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Moduł edukacyjny 
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Jak ochłodzić nasze miasta? 
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Projekt „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities” jest wdrażany przez partnerów  

z Wielkiej Brytanii, Włoch, Łotwy, Węgier, Polski oraz Bułgarii. 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. 

 

 

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja 

odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu 

Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 

 

PUBLIKACJA BEZPŁATNA

Moduł jest publikowany na l icencj i  Creative Commons: CC -BY-NA-SA.  

Oznacza to, że materiał może być udostępniany osobom trzecim, np. uczniom lub innym 

nauczycielom, jeśli osoba korzystająca z niego spełni następujące warunki: 

✓ wymieni autorów i właściciela materiału (warunek uznania autorstwa – BY); 

✓ wykorzysta materiały wyłącznie na cele niekomercyjne (warunek wykorzystania non-commercial – NC); 

✓ jeśli wprowadzi do materiałów zmiany, poprawki lub zmodyfikuje ich treści i formę, udostępni je na tej 

samej licencji (warunek udostępniania na tych samych warunkach – SA). 

Uprzejmie prosimy o uszanowanie warunków tej  l icencj i .  



 
 

O PROJEKCIE 

Ponad 2/3 Europejczyków mieszka w miastach. Dlatego jednym z największych wyzwań tego 

stulecia jest zadbanie o to, aby miasta mogły w sposób zrównoważony świadczyć usługi na 

rzecz swoich mieszkańców, zapewniając im w tym samym czasie bezpieczeństwo, zdrowie, 

dobrobyt i pełen dostęp do informacji. Europejski projekt „Urban Science” jest edukacyjną 

odpowiedzią na to wyzwanie. 

 

 

 

Szerokie zastosowanie tego podejścia, nie tylko podczas zajęć z przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych, pomoże uczniom zdobywać kompetencje niezbędne do ich 

aktywnego udziału w budowaniu zdrowych miast, a także rozwijać umiejętności kluczowe na 

rynku pracy i niezbędne w portfolio ekspertów związanymi z obszarem zrównoważonego 

rozwoju miast.  

Ideą projektu jest wykorzystanie przestrzeni miasta jako „żywego laboratorium”, w którym 

młodzież, w szczególności podczas zajęć terenowych realizowanych zgodnie z metodyką 

nauczania przez dociekanie naukowe, odkrywa, w jaki sposób nauka może nam pomóc  

w tworzeniu zdrowszych i bardziej zrównoważonych miejsc do życia. Nacisk jest kładziony na 

wykorzystanie posiadanej i nowo zdobywanej wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych oraz kreatywności młodzieży w poszukiwaniu rozwiązań dla 

zidentyfikowanych problemów czy wyzwań, a nie jedynie ich eksploracji. 

Pod kątem dydaktycznym, projekt bazuje na dotychczasowych doświadczeniach europejskich 

krajów we wdrażaniu metody badawczej w edukacji szkolnej. Od strony merytorycznej, 

skupia się na zrozumieniu, jakie modele dla zrównoważonego rozwoju możemy czerpać ze 

świata  przyrody i jak skutecznie je wdrażać w zurbanizowanym środowisku miasta. Kluczem 

do sukcesu projektu jest połączenie potrzeb wynikających z podstaw programowych  

w poszczególnych krajach partnerskich, kompetencji nauczycieli, a także profili uczniów. 

Dowiedz się więcej o projekcie i realizowanych działaniach na stronie: 

 

www.urbanscience.gridw.pl

Celem projektu „Urban Science –  Integrated Learning for  Smart Cities ” jest promocja 

wykorzystania metody badawczej (nauczanie przez dociekanie naukowe, ang. Inquiry-Based Science 

Education, IBSE) oraz edukacji terenowej w kształceniu młodego pokolenia mieszkańców 

europejskich metropolii i mniejszych miast. 

http://www.urbanscience.gridw.pl/


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduł edukacyjny „Ciepło, cieplej, gorąco” 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 

 
 

 

 

 



 

 

Jednym z efektów zmian klimatu w naszym kraju jest wzrost średniej rocznej temperatury 

powietrza. Upały są szczególnie dotkliwe dla mieszkańców miast, których lokalny klimat różni 

się od klimatu przedmieść. Przestrzeń miejska, zbudowana przede wszystkim z betonu, 

asfaltu, cegły i kamienia, łatwo się nagrzewa w ciągu dnia i oddaje dużo ciepła w nocy, co 

sprawia, że temperatura w mieście jest wyższa niż na terenach podmiejskich. Nieco lepszy 

komfort życia mają osoby, które mieszkają wśród zazielenionych części miasta, łagodzących 

efekt miejskiej wyspy ciepła – pozostali w upalne dni muszą polegać na klimatyzacji. 

