
Diagnoza lokalna w obszarze niskiej emisji
 karty pracy 

Drodzy Uczniowie, drogie Uczennice!

Miło nam powitać was w drugim semestrze programu Weź oddech. 
Poniższe karty pracy pomogą wam zaplanować i przeprowadzić działania 
na rzecz czystego powietrza w waszej okolicy. Mamy nadzieję, że będzie 
to okazja do ciekawych odkryć i spotkań, rozmów i refleksji nad tym, co 

możemy zrobić na co dzień, aby zmienić rzeczywistość wokół siebie.
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WEŹ ODDECH TO

Walka z niską emisją UCZNIOWIE I UCZENNICE 
Z 80 SZKÓŁ

Program edukacji 
ekologicznej

Wejdźcie na wezoddech.ceo.org.pl i na mapie na dole strony znajdźcie i zapiszcie 
nazwę szkoły, która również realizuje Weź Oddechi znajduje się najbliżej was 

+ +

Czy wiecie, że nasze powietrze jest jednym z najbardziej zanieczysz-
czonych w Europie? Niedawno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 

opublikowała raport, z którego wynika, że 33 z 50 europejskich miast 
o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu to miasta polskie! 

Każdego dnia wdychamy ok. 16 kg właśnie takiego powietrza, które wy-
wiera szkodliwy wpływ na nasze zdrowie i życie. Czas to zmienić!

4 etapy weź oddech

WIEDZA DIAGNOZA PROJEKT 
RZECZNICZY

PROJEKT 
INFORMACYJNY
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DIAGNOZA LOKALNA = POZNANIE SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ

DZIĘKI DIAGNOZIE  
DOWIECIE SIĘ, 

CO WASI SĄSIEDZI I SĄSIADKI MYŚLĄ I WIEDZĄ NA 
TEMAT NISKIEJ EMISJI ORAZ WYSŁUCHACIE ICH POTRZEB 
I OCZEKIWAŃ. NAWET JEŚLI ZNACIE SWOJĄ OKOLICĘ JAK 

WŁASNĄ KIESZEŃ, WIELE MOŻE WAS ZASKOCZYĆ,
ZAPLANUJECIE PROJEKT INFORMACYJNY. 

BĘDZIE ON DOSTOSOWANY DO TEGO, CO LUDZIE WIEDZĄ/ 
SĄDZĄ/CZEGO POTRZEBUJĄ 

Wiedzę na temat niskiej emisji zdobyliście już w poprzednim semestrze dzięki lekcjom 
i eksperymentom z wykorzystaniem zestawu do badania powietrza. Czas na etap drugi, 

czyli diagnozę. W jej realizacji pomogą wam poniższe karty pracy.

ŚWIADOMOŚĆ WPŁYWU NISKIEJ 
EMISJI NA DOBROBYT W MIEJSCOWOŚCI

WIEDZĘ WYBRANYCH GRUP 
ZAWODOWYCH 

NA TEMAT 
NISKIEJ 
EMISJI

WIEDZĘ MIESZKAŃCÓW 
NA TEMAT 
NISKIEJ 
EMISJI

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZMIANĘ NAWYKÓW
W OBSZARZE NISKIEJ EMISJI

Jak przeprowadzić diagnozę 
lokalną? Zaznaczcie wykonane 
etapy
Ustalcie skład grupy projektowej 
(ok. 5 – 6 osób).

Wybierzcie jej koordynatora/
koordynatorkę.  

Przeczytajcie cztery poniższe 
karty pracy i w porozumieniu 
z nauczycielem/nauczycielką 
wybierzcie ten rodzaj diagnozy, 
który najbardziej wam odpo-
wiada.

Karty pracy badają
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Waszą diagnozę skierujcie do społeczności lokalnej, czyli mieszkańców 
i mieszkanek okolicy. Zanieczyszczenie powietrza to nasza wspólna sprawa 
i wspólna… wina. Jak dojeżdżam do pracy/szkoły? Jak ogrzewam swój dom? 
Na niską emisję mają wpływ codzienne decyzje nas wszystkich. 

Ustalcie taki czas i miejsce diagnozy, który umożliwi wam porozmawianie z jak 
największą liczbą mieszkańców i mieszkanek waszej miejscowości. Zastanów-
cie się, kiedy i gdzie najłatwiej ich spotkać.

