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Scenariusz warsztatu: Zmiany klimatu 

Warsztat ten ma wspierać młodych ludzi w zdobywaniu 
wiedzy i kształtowaniu opinii na tematy związane z zmianami 
klimatycznymi. Scenariusz został zaprojektowany w taki 
sposób, aby również młodzież była w stanie go samodzielnie 
przeprowadzić wśród swoich rówieśników.  

 Zmiany klimatu - 
warsztat  

Przedział wiekowy : 11- 16 lat       Czas : około 1-2 godzin 

Wprowadzenie:  

Ten warsztat powstał z myślą o uczniach i uczennicach, którzy chcieliby spróbować roli prowadzącego 
warsztat. Poprzez ten scenariusz chcemy pokazać, że nie tylko osoba dorosła może przekazywać wiedzę, 
również ludzie młodzi mogą się wiele od siebie nauczyć. Warsztaty ma na celu zwrócenie uwagi, na jak wiele 
bliskich nam rzeczy zmiany klimatyczne maja wpływ, i jak często nie zdajemy sobie z tego sprawy… bo ich 
dostępność jest dla nas zbyt oczywista.   

Podczas warsztatu, młodzież zostanie poproszona o zastanowienie się, co dla nich jest ważne, i czy ta rzecz 
jest narażona na czynniki związane z zmianami klimatycznymi. Ostatnia część warsztatów, to zachęcenie 
uczestników i uczestniczki ćwiczeń do wykorzystania wiedzy w praktyce oraz informowania, przekazywania i 
motywowania innych do działania w oparciu o zdobytą wiedzę.  

Uczestnicy i uczestniczki zaczynają od zaprezentowania ćwiczenia w małych grupach, lub na forum klasy. 
Gdy młodzież przećwiczy materiał, prezentuje go innym grupom/klasom.  Możecie dowolnie zmieniać i 
dostosowywać ćwiczenia tak, aby pasowały do celu i grupy wiekowej. Wsparcie osoby dorosłej powinno być 
obecne od samego początku do końca ( sugeruje się pierwsze przeprowadzenie warsztatu przez 
nauczyciela/kę, a następnie rozpoczęcie przygotowań do poprowadzenia przez młodzież).  

Cele: 

• Zrozumienie wybranych przykładów 
oddziaływania zmian klimatycznych na ludzi i 
naszą planetę w kontekście przyszłości i 
teraźniejszości.  

• Zrozumienie konsekwencji zmian 
klimatycznych.  

Rezultaty: 
 
 

• Uświadomienie, jak wiele „oczywistych” dla nas 
rzeczy odczuje zmiany klimatu. 

• Zdobycie umiejętności prowadzenia dyskusji na 
tematy związane z klimatem.  

Materiały 

• Prezentacja Power Point_Climate Change oraz  jej skrypt 

• Karta Pracy:  Z miłości do…. (załącznik numer 1)  

• Film:  Historia Saheeny ( 6’58): https://www.youtube.com/watch?v=WqYgDGy8Z4M. 
 

• Film:  Face the music: Staw czoła wyzwaniu (2’23 ): https://www.youtube.com/watch?v=ghfirMLNfNA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WqYgDGy8Z4M
https://www.youtube.com/watch?v=ghfirMLNfNA
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1. Zanim rozpoczniesz warsztat… 

Zajęcia powinny rozpocząć się od powtórki z zagadnień dotyczących zmian klimatycznych. Poniższej 
podajemy linki do materiałów, które mogą być dla Ciebie pomocne:   

• http://www.metoffice.gov.uk/news/in-depth/climate-infographic 

• http://www.sciencemuseum.org.uk/climatechanging/climatescienceinfozone.aspx 

• http://climatekids.nasa.gov/time-machine/ 

Jeśli zamierzasz poruszyć temat bardziej szczegółowo możesz skorzystać z poniższych linków: 

• Strona internetowa “The Guardian” o tym jak uczyć o zmianach klimatycznych 
http://bit.ly/1s5lCrf. 

• Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu jest podstawowym źródłem informacji, 

danych i najnowszych badań w tej sprawie: http://bit.ly/1p8ZQ8q  

 

2. Przebieg zajęć  

Rozgrzewka (10 min) 

Co wiesz na temat zmian klimatycznych ? Wyścig na tablicy! 