Niestety, próbując schłodzić pomieszczenia, mieszkańcy miast zużywają coraz więcej energii, 

której produkcja wiąże się z emisją zanieczyszczeń. Upały szkodzą więc nie tylko ludziom, ale 

też także środowisku. 

Prognozy klimatologów wskazują, że fale upałów w najbliższych latach będą występować 

coraz częściej. Jaki wpływ na funkcjonowanie miast i ich mieszkańców mają okresy wysokich  

temperatur? Jak duże różnice w temperaturach powietrza mogą występować w różnych 

częściach miasta o różnym zagospodarowaniu? Co mogą zrobić mieszkańcy oraz władze 

miast, aby fale upałów stały się bardziej znośne? Jak zaadaptować przestrzeń miejską do 

zmian klimatycznych, z jakimi się mierzymy? 

Realizacja modułu pozwala uczniom na poznanie kluczowych zagadnień związanych  

z miejskim klimatem lokalnym oraz inspiruje do szukania rozwiązań w zakresie poprawy 

jakości życia mieszkańców miast w upalne dni. 

 

Uczeń/uczennica: 

✓ wyjaśnia pojęcie miejskiej wyspy ciepła oraz mechanizm funkcjonowania tego zjawiska; 

✓ wyjaśnia podstawowe zjawiska fizyczne, dzięki którym woda oraz roślinność wpływają 

na obniżenie temperatury w otoczeniu; 

✓ rozwija swoje umiejętności obserwacji terenowych; 

✓ wskazuje rozwiązania służące obniżeniu temperatury powietrza w mieście.  

Młodzież realizująca moduł tematyczny  

będzie poszukiwać rozwiązań dla jednego z kluczowych wyzwań dla miast 

ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU  

powiązanego z wybranymi Celami Zrównoważonego Rozwoju, SDGs: 

      

WYZWANIE 

CELE ZAJĘĆ 



 

 

W projekcie „Urban Science” jest promowane wykorzystanie metody badawczej (nauczanie 

przez dociekanie naukowe, ang. Inquiry-Based Science Education, IBSE) oraz edukacji 

terenowej w kształceniu młodego pokolenia mieszkańców europejskich miast – 

wykorzystanie przestrzeni miasta jako „żywego laboratorium”, w którym młodzież odkrywa, 

w jaki sposób nauka może nam pomóc w tworzeniu zdrowszych i bardziej zrównoważonych 

miejsc do życia. 

Istnieją różne sposoby organizacji  zajęć prowadzonych wg metodologii  IBSE . 

Na potrzeby tego modułu zaadaptowano stosunkowo prosty model, opracowany w ramach 

brytyjskiego projektu „Enquiring Minds” 1. W tym modelu wyróżniono 4 podstawowe etapy 

pracy ucznia, przedstawione na poniższej grafice. 

 

Przy planowaniu modułu uwzględniono podejście liniowe, a więc przejście po kolei przez 

poszczególne etapy cyklu kształcenia przez dociekanie naukowe.  

 

 

Autorzy modułu edukacyjnego zaplanowali szereg aktywności, prowadzących uczniów przez 

poszczególne etapy pracy metodą IBSE: 

✓ dla rozbudzenia zainteresowania młodzieży tematami dotyczącymi wyzwań dla ich 

miasta, kreowania pomysłów i wzrostu motywacji (Inicjowanie i wybieranie tematu 

badawczego): 

WCZUJMY SIĘ W KLIMAT! 