Postępujcie zgodnie z kolejnymi krokami i uzupełniajcie pola oznaczone sym-
bolem  

Tutaj wpiszcie członków i członkinie waszej grupy
1.___________ ___________
2.___________ ___________
3.___________ ___________
4.___________ ___________
5.___________ ___________
6.___________ ___________

W celu zaplanowania działań przerysujcie do zeszytu poniższą tabelę i uzupełnijcie 
ją. Za każde, nawet najdrobniejsze zadanie, ktoś z was powinien być odpowiedzialny. 

Ustalcie terminy realizacji i pilnujcie ich.

Zadanie Osoba odpowiedzialna Potrzebne materiały Termin realizacji

Przeprowadzając diagnozę, pamiętajcie o poniższych zasadach:

1. Zanim zaczniecie rozmowę, przedstawcie się, powiedzcie, w jakim celu 
zbieracie informacje, czego będzie dotyczyło badanie. Zanotujcie sobie naj-

ważniejsze rzeczy, które chcecie przekazać – przydadzą się podczas kolejnych 
rozmów:

...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

2. Jeśli jakaś osoba nie będzie chciała z wami porozmawiać, nie zniechęcajcie 
się! Po prostu zapytajcie następną.

3. Trzymajcie się tematu. Nawet jeśli traficie na najbardziej rozmowną osobę, 
nie zapominajcie o celu wywiadu/sondażu.

4. Zadając pytania, nie sugerujcie rozmówcy/rozmówczyni odpowiedzi, 
mówiąc np. „Mamy bardzo zanieczyszczone powietrze w naszej miejscowości, 

prawda?”.

5. Wybierzcie jedną osobę, która będzie robić zdjęcia. Pytajcie waszych 
rozmówców/rozmówczynie, czy możecie zrobić im zdjęcie. Poinformujcie, co 
stanie się z fotografiami, np. że zostaną umieszczone na stronie internetowej 

lub fanpage’u szkoły na Facebooku. 

6. Poinformujcie każdą osobę, która udzieliła wam odpowiedzi, gdzie i kiedy 
będzie mogła znaleźć wyniki waszej diagnozy. Możecie w tym celu przygo-
tować karteczki z adresem strony internetowej lub adresem miejsca, gdzie 

wywiesicie wyniki. 

Powodzenia!
Koordynatorka programu Weź oddech

Urszula Bijoś
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Cel

Określenie świadomości mieszkańców i mieszkanek        
w zakresie wpływu niskiej emisji na dobrobyt 

w miejscowości. 

Autorzy

Barbara Mikołajewska
Stanisław Rogala

Bożenna Wapińska

karta pracy

n r   1

Opis: Zauważanie zjawisk w swo-
im otoczeniu to jedno, a świado-
mość ich konsekwencji to zupełnie 
inna rzecz. Ta karta pracy pomoże 
wam zbadać, czy mieszkańcy i 
mieszkanki zdają sobie sprawę z 
tego, jak niska emisja wpływa na 
poziom dobrobytu w waszej miej-
scowości. Dobrobyt to wszystko, 
co sprawia, że w danym miejscu 
żyje się dobrze: zdrowie, rozwój 
gospodarczy i społeczny, stan śro-
dowiska naturalnego itp.

Metoda: Sondaż uliczny (sonda) 
to metoda zbierania danych od 
mieszkańców i mieszkanek, oparta 
na bezpośredniej rozmowie przy 
użyciu przygotowanej listy pytań. 
Sondaż umożliwia uzyskanie w 
krótkim czasie konkretnego wyni-
ku na dużym poziomie ogólności. 
Pytania powinny być zwięzłe, 
konkretne i zamknięte (takie, na 
które da się odpowiedzieć „tak” 
lub „nie”). Aby dane w sondażu 
były porównywalne, każdej osobie 
zadawajcie te same pytania, w 
tej samej formie. Jeśli jednak 
mieszkańcy i mieszkanki będą 
chcieli podzielić się z wami swoimi 
przemyśleniami, uzupełnić wypo-
wiedź, zapytać o coś, warto dać im 
taką możliwość.

Karta Pracy nr 1

Potrzebne materiały: karta sondażu, dyktafon (jeśli nie macie dyktafonu, 
wybierzcie osoby, które będą notować wypowiedzi mieszkańców i mieszkanek).
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KROK 1
Do zaproponowanych pytań sondażowych dopiszcie kolejne trzy, 
dotyczące świadomości mieszkańców i mieszkanek na temat wpływu 
niskiej emisji na dobrobyt w waszej miejscowości.