Aby sprawdzić, co młodzież wie na temat zmian klimatycznych, możesz przeprowadzić ćwiczenie pt. 
„wyścig na tablicy”. Podziel tablicę na dwie części, a klasę na 2 grupy. Młodzież w swoich grupach 
ustawia się przy tablicy w kolejkę. Grupy mają 1 minutę na wypisanie wszystkiego, co wiedzą na 
temat zmian klimatycznych. Przy tablicy może być jednocześnie tylko jedna osoba z grupy i 
jednorazowo można wypisać tylko jedną rzecz, a następnie szybko przekazać kredę/pisak kolejnej 
osobie. Osoba która zapisze swoją rzecz, biegnie na koniec kolejki.  Po upływie minuty, grupy 
zmienią strony i sprawdzają poprawność oraz liczbę wypisanych kwestii. Jeżeli zachodzi jakaś 
rozbieżność między grupami, dyskutując dochodzicie do porozumienia, czy jest ona poprawna i czy 
należy się grupie punkt, czy nie.  

Następnie możesz wykorzystać  slajdy z prezentacji  i omówić na czym polegają zmiany klimatyczne. 

Przykładowe kluczowe pytanie, na które młodzież będzie odpowiadała pisząc na tablicy:  

1. Napiszcie słowa, które kojarzą Wam się z pojęciem „zmiany klimatyczne”  
2. Napiszcie słowa, które kojarzą Wam się z ekologicznym trybem życia.  
3. Napiszcie słowa, które kojarzą Wam się z stwierdzeniem „katastrofa ekologiczna” 

 
 
 

http://www.metoffice.gov.uk/news/in-depth/climate-infographic
http://www.sciencemuseum.org.uk/climatechanging/climatescienceinfozone.aspx
http://climatekids.nasa.gov/time-machine/
http://bit.ly/1s5lCrf
http://bit.ly/1p8ZQ8q
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Ćwiczenie główne 

a. Jakie jest Twoje zdanie? (15 min) 

To ćwiczenie jest także opisane w skrypcie prezentacji. Możesz je wykorzystać do przeprowadzenia 
dyskusji.  

Aby urozmaicić dyskusję, pokaż filmy i omów poruszane w nim zagadnienia.  Na przykład: Kto jest 
odpowiedzialny za zmiany klimatyczne? Kogo one dotyczą? W jaki sposób? Co można w tej sprawie 
zrobić?  

Linki do filmów:  

• Film:  Historia Saheeny (6’58): https://www.youtube.com/watch?v=WqYgDGy8Z4M. 

• Film:  Face the music: Staw czoła wyzwaniu (2’23): 
https://www.youtube.com/watch?v=ghfirMLNfNA. 

b. Z miłości do… - kto i co odczuje zmiany klimatyczne (35 min) 

Pokaż slajd nr 8.  Poproś, aby młodzież przypomniała sobie, gdzie w trakcie poprzedniego ćwiczenia 

pojawił się pogląd, że: każdy będzie odczuwał zmiany klimatyczne w ten sam sposób. Wyjaśnij, że 

zmiany klimatyczne będą przez wszystkich odczuwalne, a najbardziej przez kraje mniej zamożne. 

Ludzie, który w najmniejszym stopniu przyczynili się do zmiany klimatu, będą tymi, którzy 

najbardziej na tym ucierpią. 

 

Wyjaśnij, że wiele rzeczy, które kochamy i są ważne w naszym życiu, a także w życiu innych osób, 

może się na zawsze zmienić z powodu zmian klimatycznych. Krótko omów pomysły młodzieży 

dotyczące tego, co jest, lub niedługo może być narażone na działanie zmian klimatycznych.  

Wyjaśnij wyrażenie “Z miłości do…” (slajd 9). Niektórzy ludzie używają tego stwierdzenia, aby 

wyjaśnić, że powinniśmy coś zrobić w związku ze zmianami klimatycznymi właśnie „z miłości do” 

rzeczy, na których nam zależy, a które będą narażone na działanie zmian klimatycznych.  

Wykorzystaj następne slajdy, aby podać przykłady ‘ulubionych’ rzeczy, które mogą się zmienić na 

zawsze z powodu zmian klimatycznych. Aby uświadomić, jak wielu dziedzin życia dotyczy  to 

zjawisko, dobrane zostały bardzo różnorodne przykłady.  

 

c. Co Ty kochasz? 

(Slajd 18) Teraz poproś uczestników i uczestniczki warsztatu, aby pomyśleli o czymś, co jest dla nich 

ważne, co kochają, a co już jest lub może być bezpośrednio narażone na zmiany klimatyczne. 