 
1 Strona projektu „Enquiring Minds”. Dostęp online, 16.04.2019: 
https://web.archive.org/web/20150408015427/http:/www.enquiringminds.org.uk/ 

MODEL ORGANIZACJI ZAJĘĆ 

PROPONOWANE AKTYWNOŚCI 

https://web.archive.org/web/20150408015427/http:/www.enquiringminds.org.uk/


 

 

✓ ułatwiające uszczegółowienie i zdefiniowanie pytań badawczych/zakresu zagadnień, nad 

którymi będzie pracowała młodzież (Definiowanie i reagowanie): 

NAJCIEPLEJSZE MIEJSCE W MIEŚCIE 

✓ wspierające młodzież na etapie badań i tworzenia własnego wkładu w wybrane przez 

nich zagadnienie (Działanie i tworzenie): 

CZY PAROWANIE NAM POMOŻE? 

RECEPTA NA CHŁODZENIE 

✓ inspirujące uczniów do zaprezentowania wyników swoich obserwacji i zaangażowania 

innych członków lokalnej społeczności we wspólne działania na rzecz zrównoważonego 

rozwoju miasta (Komunikowanie): 

MAMY PLAN: SCHŁODZIMY NASZE MIASTO! 

 

 

Realizacja wszystkich aktywności w zaproponowanym układzie została przewidziana  

na 4 lekcje. 

Warto pamiętać, że aktywności można realizować nie tylko jedną po drugiej, ale również 

dowolnie je mieszać, także zmieniając kolejność – w zależności od poziomu zaawansowania 

uczniów, czy chociażby kompetencji, jakie chcemy kształtować na danym etapie edukacji.  

Poszczególne aktywności można wplatać w tok zajęć realizowanych w tradycyjny sposób. 

 

 

Niezbędne środki dydaktyczne wskazano przy każdej aktywności. 

Materiały zostały przygotowywane z myślą o uczniach w wieku 12–16 lat.  

Całość lub wybrane aktywności z modułu mogą być również realizowane ze starszą lub nieco 

młodszą młodzieżą. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

CZAS REALIZACJI ZAJĘĆ 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduł edukacyjny „Ciepło, cieplej, gorąco…” 

 

KARTY AKTYWNOŚCI 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

INICJOWANIE I WYBIERANIE TEMATU BADAWCZEGO 

Karta aktywności  

AKTYWNOŚĆ 1: 

WCZUJMY SIĘ W KLIMAT! 

Aktywność inspiruje uczniów do zastanowienia się nad skutkami fal upałów występujących  

w mieście z perspektywy różnych grup społecznych.  

POTRZEBUJECIE 

✓ karty z rolami „Upał kontra mieszkańcy miast” 

✓ długopisy 

✓ notatniki 

✓ kilka zdjęć przestrzeni miasta wykonanych kamerą termowizyjną, ilustrujących np. 

artykuły: 

o Jaka jest faktycznie temperatura? 

https://index.hu/techtud/2019/06/16/hoseg_hokamera_zoldfelulet/ 

(materiał  w języku węgierskim) 

o Upał zamienia miasto w piekło. Oto, jak ratują nas przed tym drzewa: 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,24894569,upal-zamienia-

miasto-w-pieklo-oto-jak-ratuja-nas-drzewa-piatki.html 

✓ komputer z rzutnikiem (opcjonalnie) 

PRZEBIEG AKTYWNOŚCI 

Przed zajęciami 

Wydrukuj i wytnij karty z rolami. Wybierz zdjęcia z kamery termowizyjnej do wykorzystania 

na zajęciach. Zdjęcia przygotuj w dowolnej formie: wydruków lub prezentacji multimedialnej. 

Na zajęciach 

Wprowadź uczniów w temat zajęć i poproś, aby połączyli się w 4-osobowe. Każdy z zespołów 

otrzymuję kartę z przydzieloną na czas zajęć rolą. 

Następnie przedstaw młodzieży zadanie: Wyobraźcie sobie wyjątkowo gorący dzień  

w naszym mieście – są 34 stopnie Celsjusza w cieniu, pełne słońce, prawie brak wiatru. Teraz 

spróbujcie wcielić się w postać/postaci, które macie opisane na kartach. Wyobraźcie sobie, 

gdzie jesteście, co robicie i jak się czujecie. W jakim stopniu doskwiera Wam upał? Czy 

ogranicza w jakiś sposób Wasze obowiązki lub aktywności? 

