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TEMAT TYGODNIA: Dbamy o naszą planetę. 

TEMAT DNIA: Smog - co to za stwór? 

 

 

1. Zaczniemy od zagadek: 

 

Kiedy samochody 

z miejsca nagle ruszą 

z rury wydechowej 

wydostać się muszą. (SPALINY) 

 

Jest wszędzie wokół nas, 

możemy to poczuć, 

ale tego nie widzimy? (POWIETRZE) 

 

 

2. Rozmowa rodziców z dziećmi o powietrzu: 

- Jak myślicie, co to jest powietrze? 

- Dlaczego powietrze jest takie ważne? 

- Na pewno słyszeliście określenie „czyste powietrze”. Co to znaczy? 

- Czy człowiek potrzebuje powietrza? Sprawdźmy. 

 

CZY MY POTRZEBUJEMY POWIETRZA? 

Dziecko próbuje zatkać nos, zamknąć usta i sprawdza, jak długo może tak 

wytrzymać. Po chwili otwiera usta, odsłania nos i oddycha. 

WNIOSEK: 

Powietrze jest człowiekowi niezbędne do oddychania.  

 

 

3. Co to jest smog? 

Smog składa się z pyłu i związków chemicznych unoszących się 

w wilgotnym powietrzu, które są niebezpieczne dla zdrowia człowieka! 



Nazwa SMOG wywodzi się z języka angielskiego. 

Powstała ona z połączenia dwóch wyrazów: 

SMOKE – DYM 

FOG – MGŁA 

SMOG 

Można zatem powiedzieć, że smog to brudna, pełna dymu, niezdrowa, 

nienaturalna mgła. 

 

 

4. Jakie są źródła zanieczyszczenia powietrza? 

 Przemysł i energetyka - szkodliwe związki 

chemiczne i pyły, które powstają w wyniku 

spalania, dostają się do powietrza przez 

kominy fabryk. 

 Środki transportu - spaliny 

wydobywające się z rur wydechowych 

samochodów oraz pyły leżące na ulicach 

wzbijane są w powietrze.  

 

 



 

 

5. Opowiadanie „Chory domek”. 

„W pewnym mieście stał sobie mały, zielony domek z czerwonym 

kominem. Pewnego dnia stało się coś dziwnego… Mieszkańcy domku 

rozpalili w dużym węglowym piecu rzeczy, które wpadły im w ręce, a były 

to śmieci, gumowe stare zabawki… Z komina zaczął unosić się czarny, 

duszący dym, który natychmiast rozprzestrzenił się wokół domu i okolicy. 

I tak było codziennie aż do momentu, kiedy duży piec zachorował. Zaczął 

się dusić i kaszleć, a piękny, czerwony komin nie mógł oddychać… 

Wezwano doktora, który sprawdził i bardzo dokładnie przebadał piec. 

Ogromnie się zmartwił, gdy zobaczył, czym mieszkańcy zielonego domku 

w nim palili. Wystawił receptę na natychmiastowe wyczyszczenie pieca i 

zakaz spalania śmieci, a w kominie założenie filtra. Po jakimś czasie piec 

był całkowicie zdrowy, a w okolicy z daleka było widać piękny, zielony 



domek z czerwonym kominem, nad którym świeciło słońce i nad którym 

unosił się biały dym”. 

 

Pytania do opowiadania: 

 Co spowodowało, że pojawiło się zanieczyszczenie powietrza? 

 Jakiej rady udzielił doktor mieszkańcom zielonego domku? 

 

 

6. Quiz. 

Dziecko otrzymuje dwa emblematy: szarą smutną chmurkę i żółte wesołe 

słoneczko. Rodzic podaje stwierdzenia dotyczące przyrody, dziecko 

podnosi do góry odpowiedni emblemat w zależności od tego, czy coś 

służy czy szkodzi środowisku. Przykładowe stwierdzenia: 

• spaliny z samochodów zanieczyszczają środowisko – chmurka,  

• filtry na kominach pomagają dbać o powietrze – słonko,  

• spalanie śmieci to bardzo zła praktyka ludzi – chmurka, 

• sadzenie drzew sprzyja oczyszczaniu powietrza – słonko,  

• na chorym drzewie nie rosną listki – chmurka. 

 

  



7.  Praca plastyczna.  

 

Do wykonania pracy potrzebne będą: 

o kartka białego papieru, 

o kartki kolorowego papieru, 

o nożyczki, 

o klej, 

 

Z kolorowych kartek wytnij małe prostokąty i kwadraty, będą to nasze 

budynki. Przyklej je na białą kartkę. Następnie, dorysuj do budynków 

kominy i za pomocą czarnej kredki wydobywający się z nich dym (smog). 

Możesz też dorysować okna i drzwi.  

Jak teraz wygląda niebo?  

Czy warto dbać o środowisko, żeby smogu było coraz mniej? 

 

 