KARTA SONDAŻU

Pytanie Ogólna liczba odpowiedzi

tak nie        nie wiem

do 20 l. 21-50 50 + do 20 l. 21-50 50 + do 20 l. 21-50 50 +

Czy w twojej miejscowości 
powietrze jest czyste?

Czy widzisz związek 
między stanem powietrza 
a stanem zdrowia?

Czy w twojej miejscowości 
są podejmowane działania 
ograniczające niską 
emisję?

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

KROK 2
Podzielcie waszą grupę na mniejsze, 2-osobowe zespoły (jedna oso-
ba zadaje pytania, druga notuje odpowiedzi). Przeprowadźcie son-
daż wśród co najmniej 40 osób w różnym wieku, zaznaczając odpo-
wiedzi w powyższej tabeli.

Termin „niska emisja” wciąż nie jest powszechnie znany. Mieszkań-
cy i mieszkanki zapewne wiedzą, że palenie śmieci lub zbyt częste 
jeżdżenie samochodem wywiera negatywny wpływ na czystość po-
wietrza, ale raczej nie będą kojarzyć tych zjawisk z pojęciem niskiej 
emisji. Dlatego zanim rozpoczniecie diagnozę, dokładnie poinfor-
mujcie swoich rozmówców, co oznacza ten termin. Możecie skorzy-
stać z poniższej definicji.

WSKAZÓWKA

Niska emisja to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m, pochodząca z domowych 

pieców grzewczych, w których spalanie węgla lub innych paliw stałych odbywa się w nieefektywny 

sposób. Źródłem tego zjawiska jest również emisja komunikacyjna (z silników spalinowych).
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........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

.......................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

Legenda           tak           nie            nie wiem

KROK 3
Dokonajcie zestawienia wyników, uzupełniając wykresy kołowe.

Czy w twojej miejscowości 
x = powietrze jest czyste?

Czy widzisz związek między stanem 
powietrza a stanem zdrowia?

Czy w twojej miejscowości są
 podejmowane działania 

ograniczające niską emisję?

KROK 4 
Czas na podsumowanie badania. Zastanówcie się i wspólnie odpo-
wiedzcie na poniższe pytania

Co was najbardziej zaskoczyło w badaniu?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Najciekawszy cytat lub zdanie, spośród tych, które usłyszeliście:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Jakie wiadomości zdobyte podczas diagnozy wykorzystacie w projekcie informacyj-
nym? Do kogo głównie powinien być skierowany wasz projekt? O czym pamiętać, pla-
nując go?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

KROK 5
Zaprezentujcie wyniki waszej diagnozy.
Podkreślcie metodę, z której skorzystacie.

Opublikujemy wyniki na naszym blogu/naszej stronie na Facebooku. 
Przedstawimy wyniki na zebraniach z rodzicami. 
Prześlemy wyniki do urzędu miasta/gminy.
Opublikujemy wyniki na stronie internetowej szkoły. 
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Cel

Określenie stanu wiedzy na temat niskiej emisji wśród 
wybranych grup zawodowych. 

Autorzy 

Anna Kacprzak
Jolanta Karwowska-Nowak

Iwona Słupska

karta pracy

n r 2 

Karta Pracy nr 2

Potrzebne materiały: kwestionariusz 
sondażu, kwestionariusz wywiadu, 
dyktafon (jeśli nie macie dyktafonu, 
wybierzcie osoby, które będą notować 
wypowiedzi rozmówcy/rozmówczyni).

Opis: Z pomocą tej karty przepro-
wadzicie wywiady z osobami, które 
ze względu na swój zawód mogą 
posiadać szczególną wiedzę na temat 
kwestii zanieczyszczenia powietrza. 
Porozmawiacie z:

nauczycielem, np. biologiem, 
chemikiem, wuefistą,

lokalnym przedsiębiorcą, np. 
właścicielem sklepu, rolnikiem,

lekarzem specjalistą, np. pulmo-
nologiem, alergologiem, laryngolo-
giem,

pracownikiem urzędu miasta/
gminy, np. z wydziału ochrony śro-
dowiska.