Poproś uczniów, aby najpierw przedyskutowali odpowiedzi na te pytania w swoich 

zespołach, dzieląc się własnymi przemyśleniami i odczuciami. Po kilku minutach poproś 

lidera zespołu, aby wymienił się odczuciami danego zespołu z całą klasą. Kolejnym krokiem 

jest przedstawienie uczniom zdjęć z kamery termowizyjnej (na wydrukach lub slajdach)  

i rozpoczęcie dyskusji o elementach wpływających na temperaturę powietrza w mieście. 

https://index.hu/techtud/2019/06/16/hoseg_hokamera_zoldfelulet/
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,24894569,upal-zamienia-miasto-w-pieklo-oto-jak-ratuja-nas-drzewa-piatki.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,24894569,upal-zamienia-miasto-w-pieklo-oto-jak-ratuja-nas-drzewa-piatki.html


 

 

Karty „Upał kontra mieszkańcy miast” 

 

 



 

 

Karty „Upał kontra mieszkańcy miast” 

 



 

 

DEFINIOWANIE I REAGOWANIE 

Karta aktywności 

AKTYWNOŚĆ 2: 

NAJCIEPLEJSZE MIEJSCE W MIEŚCIE 

W trakcie aktywności uczniowie dowiadują się, jakie są uwarunkowania powstawania 

zjawiska miejskiej wyspy ciepła i gdzie w mieście jest najcieplej. 

POTRZEBUJECIE 

✓ notatniki 

✓ długopisy 

✓ grafiki „Wyspa ciepła nad miastem” (http://urbnews.pl/miejska-wyspa-ciepla-

powstaje-zaradzic/) wydrukowana dla każdego zespołu lub wyświetlona na slajdzie 

✓ komputer z rzutnikiem (opcjonalnie) 

✓ wydrukowany dla każdej grupy artykuł Postępujące ocieplenie klimatu Ziemi. Wpływ 

działalności człowieka. Miejska wyspa ciepła jako przyczyna postępującego 

ocieplenia: https://encyklopedia.pwn.pl/materialy-dodatkowe/haslo/Postepujace-

ocieplenie-klimatu-Ziemi-Wplyw-dzialalnosci-czlowieka-Miejska-wyspa-ciepla-jako-

przyczyna-postepujacego-ocieplenia;630345.html 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

Uczniowie pozostają w dotychczasowych zespołach i zachowują karty roli z aktywności 

„Wczujmy się w klimat!”. Teraz, dodatkowo, przydziel uczniom część miasta, w której 

mieszkają ich bohaterowie oraz każdemu zespołowi wręcz grafikę „Wyspa ciepła nad 

miastem” (możesz ją również wyświetlić na ekranie komputera).  

Przykładowy podział miasta: 

✓ blokowisko – dzielnica mieszkaniowa z wysokimi blokami; 

✓ przedmieścia z domami jednorodzinnymi otoczone lasem; 

✓ osiedle mieszkaniowe z wieżowcami/kamienicami/wysokimi budynkami  

w strefie intensywnej zabudowy dzielnicy usługowo-handlowej;  

✓ domy szeregowe/kamienice w śródmieściu w popularnej (np. turystycznej) okolicy; 

✓ domy bliźniacze w dzielnicy mieszkaniowej; 

✓ domy jednorodzinne w okolicznej gminie wiejskiej (przedmieścia); 

✓ nowo wybudowane osiedle domów jednorodzinnych na przedmieściach z terenami 

zieleni wewnątrz osiedla. 

