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AB NE 1  
Wprowadzenie do tematu 

  

 

Cel 

Wzbudzenie osobistego zainteresowania tematem zrównoważonego 
rozwoju: 

 Zdefiniowanie „zrównoważonego rozwoju“  

 Dostrzeżenie potrzeby podjęcia działań: 

 indywidualnych,  

 wspólnych, a także 

 osobistego zaangażowania. 

Czas trwania  1 godzina lekcyjna (45 minut) 
Miejsce Sala lekcyjna lub sala komputerowa 
Materiały 
dydaktyczne 

Tablica ścieralna lub projektor, internet; tablica korkowa, flipcharty, 
przybory do prezentacji 

Przygotowanie Niewymagane, ewentualnie zapoznanie się z zagadnieniami edukacji 
dla zrównoważonego rozwoju  

Uwagi 

 Arkusz ćwiczeń dotyczy m.in. tematu miejskich terenów zielonych. 

 Inne zagadnienia to m.in. „powódź“, „zmiana krajobrazu 
kulturowego“, „zrównoważona turystyka“ (zob. HI NE 4: Partnerzy, 
tematy, źródła). 

 

A. Opracowanie podstawowych informacji 

1.  Wyjaśnienie pojęcia zrównoważonego rozwoju (ZR) 

 Porozmawiaj w małych grupach na temat zrównoważonego rozwoju. 

 Przedstaw uczniom wiadomości o zrównoważonym rozwoju. 

 Zbierzcie wszystkie myśli i opracujecie wspólnie z nauczycielem definicję 
„zrównoważonego rozwoju“. 

2. Podajcie przykłady zrównoważonego rozwoju (ZR) 

 Podaj pozytywne przykłady zrównoważonego rozwoju. 

 Wymień sytuacje, w których zrównoważony rozwój należy ocenić negatywnie. 

 Przedyskutuj wybrane przykłady w taki sposób, aby „przyjemności“ naszego życia 
przeciwstawić negatywnym skutkom dla przyszłych pokoleń (np.: dobra podaż ryb na 
rynku, a nadmierny odłów ryb z mórz). 

3. Działania osobiste, społeczne i globalne 

 Opisz w oparciu o przykłady, w jaki sposób możesz wraz ze swoją rodziną poprzez 
własne działanie przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. 

 Podaj sytuacje, w których konieczne jest działanie społeczeństwa włącznie z politykami 
w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju. 

 Podaj zagadnienia zrównoważonego rozwoju, które można rozwiązać wyłącznie 
globalnie. 

B. Opracowanie przykładu; tutaj „miejskie tereny zielone“ 

Wskazówka:  Do realizacji poniższych zadań możecie wykorzystać notatki na tablicy 
ścieralnej. Najlepiej wykonać „mind mapping“. Dzięki niej wszyscy będą widzieli to, 
co zostało powiedziane, a poszczególne informacje widoczne są w relacji do siebie  
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Na stronie www.jugend-natur-schau-spiel.com/schule/materialkoffer.html 
znajdziecie przykłady map myśli.      

1. Opiszcie „miejskie tereny zielone“ w swojej okolicy 

 Zbierzcie przykłady miejskich terenów zielonych w swojej okolicy. 

 Wymień tereny zielone wykorzystywanych przez Ciebie, Twoich znajomych oraz Twoją 
rodzinę. 

 Opiszcie, w jaki sposób wykorzystuje się tereny zielone w waszym mieście i co z 
waszej perspektywy jest pozytywne, a co negatywne. 

 Podaj osoby/jednostki odpowiedzialne za tereny zielone w Twojej okolicy. 

2. Wymień funkcje terenów zielonych  

 Określ funkcje, które pełnią tereny zielone: 

 dla ludzi (mieszkańców takich jak osoby starsze, dzieci, młode rodziny lub czy też 
turyści) 

 dla zwierząt 

 dla (mikro-)klimatu, powstawanie wód gruntowych itp. 

3. Nasz wkład do zrównoważonego rozwoju terenów zielonych  

 Podaj przykłady udziału uczniów, mieszkańców i innych osób w utrzymaniu i 
zrównoważonym rozwoju terenów zielonych. 

 Opisz swój realny i możliwy do zrealizowania wkład. 

4. Ty i twój ogród 

 Kto z Was ma ogród? Jak on wygląda? Jak wyobrażacie sobie wymarzony ogród? 

 Jak z punktu widzenia ekologii powinien wyglądać ogród (np. zachowanie 
różnorodności gatunkowej)? 

 Jak oceniacie duże, „utwardzone“ (np. wybrukowane) powierzchnie, np. duże tarasy, 
wjazdy na posesje, powierzchnie parkingowe? 

 
Notatki: 
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