Metoda: Metoda zastosowana w tej 
karcie pracy łączy sondaż (opisany 
w poprzedniej karcie) i wywiad. Wy-
wiad jest metodą, która pozwoli wam 
poznać wiedzę i poglądy wybranych 
osób na temat niskiej emisji. Dzięki 
tej formie porozmawiacie z mniejszą 
liczbą osób niż w przypadku sonda-
żu, ale za to zadacie więcej otwar-
tych, pogłębionych pytań. Wywiad 
wymaga od was dyscypliny – niektó-
rzy rozmówcy/rozmówczynie mogą 
opowiadać godzinami, ale waszym 
zadaniem jest sprawne zdobycie 
odpowiedzi na konkretne pytania.
Badanie przeprowadzicie w grupach 
3-osobowych (1 uczeń/uczennica 
– przeprowadza sondaż, 2 uczeń/
uczennica – przeprowadza wywiad,    
3 uczeń/uczennica – zapisuje odpo-
wiedzi/spostrzeżenia).

Czas trwania rozmowy: 15-20 minut.
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KROK 1
Wybierzecie minimum 4 osoby, z którymi przeprowadzicie wywiad. 
Skontaktujcie się z nimi, przedstawcie cel i tematykę wywiadu, poin-
formujcie, ile czasu będzie trwał, umówcie się na spotkanie. O pomoc 
w umówieniu takiej wizyty możecie poprosić nauczyciela/nauczycielkę.

KROK 2
Przyjdźcie punktualnie na spotkanie. Najpierw przeprowadzicie sondaż 
składający się z pytań zamkniętych. Następnie zadacie pytania otwarte, 
słuchając uważnie odpowiedzi. 

KROK 3
Dokonajcie zestawienia wyników, uzupełniając wykres słupkowy.

Czy wie Pan/Pani, co to jest niska emisja?

Czy zna Pan/Pani skutki niskiej emisji?

Czy zna Pan/Pani główne źródło 
zanieczyszczenia powietrza w naszej okolicy?

Wyniki sondażu

Legenda           tak           nie            nie wiem

0          10       20            30                40                  50Liczba odpowiedzi

KROK 4
Czas na podsumowanie waszego badania. Zastanówcie się i wspólnie 
odpowiedzcie na poniższe pytania.

Co was najbardziej zaskoczyło w badaniu?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Najciekawszy cytat lub zdanie, spośród tych, które usłyszeliście:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Jakie wiadomości zdobyte podczas diagnozy wykorzystacie w projekcie informacyj-
nym? O czym pamiętać, planując go?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

KROK 5
Zaprezentujcie wyniki waszej diagnozy.
Podkreślcie metodę, z której skorzystacie.

Opublikujemy wyniki na naszym blogu/naszej stronie na Facebooku. 
Przedstawimy wyniki na zebraniach z rodzicami. 
Prześlemy wyniki do urzędu miasta/gminy.
Opublikujemy wyniki na stronie internetowej szkoły.
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ZAŁĄCZNIK 1

Karta sondażu dla przedstawicieli wszystkich grup zawodowych

tak nie        nie wiem

Czy wie Pan/Pani, co to jest niska emisja?

Liczba odpowiedzipytanie

Czy zna Pan/Pani skutki niskiej emisji?

Czy zna Pan/Pani główne źródło zanieczysz-
czenia powietrza w naszej okolicy?

ZAŁĄCZNIK 2

Karta wywiadu dla nauczyciela/nauczycielki
Jaki rodzaj tematów związanych z ekologią przewiduje program nauczania dla Pana/Pani 
przedmiotu?
W jakim stopniu młodzież jest zainteresowana tematyką ekologii?
Jakie działania podejmowane są w szkole w ramach edukacji na temat niskiej emisji/ochrony 
czystości powietrza?
Czy szkoła współpracuje z innymi instytucjami w związku z zagadnieniem niskiej emisji?
Jak ogrzewany jest budynek szkoły?

ZAŁĄCZNIK 3

Karta wywiadu dla lekarza/lekarki

Jakie główne problemy zdrowotne mają Pana/Pani pacjenci/pacjentki?

Jakie choroby Pana/Pani zdaniem są skutkiem niskiej emisji/zanieczyszczenia powietrza?

Czy obserwuje Pan/Pani zwiększenie zachorowalności na nowotwory? Jeśli tak, to na które?