 

 

 

Zastanów się przed zajęciami, które dzielnice Waszego miasta odpowiadają 

poszczególnym kategoriom zabudowy. Młodzieży łatwiej będzie wykonać ćwiczenie, gdy 

będziecie operować nazwami znanych im części miasta.  Jeśli przyjęta kategoryzacja 

dalece odbiega od struktury Waszego miasta, możesz przyjąć swój podział, np. 

rezygnując z niektórych kategorii. 

http://urbnews.pl/miejska-wyspa-ciepla-powstaje-zaradzic/
http://urbnews.pl/miejska-wyspa-ciepla-powstaje-zaradzic/
https://encyklopedia.pwn.pl/materialy-dodatkowe/haslo/Postepujace-ocieplenie-klimatu-Ziemi-Wplyw-dzialalnosci-czlowieka-Miejska-wyspa-ciepla-jako-przyczyna-postepujacego-ocieplenia;630345.html
https://encyklopedia.pwn.pl/materialy-dodatkowe/haslo/Postepujace-ocieplenie-klimatu-Ziemi-Wplyw-dzialalnosci-czlowieka-Miejska-wyspa-ciepla-jako-przyczyna-postepujacego-ocieplenia;630345.html
https://encyklopedia.pwn.pl/materialy-dodatkowe/haslo/Postepujace-ocieplenie-klimatu-Ziemi-Wplyw-dzialalnosci-czlowieka-Miejska-wyspa-ciepla-jako-przyczyna-postepujacego-ocieplenia;630345.html


 

 

DEFINIOWANIE I REAGOWANIE 

Karta aktywności 

Po przydziale części miasta, zespoły omawiają grafikę „Wyspa ciepła nad miastem”, 

zastanawiając się, jaki wpływ ma miejsce zamieszkania na samopoczucie i zdrowie ich 

bohaterów.  

Następnie rozdaj zespołom artykuł „Postępujące ocieplenie klimatu Ziemi. Wpływ 

działalności człowieka. Miejska wyspa ciepła jako przyczyna postępującego ocieplenia”  

i poproś o jego przeczytanie. 

Pod koniec aktywności podsumujcie wnioski. Wspólnie przedyskutujcie:  

✓ Jak tworzy się miejska wyspa ciepła? 

✓ Co ma wpływ na jej powstawanie?  

✓ Gdzie w Waszym mieście jest najcieplej? 

✓ Jak lokalny klimat wpływa na samopoczucie poszczególnych grup mieszkańców? 



 

 

Grafika „Wyspa ciepła nad miastem” 

 

Źródło: Heat Island Group (https://heatisland.lbl.gov), udostępniona na portalu 

http://urbnews.pl/miejska-wyspa-ciepla-powstaje-zaradzic/ (polska wersja ryciny: Mateusz Kamiński)

https://heatisland.lbl.gov/
http://urbnews.pl/miejska-wyspa-ciepla-powstaje-zaradzic/


 

 Karta aktywności 

DZIAŁANIE I TWORZENIE 

 

AKTYWNOŚĆ 3: 

CZY PAROWANIE NAM POMOŻE? 

Aktywność uczy formułowania opinii na temat danego zjawiska na podstawie 

przeprowadzonych doświadczeń.  

POTRZEBUJECIE 

✓ 4 kubki do odmierzania płynów 

✓ zapas wody, spirytusu i oleju 

✓ 4 jednorazowe, plastikowe talerze 

✓ ręczniki papierowe 

✓ taśma klejąca 

✓ długopis 

✓ termometr na podczerwień (pirometr) 

✓ stoper 

✓ mały wentylator (jeśli nie macie wentylatora, przygotujcie dodatkowy talerz) 

✓ formularze do zapisywania wyników pomiarów 

✓ papier milimetrowy do wykonania wykresu (można go również wykonać w arkuszu 

kalkulacyjnym w wersji elektronicznej) 

PRZEBIEG AKTYWNOŚCI 

Na zajęciach 

Uczniowie wykonują jeden lub dwa eksperymenty, obrazujące zjawisko ewaporacji, czyli 

parowania. 

Eksperyment 1: 

✓ Napełnijcie kubek wodą z kranu i pozostawcie do osiągnięcia przez nią temperatury 

pokojowej. Alkohol i olej również powinny mieć temperaturę pokojową. 

✓ Rozłóżcie plastikowe, jednorazowe talerze wierzchnią stroną do dołu na powierzchni 

roboczej. Eksperyment wykonujcie na wodoodpornej powierzchni (np. z płytek lub 

laminatu), ponieważ alkohol może uszkodzić drewniany blat.  

