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 1.��Jako wprowadzenie do lekcji zaproponuj uczniom krótką wizualizację życia „Jeden dzień bez prądu”.
• Wstajesz rano i dowiadujesz się, że przez cały dzień nie będzie prądu w okolicy, gdzie mieszkasz. 
• Opisz cały swój dzień, w domu i w szkole. 
• �Omów możliwe przyczyny braku dostawy energii elektrycznej (uszkodzenia spowodowane wichu-

rą, oblodzeniem linii energetycznych, gwałtownym wzrostem zużycia energii).
2.��Zaproś uczniów do odpowiedzi na pytania:
   – Z których urządzeń elektrycznych korzystasz codziennie? 
   – Czego najbardziej będzie Ci brakowało w dniu bez prądu?
   – Jak sobie poradzisz bez tych urządzeń?

CZęść główna
Czy współczesny człowiek może żyć bez prądu?
1.��Zainspiruj uczniów do swobodnych wypowiedzi na temat: 
    – Do czego używamy prądu elektrycznego? 
    – Jakie urządzenia i sprzęty, stosowane w życiu codziennym, pracują dzięki energii elektrycznej? 
2.��Wypowiedzi dzieci zapisuj w formie schematu na tablicy, przydzielając je do odpowiednich grup:
   • Światło: oświetlenie domów i ulic.
   • Urządzenia w domach: lodówka, pralka, kuchenka elektryczna, odkurzacz, żelazko, czajnik 
     elektryczny, suszarka do włosów, komputer, radio i telewizor.
   • Ciepło: grzejniki elektryczne, ogrzewanie bojlerów na wodę. 
   •  Komunikacja: transport – tramwaje, pociągi, metro, Internet – komputer, doładowania telefonów 

komórkowych.

TemaT 4 Czy możliwe jest życie bez 
elektryczności?
Cele zajęć
• ��Wskazanie różnych sposobów wykorzystywania energii elektrycznej.
• ��Uświadomienie korzyści, jakie mamy z energii elektrycznej w życiu codziennym.
• ��Zachęcanie do oddawania elektrośmieci do odpowiednich punktów zbiórki.

Przewidywane osiągnięcia
Uczeń:
• ��Wymienia urządzenia elektryczne, z których korzystamy w życiu codziennym.
• Określa korzyści płynące z energii elektrycznej.
• ��Wyjaśnia, w jaki sposób prąd elektryczny zmienił życie ludzi.
• ��Wyjaśnia, dlaczego elektrośmieci należy oddawać do odpowiednich punktów.

Metody i formy pracy
• Rozmowa, pogadanka, dyskusja, burza mózgów. 
• Praca indywidualna, zbiorowa.

Materiały pomocnicze
•   Zdjęcia starych i nowoczesnych sprzętów domowych, kserokopia tabeli z zadania 3 dla każdego ucznia.

Przebieg zajęć

CZęść wstęPna

ZAŁĄCZNIK IX

ZAŁĄCZNIK VIII
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Jakie korzyści daje nam energia elektryczna?
3.� Poproś dzieci, aby uzupełniły pisemnie lub ustnie tabelę, wymieniając korzyści z urządzeń elektrycznych.
4.  Zaproś uczniów do dyskusji: Co byłoby, gdyby nie było prądu elektrycznego?

Zachęcaj wszystkich do zabrania głosu. Każda odpowiedź może być uznana za poprawną, o ile jest 
logiczna i trafnie uzasadniona.

5.  W podsumowaniu dyskusji przedstaw uczniom kilka sprzętów, których używali nasi przodkowie. 
Omów, jak takie sprzęty działały.

6.  Obok starych sprzętów umieść nowoczesne sprzęty elektryczne. Porównanie to powinno skłonić dzieci 
do sformułowania wniosków, będących odpowiedzią na pytanie:
W jaki sposób prąd elektryczny zmienił życie ludzi?
• Stosując metodę burzy mózgów, zbierz jak najwięcej pomysłów dzieci.
• Zapisz je i zawieś w widocznym miejscu.
– Więcej czasu na różne zajęcia, rozwijanie hobby, przyjemności. 
– Dłużej możemy być aktywni.
– Szybciej wykonujemy zaplanowane czynności: gotowanie, pranie, sprzątanie.
– Mniej wkładamy wysiłku własnego.

