarzać także z łusek
ryżowych, oleju jadalnego i innych
rodzajów śmieci i odpadów
spożywczych.

Biomasa a paliwa kopalne
• Materiały na biomasę można uprawiać
nieustannie, a zatem uznaje się je za zasoby
odnawialne.
ENERGIA
NIGDY się nie
wyczerpią

ODNAWIALNA Z
BIOMASY

WIATR, WODA, SŁOŃCE,
ENERGIA
GEOTERMALNA

Jest zawsze
dostępna

Biomasa a paliwa kopalne
•

Uprawa biomasy zajmuje tylko kilka miesięcy lub lat, by była gotowa
do przetworzenia jej na paliwo, podczas gdy paliwa kopalne, takie
jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny, tworzą się przez miliony
lat.

WĘGIEL
ROPA NAFTOWA
GAZ

Biomasa

Jakto się
dzieje?

Biomasa i biogaz
• Energia z biogazu
powstaje w drodze
spalania gazu,
który wydziela się
z kupy zwierząt i
gnijących rośliny.

Biomasa i biogaz
Gnijące organizmy i rośliny
wydzielają gazy:

metan i dwutlenek węgla. Podczas
spalania w szczelnym pojemniku
gazy te są gromadzone w procesie
gazyfikacji, a następnie
wykorzystywane do produkcji
energii.

Biomasa i biogaz
• Energia z biogazu jest
wykorzystywana do
podgrzewania wody, by
wytworzyć parę, która obraca
turbiny, które produkują energię.
Pozostałe odpady roślinne i
zwierzęce są używane jako nawóz
dla roślin.

Niech biomasa nie przestaje płonąć
Najlepszym powodem,
by używać paliwa z
biomasy i biogazu jest
odnawialność – pod
warunkiem, że ludzie
będą stale uprawiać
rośliny, z których są
one wytwarzane.

Niech biomasa nie przestaje płonąć
• Szczątki roślin i zwierząt, które kiedyś uznawano za
odpady i wyrzucano na wysypisko, są teraz
wykorzystywane do produkcji energii..
• Wadą energii z biomasy jest fakt, że spalanie
drewna i odpadów może nadal prowadzić do
wytwarzania zanieczyszczeń powietrza.

Niech biomasa nie przestaje płonąć
• Szczątki roślin i zwierząt, które kiedyś uznawano za
odpady i wyrzucano na wysypisko, są teraz
wykorzystywane do produkcji energii.

Niech biomasa nie przestaje płonąć
• Ludzie korzystają z energii z biomasy od tysięcy lat.
Dzisiaj niemal jedna trzecia planety nadal korzysta
z jakiejś formy energii z biomasy, dowodzącym tym
samym, że jest to długotrwałe i niedrogie
alternatywne źródło.

Wady?
• Wadą energii z biomasy
jest fakt, że spalanie
drewna i odpadów
może nadal prowadzić
do wytwarzania
zanieczyszczeń
powietrza.

JAKIE PROBLEMY MOGĄ STWARZAĆ
NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII?

•
1.
2.

•
•

Korzystanie z nieodnawialnych źródeł energii prowadzi do dwóch
problemów.
Źródła te są ograniczone. Mogą się wyczerpać.
Źródła te wytwarzają zanieczyszczenia, takie jak dwutlenek węgla i inne gazy
szkodliwe dla ludzi i środowiska.
Zanieczyszczenie powoduje globalne ocieplenie i kwaśne deszcze na naszej
planecie.
Gazy z przemysłu i pojazdów trafiają do atmosfery i czasami kondensują się w
chmurach, więc kiedy pada, dochodzi do zanieczyszczenia (dwutlenek siarki i
tlenki azotu).

OSZCZĘDZANIE ENERGII
+ Styl życia ma wpływ na ilość zużywanej energii.
+ Możemy oszczędzać energię wytwarzając mniejszą
ilość odpadów.
+ Musimy stosować się do zasady 3xP:

PIERWSZE „P”: POWSTRZYMUJ ZUŻYCIE
+

Oznacza to OGRANICZENIE KUPOWANIA, a zatem mniej wyrzucania.