✓ Złóżcie papierowy ręcznik na pół dwa razy, tak aby każdy miał cztery warstwy. 

✓ Połóżcie złożone ręczniki na każdym talerzyku. Talerzyki chronią ręczniki przed 

kontaktem z powierzchnią roboczą, aby ich temperatura nie uległą zmianie.  

✓ Przyklejcie taśmą końce ręczników do talerzyków. 

✓ Ponumerujcie papierowe ręczniki od 1 do 4. W następnym etapie ręczniki będą 

traktowane jako:  

1: bez płynu | 2: woda | 3: alkohol | 4: olej 
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✓ Zmierzcie temperaturę papierowych ręczników przy użyciu termometru na 

podczerwień. 

o Wykonajcie trzy pomiary z każdego ręcznika.  

o Zachowajcie taki sam kierunek i odległość pomiędzy termometrem  

a talerzykiem. 

o Zapiszcie poszczególne wyniki i uśrednijcie je. 

✓ Polejcie ręcznik numer 2 wodą, aż będzie wilgotny. 

✓ Polejcie ręcznik numer 3 spirytusem, aż będzie wilgotny. 

✓ Polejcie ręcznik numer 4 olejem, aż będzie wilgotny. 

✓ Włączcie stoper. 

✓ Zmierzcie temperaturę każdego ręcznika i zapiszcie wyniki i czas w formularzu. 

✓ Powtórzcie pomiary trzykrotnie dla każdego talerza w 2-minutowych odstępach. 

✓ Przedyskutujcie wyniki: 

o Który z ręczników ma najniższą temperaturę?  

o Gdzie wystąpiła największa różnica w temperaturze pomiędzy dwoma 

papierowymi ręcznikami?  

Zapiszcie wszystkie obserwacje i wnioski w zeszycie.  

 

✓ Powtórzcie opisane powyżej kroki jeszcze dwa razy, używając świeżych ręczników 

papierowych. Po spłukaniu, możecie ponownie użyć tych samych talerzy. Zapiszcie 

średnią z uzyskanych wyników w raporcie końcowym. 

✓ Powtórzcie opisane powyżej kroki jeszcze 3-krotnie, ale tym razem z użyciem 

wentylatora. Jeśli nie posiadacie wentylatorów, możecie użyć dodatkowego talerzyka 

jako wachlarza. Jedna z osób w zespole powinna wachlować każdy ręcznik podczas 

wykonywania pomiarów w 2-minutowych odstępach.  

o Czy użycie wentylatora zmieniło wynik? Jeśli tak, to dlaczego? 

Eksperyment 2: 

✓ Zaznaczcie długopisem na ramieniu małą kropkę. 

✓ Zmierzcie temperaturę skóry w pobliżu kropki. Wykonajcie dodatkowo dwa pomiary  

i uśrednijcie je. 

✓ Polejcie ramię niewielką ilością wody o temperaturze pokojowej 

✓ Zmierzcie temperaturę skóry w pobliżu kropki. Zapiszcie wynik w formularzu. 

✓ Odczytujcie i notujcie temperaturę skóry co minutę, aż ramię wyschnie. 

 

✓ Powtórzcie opisane powyżej kroki jeszcze dwukrotnie. Zapisujcie wyniki  

w formularzu. 

✓ Teraz powtórzcie opisane powyżej kroki razy, ale z użyciem wentylatora lub z pomocą 

drugiej osoby, która będzie wachlować oznaczone miejsce talerzykiem. Uśrednijcie 

wszystkie pomiary. 

✓ Wykonajcie wykres z wynikami. 
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o Jaką zmianę temperatury zauważyliście? 

✓ Powtórzcie powyższy eksperyment, używając spirytusu zamiast wody.  

o Jaka jest różnica w zmierzonych temperaturach przy użyciu wody a alkoholu? 

Po przeprowadzonych eksperymentach i przedyskutowaniu wyników, wymieńcie się swoimi 

obserwacjami: 

➢ Dlaczego ciecze miały różne temperatury w różnych odstępach czasu? Z czego to 

wynika i o czym to świadczy? 

➢ Jaki związek ma eksperyment z tworzeniem i łagodzeniem miejskiej wyspy ciepła? 