Jak ogrzewany jest budynek ośrodka zdrowia/przychodni?

ZAŁĄCZNIK 4

Jakie formy ogrzewania stosuje Pan/Pani w swoim przedsiębiorstwie?
Jak dojeżdżają do pracy Pana/Pani pracownicy?
W jakie akcje dotyczące ochrony środowiska angażuje się Pana/Pani przedsiębiorstwo?
Jakie widzi Pan/Pani możliwości przejścia w swoim przedsiębiorstwie na odnawialne 
źródła energii (OZE)?

Karta wywiadu dla przedsiębiorcy/przedsiębiorczyni
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ZAŁĄCZNIK 5

Karta wywiadu dla urzędnika/urzędniczki

Co wpływa na stan powietrza w regionie, a w szczególności w naszym mieście/naszej gminie?

W jaki sposób prowadzony jest monitoring powietrza w naszym mieście/naszej gminie?

 Czy miasto/gmina posiada program dotyczący ochrony czystości powietrza? Jeśli tak, to jaki?

 W jaki sposób społeczność lokalna jest informowana o poziomie zanieczyszczenia powietrza?

Jak miasto/gmina wykorzystuje OZE?

Przed wizytą w urzędzie zapoznajcie się z dokumentami miasta/gminy 
na temat ochrony czystości powietrza i strategii w tym zakresie. 
Na tej podstawie możecie uzupełnić wywiad o dodatkowe pytania. 
Wybierzcie urzędnika/urzędniczkę, który/która w mieście/gminie zaj-
muje się ochroną środowiska/OZE.

miejsce na notatki



2019

Cel

Określenie, jakie czynniki wpływają na zmianę nawyków 
w obszarze niskiej emisji. 

Autorzy

Anna Banasiak
Elżbieta Gałązka

 Marzena Augustyniak-Chojecka

karta pracy

n r 3 

Karta Pracy nr 3

Potrzebne materiały:  Karta sondażu, dyktafon (jeśli nie macie dykta-
fonu, wybierzcie osoby, które będą notować wypowiedzi mieszkańców 
i mieszkanek).   

Opis: Być może mieszkańcy 
i mieszkanki waszej miejsco-
wości wiedzą już wiele na 
temat niskiej emisji i zagro-
żeń z niej wynikających. Czy 
jednak stosują rozwiązania, 
które ograniczyłyby poziom 
zanieczyszczeń? Poniższa karta 
pracy pomoże wam to zbadać.

Metoda: Sondaż uliczny 
(ta metoda została opisana
 w pierwszej karcie pracy).
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KROK 1
Zanim rozpoczniecie pracę, podkreślcie działania, które mają nega-
tywny wpływ na środowisko, zdrowie i życie człowieka.

palenie w piecu węglowym, 
jazda rowerem, 
instalacja pompy ciepła, 
podróżowanie samochodem na dystansach do 7 km, 
palenie śmieci, 
korzystanie z komunikacji publicznej, 
korzystanie z paneli fotowoltaicznych,  
zaproszenie innych osób (np. sąsiadów) do wspólnego użytkowania/zakupu samo-
chodu. 

KROK 2
Zapoznajcie się z kartą sondażu i dopiszcie swoje propozycje odpowie-
dzi na ostatnie pytanie. Jak myślicie, co pomogłoby ludziom zmienić 
nawyki na bardziej ekologiczne?

Karta sondażu

W jaki sposób Pani/Pan ogrzewa dom?

Liczba odpowiedzipytanie Możliwe odpowiedzi 

sieć ciepłownicza
piec węglowy
pompa ciepła
kocioł gazowy
kocioł olejowy
ogrzewanie elektryczne
OZE
inne, jakie?
...............................................................................................

W jaki sposób Pani/Pan ogrzewa wodę?

Liczba odpowiedzipytanie Możliwe odpowiedzi 

piec węglowy
pompa ciepła
instalacja gazowa
ogrzewanie elektryczne
OZE 
inne, jakie?
..................................................

W jaki sposób Pani/Pan dociera do pracy/
szkoły/sklepu?

sam/sama, własnym samochodem 
własnym samochodem, ale zabie-
ram również inne osoby
komunikacją publiczną
rowerem
motocyklem
pieszo
inne, jakie?
..................................................