Nie używaj przedmiotów
jednorazowego użytku.

Naprawiaj, gdy coś
się zepsuje.

Unikaj opakowań.

W miarę możliwości kupuj duże
opakowania.

DRUGIE „P”: POWTÓRNIE UŻYWAJ
+

Oznacza to PONOWNE WYKORZYSTANIE RZECZY zamiast ich wyrzucania.

Używaj obu stron kartki
papieru

Przynoś wodę do szkoły w
butelce wielokrotnego
użytku.

Zrób przybornik z
metalowej puszki.
Oddaj innym swoje stare
zabawki.

TRZECIE „P”: PODDAWAJ RECYKLINGOWI
• Oznacza segregowanie śmieci (odpadów),
umieszczając je we właściwym pojemniku.
• Poddawanie materiałów recyklingowi wiąże
się ze znacznie mniejszym zużyciem energii
niż wytwarzanie nowych Metal i plastik
Papier i karton

+

nowych..
Szkło

Dziękujemy za poświęcony nam
czas
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Załącznik 4: Adaptacja na potrzeby uczniów szkoły podstawowej –
Prezentacja wprowadzająca do tematu
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Załącznik 5: Adaptacja na potrzeby uczniów szkoły podstawowej –
Ćwiczenie na słownictwo
ENERGIA
Sesja 1. Zadanie 3. Praktyka

1. Popraw nieprawdziwe zdania, odpowiednio zmieniając podkreślony wyraz.
a) Możemy ograniczać zanieczyszczenie, aby chronić naszą planetę.
b) Zasada czterech „P” odnosi się do: powstrzymywania zużycia, powtórnego używania,

poddawania recyklingowi.
c) Źródła nieodnawialne nigdy się nie wyczerpią.
2. Narysuj przedmioty, których zużycie można ograniczyć, które można wykorzystać ponownie i które
można poddać odzyskowi.
POWSTRZYMUJ ZUŻYCIE

PONOWNIE UŻYWAJ

PODDAWAJ RECYKLINGOWI

3. Wpisz brakujący czasownik. Wybierz poprawną opcję.
a) Możemy
energię,
by
chronić

(oszczędzać/marnować)
b) Duża ilość energii, jaką
(zużywamy/chronimy)
c) 3xP przyczynia się do
d) Możemy oszczędzać energię poprzez

w

domu,

naszą
jest

planetę.

nieodnawialna.

środowiska. (niszczenia/ochrony)
światła. (wyłączanie/usuwanie)
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Załącznik 6: Adaptacja na potrzeby uczniów szkoły podstawowej –
Prezentacja do pracy w grupach

Czy wiesz, że
każdy z nas
produkuje ponad
1 kg odpadów
dziennie?

Skarby
ze
śmietnika...

Higiena miasta, recykling i środowisko

Czy wiesz, że
każdy z nas
produkuje ponad
1 kg odpadów
dziennie?

I że większość z tych odpadów można
wykorzystać?

¿Qué tiramos a la basura?

45%

Papier i
tektura

Materiały

organiczne

10%

22%

2%

Szkło
4%

7%
10%

Zasada
3xP

Powstrzymuj zużycie
Ponownie używaj
Poddawaj recyklingowi

Aby prowadzić skuteczny recykling, musisz nauczyć
się prawidłowej segregacji.

Drzewa boksyt i
żelazo

piasek
kwarcowy

ropa naftowa, drzewa,

Centrum przetwarzania odpadów komunalnych
Centrum
przetwarzania
odpadów
komunalnych

Grey bin

Śmieci, których nie można poddać recyklingowi

Yellow bin

Co możemy zrobić ze śmieciami,
których nie można poddać
recyklingowi?