Wyjaśnij uczniom, że eksperyment z ewaporacją obrazuje, w jaki sposób zieleń oraz obszary 

wodne, występujące w mieście, chłodzą temperaturę powietrza. Dzięki ewaporacji na 

terenach z dużą ilością zieleni wilgotność powietrza jest większa. Dodatkowo, wpływa to na 

zmniejszenie temperatury w upalne dni.  



 

 

Raport z eksperymentu 

 
Eksperyment 1 | Karta pomiarów 

Nr zespołu / imiona i nazwiska uczniów wykonujących eksperyment: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Cykl pomiarowy:   pierwszy  drugi  trzeci 

 

Użycie wentylatora:   tak  nie 

 

Talerz 1 
- 

Talerz 2 
WODA 

Talerz 3 
SPIRYTUS 

Talerz 4 
OLEJ 

Temperatura początkowa: 

pomiar 1: ……..ºC 

pomiar 2: ……..ºC 

pomiar 3: ……..ºC 

średnia: ……..ºC 

Temperatura początkowa: 

pomiar 1: ……..ºC 

pomiar 2: ……..ºC 

pomiar 3: ……..ºC 

średnia: ……..ºC 

Temperatura początkowa: 

pomiar 1: ……..ºC 

pomiar 2: ……..ºC 

pomiar 3: ……..ºC 

średnia: ……..ºC 

Temperatura początkowa: 

pomiar 1: ……..ºC 

pomiar 2: ……..ºC 

pomiar 3: ……..ºC 

średnia: ……..ºC 

Temperatura na początku 
pomiarów: ……..ºC czas:…………….. 

Temperatura w czasie: 
+ 2 minuty: ……..ºC  

+ 4 minuty: ……..ºC 

+ 6 minut: ……..ºC 

Temperatura od razu  
po zwilżeniu wodą: ……..ºC 

czas:…………….. 

Temperatura w czasie: 
+ 2 minuty: ……..ºC 

+ 4 minuty: ……..ºC 

+ 6 minut: ……..ºC 

Temperatura od razu  
po zwilżeniu spirytusem: ……..ºC 

czas:…………….. 

Temperatura w czasie: 
+ 2 minuty: ……..ºC 

+ 4 minuty: ……..ºC 

+ 6 minut: ……..ºC 

Temperatura od razu  
po zwilżeniu olejem: ……..ºC 

czas:…………….. 

Temperatura w czasie: 
+ 2 minuty: ……..ºC 

+ 4 minuty: ……..ºC 

+ 6 minut: ……..ºC 

 

WNIOSKI: Który z ręczników ma najniższą temperaturę? Gdzie wystąpiła największa różnica w temperaturze pomiędzy dwoma papierowymi 

ręcznikami?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



 

 

Raport z eksperymentu 

 
Eksperyment 2 | Karta pomiarów 

Nr zespołu / imiona i nazwiska uczniów wykonujących eksperyment: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Cykl pomiarowy:   pierwszy  drugi  trzeci 

 

Użycie wentylatora:   tak  nie 

 

Użycie spirytusu:   tak  nie 

SKÓRA SUCHA SKÓRA MOKRA 

Temperatura suchej skóry: 

pomiar 1: ……..ºC 

pomiar 2: ……..ºC 

pomiar 3: ……..ºC 

średnia: ……..ºC 

Temperatura skóry po zwilżeniu: 

pomiar początkowy: ……..ºC 

+ 1 minuta: ……..ºC 

+ 2 minuty: ……..ºC 

+ 3 minuty: ……..ºC 

+ 4 minuty: ……..ºC 

 
 

+ 5 minut: ……..ºC 

+ 6 minut: ……..ºC 

+ 7 minut: ……..ºC 

+ 8 minut: ……..ºC 

+ 9 minut: ……..ºC 

 
 

+ 10 minut: ……..ºC 

+ 11 minut: ……..ºC 

+ 12 minut: ……..ºC 

+ 13 minut: ……..ºC 

+ 14 minut: ……..ºC 

 

WNIOSKI:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 

 

DZIAŁANIE I TWORZENIE 
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AKTYWNOŚĆ 4: 