Co ułatwiłoby Panu/Pani zmianę nawyków 
na bardziej ekologiczne, przyjazne czystemu 
powietrzu?

dopłata do wymiany pieca
dopłaty do instalacji solarnej
dopłaty do zainstalowania 
innych OZE
rozbudowa sieci komunikacji 
publicznej
budowa ścieżek rowerowych
inicjatywa sąsiedzka w celu 
zorganizowania wspólnych 
przejazdów do pracy/sklepu 
.....................................................
.....................................................
inne, jakie?
.....................................................
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Legenda    

sieć ciepłownicza piec węglowy               pompa ciepła           kocioł gazowy
kocioł olejowy ogrzewanie elektryczne               OZE            inne

KROK 3
Podzielcie waszą grupę na mniejsze, 2-osobowe zespoły (jedna oso-
ba zadaje pytanie, druga notuje odpowiedź). Przeprowadźcie sondaż 
wśród co najmniej 40 osób w różnym wieku, zaznaczając odpowiedzi 
na powyższej karcie.

KROK 4
Dokonajcie zestawienia wyników, uzupełniając wykresy słupkowe.

W jaki sposób Pani/Pan ogrzewa dom?

0                10                       20                            30                              40

0                10                       20                            30                              40Liczba odpowiedzi

W jaki sposób Pani/Pan ogrzewa wodę?

Legenda    

piec węglowy                                         pompa ciepła                instalacja gazowa
ogrzewanie elektryczne               OZE                 inne

Legenda    

sam/sama, własnym samochodem                     własnym samochodem, ale zabieram również inne osoby

                   komunikacją publiczną          rowerem          motocyklem

                   pieszo           inne

0                10                       20                            30                              40

0                10                       20                            30                              40

W jaki sposób Pani/Pan dociera 
do pracy/szkoły/sklepu?

0                10                       20                            30                              40

0                10                       20                            30                              40

Liczba odpowiedzi

Liczba odpowiedzi
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KROK 5
Czas na podsumowanie waszego badania. Zastanówcie się i wspólnie 
odpowiedzcie na poniższe pytania:

Co was najbardziej zaskoczyło w badaniu?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Najciekawszy cytat lub zdanie, spośród tych, które usłyszeliście:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Jakie wiadomości zdobyte podczas diagnozy wykorzystacie w projekcie informacyj-
nym? Do kogo głównie powinien być skierowany wasz projekt? O czym pamiętać, pla-
nując go?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

KROK 6
Zaprezentujcie wyniki waszej diagnozy.
Podkreślcie metodę, z której skorzystacie.

Opublikujemy wyniki na naszym blogu/naszej stronie na Facebooku. 
Przedstawimy wyniki na zebraniach z rodzicami. 
Prześlemy wyniki do urzędu miasta/gminy.
Opublikujemy wyniki na stronie internetowej szkoły.

miejsce na notatki
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Cel

Zbadanie poziomu wiedzy mieszkańców na temat niskiej 
emisji w waszej okolicy. Określenie, czy mieszkańcy 

i mieszkanki mają świadomość swojego wpływu 
na jakość powietrza.

Autorzy

Lidia Iwoła
Katarzyna Krasucka

Iwona Kryczka
Bartosz Krupa

karta pracy

n r 4 

Opis: Zadanie polega na wcieleniu 
się w rolę lokalnych reporterów 
i nakręcenie „programu”, którego 
bohaterami będą mieszkańcy 
i mieszkanki waszej miejscowo-
ści wypowiadający się na temat 
niskiej emisji. 

Metoda: Akcja animacyjna to me-
toda, która ma na celu zaintereso-
wanie mieszkańców i mieszkanek 
ciekawą formą i zaproszenie ich do 
wypowiedzenia się na dany temat. 
W wyznaczonym dniu zorganizuj-
cie „studio telewizyjne”* – ustaw-
cie krzesła i atrapę telewizora, 
wywieście transparent lub tablicę 
informującą o akcji i zapraszajcie 
mieszkańców i mieszkanki do 
wypowiadania się przed kamerą. 
Jedna osoba powinna stale kon-
trolować kamerę, druga zadawać 
pytania, zaś pozostali członkowie 
i członkinie zespołu zapraszać 
przechodniów do wzięcia udziału 
w akcji.

Karta Pracy nr 4

Potrzebne materiały: Atrapa telewizora i mikrofonu (lub prawdziwa obudowa 
TV i mikrofon), kamera lub aparat, statyw, transparent, krzesła.