MATERIAŁ
ORGANICZNY

RESZTA JEST
PRZEKAZYWAN
A
DO

SKŁADOWISKO
KONTROLOWANE

KOMPOSTOWNI
Produkcja
kompostu

Zodpadów organicznych produkujemy kompost.

Najpierw osuszamy kompost.

SKŁADOWISKO
KONTROLOWA
NE

Powstają z nich góry!

Śmieci Zakopane w
składowisku kontrolowanym
ulegają rozkładowi,
wytwarzając gaz nazywany
BIOGAZEM, który można
wykorzystać do produkcji
energii elektrycznej!

Śmieci

W śmieciach można znaleźć skarby, takie jak:

Kompost
Materiały do
recyklingu
Energia
elektryczna

A na koniec tworzony jest teren zielony...

Dziękujemy
za
poświęcony
nam czas

ROZPOCZNIJMY PODRÓŻ…
O O TWOJA KUPA SPŁYWA RURĄ DO KANALIZACJI

ŚCIEKOWEJ (PODZIEMNEGO TUNELU).
O O NASTĘPNIE WRAZ Z WODĄ JEST
TRANSPORTOWANA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

O W KANALIZACJI TWOJA KUPA MIESZA SIĘ Z WODĄ I

INNĄ KUPĄ, TWORZĄC GĘSTĄ, BRĄZOWĄ PODZIEMNĄ
RZEKĘ.

O SPUSZCZAJĄC WODĘ W TOALECIE, PRZESYŁASZ KUPĘ

RURAMI DO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO, KTÓRYM
JEST ONA TRANSPORTOWANA DO OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW.

O BRUDNA WODA JEST ZRASZANA NA WYPEŁNIONE

KAMIENIAMI ZŁOŻE, ZAWIERAJĄCE DOBRE BAKTERIE.
DOBRE BAKTERIE ZABIJAJĄ ZŁE BAKTERIE (KUPĘ).
O O GDY DOBRE BAKTERIE ZGINĄ, SĄ SPŁUKIWANE DO
OSADNIKA, A NASTĘPNIE UWALNIANE DO RZEKI.

O Lecz co możemy zrobić, by wykorzystać

kupę?
O O Czy kupa też może być skarbem?

Zabierzmy się do zbadania tematu
Teraz Wasza kolej!

Przydatne linki
O http://www.poopower.com.au/uploads/files/poo_pow

er_study_gu ide_v1.lowres.pdf
O https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/p
ower/chicken-poop-can-be-used-to-generate-electricitystudy/61722818
O http://www.ecology.com/2011/10/10/poop-powerbiomass-energy/
O http://www.funkidslive.com/learn/energysources/biomass-energy-source-fact-file-2/
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Załącznik 7: Konspekt zajęć: Szkoła średnia
Opis

Kontekst

Cele

Rezultaty

Temat: Energia/biogospodarka
Łączny czas pracy: 90 minut
Liczba uczniów: 18 uczniów
Opis: Podczas tych zajęć uczniowie poznają termin „biogospodarka”
oraz jej wpływ na codzienne życie. W drodze dyskusji, ćwiczeń
praktycznych i opracowania broszury internetowej wszyscy uczniowie
poznają wady i zalety biomasy,
paliw kopalnych i odnawialnych źródeł energii.
• Wprowadzenie terminu „biogospodarka” do codziennego życia
• Porównanie wytwarzanie energii z paliw kopalnych,
biomasy i odnawialnych źródeł energii
• Poznanie znaczenia stosowania biomasy jako źródła energii
• Znalezienie nowych, przyjaznych środowisku sposobów
wytwarzania energii
• Zaprojektowanie broszury internetowej
Definiowanie (wiedza): Wszyscy uczniowie poznają termin
„biogospodarka” oraz jej wpływ na codzienne życie. Wszyscy
uczniowie dowiedzą się, czym jest biomasa, paliwa kopalne i
odnawialne źródła energii.
Poszukiwanie/odkrywanie (wiedza): Wszyscy uczniowie poznają w
drodze praktycznych zadań i arkuszy ćwiczeń pozytywne i
negatywne fakty na temat biomasy, paliw kopalnych i odnawialnych
źródeł energii.
Projektowanie (synteza): Większość uczniów nauczy się, jak
stworzyć broszurę online w formacie pdf.
Podsumowanie (synteza): Niektórzy uczniowie zaprezentują swoją
broszurę online dotyczącą biomasy, paliw kopalnych i
odnawialnych źródeł energii.
Zabawa (umiejętności psychomotoryczne): Wszyscy uczniowie
rozwiążą quiz na temat
energii/biogospodarki.