RECEPTA NA CHŁODZENIE 

POTRZEBUJECIE 

✓ notatniki 

✓ długopisy, kredki, markery 

✓ flipchart 

✓ wydruki przykładowych artykułów, opisujących, jak radzić sobie ze zjawiskiem 

miejskiej wyspy ciepła: 

o Miejska wyspa ciepła – jak powstaje i jak jej zaradzić: http://urbnews.pl/miejska-

wyspa-ciepla-powstaje-zaradzic/  

o Miejska wyspa ciepła. Jak ekologicznie ochłodzić miasto? 

https://smartcityblog.pl/miejska-wyspa-ciepla-jak-ekologicznie-ochlodzic-

miasto/ 

o Dobre praktyki z wybranych miast, które wprowadzają działania mające 

przyczynić się do zmniejszenia temperatury w mieście, zebrane w ramach 

projektu „AdaptCity” http://adaptcity.pl/category/dobre-praktyki/ 

✓ komputery/tablety/smartfony z dostępem do Internetu dla każdego zespołu 

 

PRZEBIEG AKTYWNOŚCI 

Na zajęciach 

Młodzież pracuje w tych samych grupach, w których wykonywała aktywność „Wczujmy się  

w klimat!”, wcielając się w te same role. Rozdaj uczniom wydruki artykułów – każda z grup 

otrzymuje jedno źródło odnoszące się rozwiązań łagodzących miejską wyspę ciepła (artykuł, 

film, publikację) od nauczyciela, a drugie powinna znaleźć samodzielnie. 

Uczniowie analizują materiały, szukając odpowiedzi na pytania: 

✓ Jakie rozwiązania zostały wdrożone? W jaki sposób miasta próbują obniżać 

temperaturę powietrza? 

✓ Które z tych rozwiązań mogą być pomocne dla postaci, które zostały nam 

przydzielone? Czy są jakieś rozwiązania, które ich bohaterowie mogą wdrożyć 

samodzielnie (np. rodzina mieszkająca w domku jednorodzinnym może założyć swój 

własny ogród deszczowy)? 

 Uczniowie podsumowują swoją pracę w formie tzw. sketchnotki/rysonotki, które mogą być 

prezentowane obok flipcharta z pomysłami/pytaniami. 

 
Sketchnotes (z ang. sketch – szkic, noting – notowanie) to notatki rysunkowe, notowanie 

z elementami szkicowania, rysowania. Wyjaśnienie tej metody: 

https://www.klaudiatolman.pl/myslenie-wizualne/sketchnoting-co-to-jest/. 

http://urbnews.pl/miejska-wyspa-ciepla-powstaje-zaradzic/
http://urbnews.pl/miejska-wyspa-ciepla-powstaje-zaradzic/
https://smartcityblog.pl/miejska-wyspa-ciepla-jak-ekologicznie-ochlodzic-miasto/
https://smartcityblog.pl/miejska-wyspa-ciepla-jak-ekologicznie-ochlodzic-miasto/
http://adaptcity.pl/category/dobre-praktyki/
https://www.klaudiatolman.pl/myslenie-wizualne/sketchnoting-co-to-jest/
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AKTYWNOŚĆ 5: 

MAMY PLAN: SCHŁODZIMY NASZE MIASTO! 

Aktywność skłania do współpracy z lokalnymi społecznościami i władzami na rzecz ochrony 

środowiska w skali lokalnej. 

POTRZEBUJECIE 

Materiały zależne od doboru formy prezentacji. 

PRZEBIEG AKTYWNOŚCI 

Na zajęciach 

Uczniowie pracują w grupach nad planem rozwoju swojego miasta w taki sposób, aby 

złagodzić efekt miejskiej wyspy ciepła. Skoncentrujcie się na wybranych fragmentach 

swojego miasta, które zidentyfikowaliście jako najcieplejsze lub w których najczęściej 

przebywacie na co dzień (np. okolice Waszej szkoły). 

 

Praca może być wykonana w formie posteru, prezentacji lub innej formy zaproponowanej 

przez uczniów. 

 

Na koniec zajęć grupy prezentują swoje prace. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