*Metoda zaprezentowana w tej karcie pracy powstała na podstawie pomysłu „Telewizja przyjechała” autorstwa Towarzy-
stwa Inicjatyw Twórczych „ę”: http://pomysly.e.org.pl/telewizja-przyjechala/
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KROK 1
Upewnijcie się, że w miejscu, w którym chcecie przeprowadzić ak-
cję, w wyznaczonym dniu nie będą odbywały się inne wydarzenia 
oraz, że jest to ogólnodostępna przestrzeń publiczna, w której mo-
żecie rozstawić swoje „studio”. 

KROK 2
3, 2, 1… akcja!
Zapraszajcie kolejne osoby do studia i nagrywajcie ich wypowiedzi. 
Pamiętajcie, aby poprosić uczestników i uczestniczki akcji o zgodę 
na nagranie. 
Zadawajcie pytania zgodnie z poniższym schematem.

Film z diagnozy możecie zmontować i wykorzystać jako mate-
riał w dalszych działaniach w programie Weź oddech

WSKAZÓWKA

Czy wiesz, co to jest niska emisja? Jeśli tak, krótko wyjaśnij.

Nie – Zapoznaj się w takim razie z definicją Tak
Wskaż źródła niskiej emisji najczęściej

występujące w twojej okolicy.
a. Korzystanie z nieefektywnych,

przestarzałych pieców
b. Transport samochodowy

c. Zanieczyszczenia z fabryk i zakładów produkcyjnych
d. Spalanie śmieci w piecach grzewczych

e. Wypalanie traw
f. Używanie węgla niskokalorycznego

g. Inne, jakie?

Niska emisja to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 
40 m, pochodząca z domowych pieców grzewczych, w których spalanie 
węgla lub innych paliw stałych odbywa się w nieefektywny sposób. 

Źródłem tego zjawiska jest również emisja komunikacyjna (z 
silników spalinowych).

Czy jako mieszkaniec/mieszkanka gminy 
masz wpływ na czystość powietrza? 

Nie
Dlaczego?

Tak
W jaki sposób?

Czy samorząd miasta/gminy ma wpływ na czystość powietrza? 

Nie
Dlaczego?

Tak
W jaki sposób?

KROK 3
Dokonajcie zestawienia wyników, uzupełniając wykresy kołowe.

Czy wiesz, co to jest niska emisja?

pytanie 1

Legenda

tak           nie   

Wskaż źródła niskiej emisji najczęściej występujące w twojej okolicy

pytanie 2

0                10                       20                            30                              40

0                10                       20                            30                              40Liczba odpowiedzi

Korzystanie z nieefektywnych, przestarza-
łych pieców

Transport samochodowy

Zanieczyszczenia z fabryk i zakładów 
produkcyjnych

Spalanie śmieci w piecach grzewczych 

Wypalanie traw

Używanie węgla niskokalorycznego

Inne
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Czy jako mieszkaniec/mieszkanka 
gminy masz wpływ na czystość  
powietrza?

pytanie 3

Legenda 
tak           nie   

TAK – W jaki sposób?
..................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

NIE – Dlaczego?
..................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

pytanie 4

Czy samorząd miasta/gminy ma 
wpływ na czystość powietrza?

Legenda

tak           nie   

TAK – W jaki sposób?
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
NIE – Dlaczego?
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

KROK 5
Czas na podsumowanie waszego badania. Zastanówcie się i wspólnie 
odpowiedzcie na poniższe pytania.

Co was najbardziej zaskoczyło w badaniu?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Najciekawszy cytat lub zdanie, spośród tych, które usłyszeliście:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Jakie wiadomości zdobyte podczas diagnozy wykorzystacie w projekcie informacyj-
nym? Do kogo głównie powinien być skierowany wasz projekt? O czym pamiętać, pla-
nując go?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

KROK 6
Zaprezentujcie wyniki waszej diagnozy.
Podkreślcie metodę, z której skorzystacie:

Opublikujemy wyniki na naszym blogu/naszej stronie na Facebooku. 
Przedstawimy wyniki na zebraniach z rodzicami. 
Prześlemy wyniki do urzędu miasta/gminy.
Opublikujemy wyniki na stronie internetowej szkoły.
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miejsce na notatki miejsce na notatki
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