Zajęcia dydaktyczne
Dyskusja na temat
energii, obecnie
dostępnych sposobów
wytwarzania energii.
Dyskusja na temat
biogospodarki,
wytwarzania energii w
przyszłości (w tym z
odchodów ludzkich i

Dyskusja 5 minut
18 uczniów
Z udziałem nauczyciela
Rozpocznij prezentację i zadaj następujące pytania: Co według was
zmieni świat w ciągu następnych 10 lat? Jak wygląda nasza
przyszłość jeśli chodzi o wytwarzanie energii? Następnie powiedz, że
uważasz, że to ludzkie odchody
(kupa) zmieni świat.
Czytanie, oglądanie, słuchanie 2 minuty 18 uczniów Bez udziału
nauczyciela
Obejrzycie film wideo prezentujący stan wiedzy społeczeństwa o
biogospodarce.
Dyskusja 2 minuty
18 uczniów
Z udziałem nauczyciela
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zwierzęcych) oraz stanu
wiedzy o biogospodarce.

Wykład o biogospodarce i
biomasie.

Prezentacja sposobów
pozyskiwania energii z
biomasy (PPT).

Omówcie treść filmu wideo. Czy ludzie wiedzą wystarczająco dużo
o biogospodarce? Dlaczego tak jest? Od czego to zależy? Podczas
dyskusji każdy uczeń może wyrazić swoją opinię. Uczniów zachęca
się do stworzenia własnych filmów wideo prezentujących stan
wiedzy
o biogospodarce w ich kraju.
Czytanie, oglądanie, słuchanie

15 minutZudziałem nauczyciela

•

Omów fakty na temat biogospodarki.

•

Zdefiniuj pojęcie „biomasy” i powiedz, do czego może być
używana, wymień różne rodzaje biomasy.

•

Wyjaśnij, jak pozyskać energię z biomasy.

•

Przedstaw zalety i wady wytwarzania energii z biomasy.

•

Objaśnienie zalet i wad
wytwarzania energii

Wyjaśnij, jak można otrzymywać nowe produkty z odchodów
ludzkich i kupy zwierząt.
Przed tym warsztatem możesz przygotować własną prezentację
PowerPoint.

z biomasy.
Badanie 20 minut

Ćwiczenie – Paliwa
kopalne a biomasa a
odnawialne źródła
energii.