CZęść końCowa
Oprócz korzyści, jakie dają nam sprzęty elektryczne, mamy problem z ich składowaniem.
Poprowadź krótką pogadankę: 
– Co to są elektrośmieci?
– Dlaczego nie wolno wyrzucać ich do śmietnika?
– Jak się ich pozbyć?

ZAŁĄCZNIK IX

ZAŁĄCZNIK X

ZAŁĄCZNIK IX

Praca domowa
• Sporządź listę takich odpadów, które są w Twoim domu.
• Dowiedz się, gdzie znajduje się najbliższy punkt zbierania elektrośmieci.

Pomysł na działania dodatkowe
Zaproponuj uczniom zabawę pt. „Szkolny detektyw na tropie ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny)”. Podziel uczniów na grupy kilkuosobowe. Każdej grupie przydziel inne pomieszczenie w 
budynku szkolnym do poszukiwania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zachęć uczniów do ozna-
czenia urządzeń, które mogą być uznane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz wymyślenia, 
co można zrobić ze znalezionym ZSEE. Zajęcia zakończ małym happeningiem na terenie szkoły, w któ-
rym uczniowie zaprezentują dwie wizje przyszłości: pierwszą, kiedy problem ZSEE nie jest rozwiązany, 
i drugą, kiedy ludzie postępują z ZSEE zgodnie z przepisami.

autor pomysłu: Sylwia Linek, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy

Urządź w szkole wraz z dziećmi wystawę dawnego sprzętu domowego. Poproś, aby dzieci przy pomocy 
rodziców wyszukały w domach dawniej używane przedmioty i przyniosły je do szkoły. Przygotujcie 
kartki z opisem przedmiotów: jak się nazywają, do czego służyły, kiedy zostały wytworzone.

autor pomysłu: Grażyna Sujewicz, Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku



ZaŁĄCZNIK VIII

Do czego używamy 
prądu elektrycznego?

światło
CiePło

urZąDZenia 
w DoMu

oświetlenie 
domów

w kuchni

koMunikaCja

internet

komputery

transport

pociągi

metro

tramwaje

lodówka

kuchenka
elektryczna

czajnik

mikser

mikrofalówka

pralka

suszarka  
do włosów

odkurzacz

żelazko
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telewizor

wideo
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rozrywka
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oświetlenie ulic

grzejniki

boilery
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ZaŁĄCZNIK IX Tabela korzyści z prądu elekTrycznego

urZąDZenia eLektrYCZne korZYśCi

oświetlenie domów 

oświetlenie ulic

lodówka 

pralka 

kuchenka i czajnik elektryczny 

odkurzacz 

żelazko 

suszarka do włosów 

komputer 

radio i telewizor 

grzejniki elektryczne

ogrzewanie bojlerów na wodę

tramwaje, pociągi, metro 

komputer 

doładowania telefonów komór-
kowych
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ZaŁĄCZNIK X Jak prąd elekTryczny zmienił życie ludzi

pranie kąpiel słuchanie  
muzyki

oświetlenie

ogrzewanie prasowanie podgrzewanie 
posiłków,

ogrzewanie  
wody  
do kąpieli

pranie kąpiel słuchanie  
muzyki

oświetlenie

ogrzewanie prasowanie podgrzewanie 
posiłków

ogrzewanie 
wody do kąpieli
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Duże urządzenia agD: 

chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, 

zmywarki, kuchenki elektryczne, piekarniki, grzejniki 

elektryczne, klimatyzatory i wentylatory.

Mniejsze urządzenia agD: 

odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, 

miksery, młynki do kawy, noże elektryczne, suszarki, 

depilatory, golarki, zegarki, wagi.

sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: 

komputery, drukarki, laptopy, kopiarki, kalkulatory, faksy, 

aparaty telefoniczne - tradycyjne i komórkowe.

sprzęt rtV: 

radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery, 

video, sprzęty hi-fi, wzmacniacze i instrumenty muzyczne.

sprzęt oświetleniowy: 

świetlówki, żarówki energooszczędne, lampy, żyrandole.

narzędzia elektryczne i elektroniczne: 

wiertarki, piły, maszyny do szycia, narzędzia do drewna 

i metalu.

Zabawki, sprzęt relaksacyjny i sportowy: 

kolejki elektryczne, tory wyścigowe, gry video, kieszonkowe gry.

ZaŁĄCZNIK XI elekTrośmieci