Młodzież powinna wykorzystać różne źródła, np. Internet, aby znaleźć dowody na to, jak ich 

‘ulubione’ rzeczy są lub będą dotknięte zmianami klimatycznymi. Karta pracy „Z miłości do” zawiera 

wzór, który młodzież może wykorzystać w trakcie wykonywania tego zadania.  

https://www.youtube.com/watch?v=WqYgDGy8Z4M
https://www.youtube.com/watch?v=ghfirMLNfNA
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Warianty ćwiczenia  

Łatwiejszy: Młodzież może pracować w parach i/lub skorzystać z jednego z przykładów 
“ulubionych” rzeczy wymienionych w prezentacji. 

Trudniejszy: Młodzież może zastanowić się nad własnym przykładem ich „ulubionej” rzeczy, która 
jest lub będzie dotknięta przez zmiany klimatyczne.  

Praca z całą klasą (15 min) 

Dzielenie się informacjami o ulubionych rzeczach i podejmowanie aktywnych działań! 

Poproś młodzież o utworzenie dwóch kręgów, jeden wewnątrz drugiego tak, aby osoby z kręgu 

wewnętrznego stanęły twarzą do osób z kręgu zewnętrznego. Osoby stojące naprzeciw siebie 

mówią sobie o tym, co lubią. Zachęć, aby wyjaśnili, w jaki sposób ich ‘ulubiona’ rzecz jest lub będzie 

odczuwać zmiany klimatyczne i jakimi dowodami poparte są ich stwierdzenia. Na sygnał, np. 

klaśnięcie w dłonie, zewnętrzny krąg przesuwa się o podaną ilość miejsc zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara. Młodzież ponownie wymienia się informacjami w nowych parach. Ćwiczenie 

można powtórzyć kilkakrotnie w zależności od tego, czy masz na to czas. 

 

(Slajd 19) Przeprowadź dyskusję: kto powinien podjąć działania w związku ze zmianami 

klimatycznymi: ja, moi przyjaciele, inni ludzie czy ludzie, którzy mają władzę. Wyjaśnij, że są dwa 

sposoby, które ludzie mogą wykorzystać: łagodzenie  zmian klimatycznych oraz dostosowanie do 

zmian klimatycznych. Wykorzystaj kolejne slajdy do wyjaśnienia, co te terminy oznaczają.  

 

Łagodzenie zmian klimatycznych to zmniejszanie albo przeciwdziałanie emisji gazów cieplarnianych. 

Dostosowanie do zmian klimatycznych to wprowadzanie zmian, aby zmniejszyć zagrożenia dla ludzi 

i planety, które wynikają ze zmian klimatycznych.  

 

Wyjaśnij, że jednym ze sposobów działania może być pokazanie, że podejmowanie działań w 

związku ze zmianami klimatycznymi jest dla nas ważne.  
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Dodatkowe pomysły ( w zależności od możliwości czasowych) 

Młodzież może bardziej szczegółowo rozpatrzeć skutki zmian klimatycznych. Zaproponuj, aby 
pracując w małych grupach stworzyli diagram przyczynowo – skutkowy wg poniższego przykładu.   

Teraz młodzież może wykorzystać w praktyce pomysły z Przewodnika Działania i przeprowadzić 
akcję wg proponowanego schematu: Informuj, Wyjdź w teren i Miej wpływ.  

 

 

  

Zmiany 
klimatyczne 

Wzrost poziomu 
mórz 

Erozja wybrzeża i 
zalewanie obszarów 
nadmorskich i niżej 

położonych 

 

 

 

 

 

 

Zniszczone domy, 
szkoły 

 i uprawy  

Zniszczenie 
naturalnych 

siedlisk 

Ludzie są 
głodni 

Dzieci nie mogą 
chodzić do 

szkoły 

Zwiększone ryzyko 
ekstremalnych 

zjawisk 
pogodowych 

Zmiany lub zmniejszenie 
ziemi uprawnej  

Uszkodzone rafy 
koralowe  

Wzrost 
temperatury 

powietrza i mórz 

Wzrost cen żywności 
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Z miłości do… – karta pracy (załącznik numer 1) 

 

To jest to, co lubie i co chce uchronić przed negatywnym wpływem zmian klimatycznych: 

 

 
 

 

 

Uważam, że to ważne ponieważ … 

 

 
 

 

 

 

 

Tak prawdopodobnie może zmienić się coś , co kocham przez wpływ zmian klimatycznych … 

 

 
 

 

 

 

 

Wiem  to, ponieważ …  
 

 
 