Wnioski: Quiz na temat
energii/biogospodarki

18 uczniów

Bez udziału nauczyciela

Podziel uczniów na 3 grupy (wielkość grup zależy od liczby uczniów).
Każda grupa otrzymuje temat: paliwa kopalne jako źródło energii /
biomasa jako źródło energii / odnawialne źródła energii.
Każda grupa otrzymuje materiały potrzebne do przeprowadzenia
badania i laptopa
do prowadzenia poszukiwań w Internecie.
Ćwiczenie
10 minut
18 uczniów
Bez udziału
nauczyciela
*OPCJONALNIE!!!!!*
Po przeprowadzeniu badania każda z grup wykona zadanie praktyczne,
które jest objaśnione w przekazanych jej materiałach.
Praktyka
20 minut
Bez udziału nauczyciela
Uczniowie będą pracować nad projektem broszury, która ma na celu
uwypuklenie zalet
i wad wykorzystania każdego rodzaju źródeł energii.
Dyskusja
6 minut 3 uczniów Bez udziału nauczyciela
Jeden uczeń z każdej grupy przedstawia wyniki badania
przedstawione w broszurze.
Dojdą do wniosku, że biomasa i odnawialne źródła energii, będące
nowymi, przyjaznymi środowisku sposobami wytwarzania energii, są
lepsze niż paliwa kopalne.
Praktyka
10 minut
18 uczniów
Z udziałem
nauczyciela
Na zakończenie uczniowie wezmą udział w quizie Kahoot na temat
wiedzy zdobytej podczas lekcji.
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Załącznik 8: Konspekt zajęć: Opis
Opis
Temat: Nauka/energia/biomasa Łączny czas:
120 minut Liczba uczniów: 24
Opis: Podczas tych zajęć uczniowie poznają termin „biogospodarka” oraz jej
wpływ na codzienne życie. W drodze dyskusji, ćwiczeń praktycznych i
opracowania broszury internetowej wszyscy uczniowie poznają wady i zalety
biomasy,
paliw kopalnych i odnawialnych źródeł energii.

Kontekst

•
•
Cele

•
•
•

Rezultaty

Wprowadzić termin „biogospodarka” do codziennego życia
Porównać wytwarzanie energii z paliw kopalnych, biomasy i odnawialnych
źródeł energii
Poznać znaczenie wykorzystania biomasy jako zasobu, z którego wytwarzana
jest energia
Znaleźć nowe, przyjazne środowisku sposoby wytwarzania energii
Zaprojektować broszurę internetową
Zrozumienie (Zrozumienie): Uczniowie
Uczniowie poznają termin „biogospodarka” oraz jego zastosowanie w
codziennym życiu. Wszyscy uczniowie dowiedzą się, czym jest biomasa, paliwa
kopalne i odnawialne źródła energii.
Zastosowanie (Zastosowanie): Poszukiwanie/odkrywanie
Wszyscy uczniowie poznają w drodze praktycznych zadań i arkuszy ćwiczeń
pozytywne i negatywne fakty na temat biomasy, paliw kopalnych i
odnawialnych źródeł energii.
Analiza (Analiza): Projektowanie
Większość uczniów nauczy się, jak klasyfikować źródła odnawialne, i wyciągnie
wnioski dotyczące ich codziennego życia.
Ocena (Ocena):
Uczniowie zaprezentują reklamę zachęcającą obywateli do korzystania z
energii w odpowiedzialny sposób i pokazującą, jak możemy zmienić świat, jeśli
będziemy korzystać z biomasy, biopaliwa i odnawialnych źródeł energii.
Ponadto wezmą udział w quizie na temat energii/biogospodarki.

Zajęcia dydaktyczne
Dyskusja 10 minut
24 uczniów
Z udziałem nauczyciela
Aby wprowadzić temat, rozpocznij lekcję od mapy myśli powstałej w wyniku

burzy mózgów. Z pomocą nauczyciela uczniowie przywołują informacje, jakie
posiadają już na ten temat. Wśród ich odpowiedzi mogą znaleźć się: różne
Co wiesz na temat energii i
rodzaje energii, energia odnawialna czy slogan „Powstrzymuj zużycie,
innych pojęć takich jak
powtórnie używaj,
biomasa i zasoby
poddawaj recyklingowi”.
Sesja 1 Burza mózgów.
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odnawialne?

Czytanie, oglądanie, słuchanie 40 minut 24 uczniów Z udziałem nauczyciela
Wprowadzenie nowego słownictwa. Najpierw uczniowie obejrzą krótki film

wideo na temat konsekwencji marnowania energii, aby mogli zastanowić
się nad tym problemem. Po przywołaniu informacji, jakie uczniowie
posiadali już wcześniej
na temat energii, wprowadź uczniów do części merytorycznej

