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• Zespół Szkół nr1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej jest 

placówką w skład której wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 16 i 

Gimnazjum nr 13.  

• Szkoła umieszczona jest poza centrum miasta Dąbrowy Górniczej.  

• Szkoła słynie w mieście i regionie ze Szkolnego Obserwatorium 

Astronomicznego, które zostało oddane do użytku w listopadzie 2003r. 

Głównym celem działalności obserwatorium jest popularyzacja 

astronomii, wśród dzieci i młodzieży szkolnej, oraz mieszkańców 

regionu.  

• Obecnie realizuje kolejne projekty sprzyjające bezpieczeństwu i zdrowiu 

dzieci i młodzieży. Szkoła jest organizatorem konkursów o randze 

wojewódzkiej i regionalnej (m.in. Wojewódzki Konkurs Astronomiczny).  

• Na terenie szkoły znajduje się Pomnik Związku Orła Białego. Pomnik 

powstał dzięki dąbrowskiemu kolekcjonerowi i mecenasowi sztuki S. 

Bocianowskiemu. Autorem pomnika jest znany artysta rzeźbiarz Z. 

Brachmański. Pomnik posiada wpis do wykazu Miejsc Pamięci 

Narodowej województwa śląskiego. Ważnym elementem misji szkoły jest 

dbałość o tradycje regionu.  

• Szkoła mieści się na terenie zamieszkałym przez rodziny z różnych 

środowisk. Ze względu na specyfikę środowiska wielu rodzinom 

przyznawana jest pomoc socjalna z pomocy społecznej. Działania w 

ramach programów unijnych spowodowały zwiększenie możliwości 

edukacyjnych uczniów z trudnych środowisk oraz lepsze przygotowanie 

do aktywności zawodowej. 

W realizacji „Planety Energii” wzięli udział uczniowie klasy I szkoły 

podstawowej. W realizacji zadań zaangażowane były następujący nauczyciele: 

 Wychowawczyni klasy Pani Elżbieta Ratajczyk. 

 Nauczyciel przyrody oraz specjalista do spraw astronomii – Pani  

Marzena Smutek. 
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 Kierownik świetlicy Pani Katarzyna Doroz. 

W ramach konkursu zrealizowaliśmy trzy lekcje według scenariuszy zawartych 

w materiałach dydaktycznych. Były to tematy: 

1. Czy możliwe jest życie bez elektryczności? 

2. Bezpieczne wakacje. 

3. Racjonalnie korzystam z energii dla dobra mojego i przyrody. 

Pani Marzena Smutek (nauczyciel przyrody, specjalista ds. astronomii)  

stworzyła autorski scenariusz pt.„Daję ciepło, daję jasność” dotyczący 

wykorzystywania energii słonecznej. 

Zajęcia realizowane były z uczniami klasy pierwszej. Dzieci bardzo chętnie, 

aktywnie i twórczo podeszły do omawianych treści.  

 

Foto1. Pani Marzena Smutek rozpoczyna zajęcia pt „Dajęciepło daję jasność” 
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LEKCJA wg SCENARIUSZA nr 4 

 

Czy możliwe jest życie  

bez elektryczności? 
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Lekcja była przeprowadzona w sali lekcyjnej wyposażonej w tablicę 

multimedialną na której między innymi zostały zaprezentowane załączniki. Na 

wstępie dzieci opowiadały o dniu bez prądu. Nauczyciel omówił przyczyny 

braku dostawy energii elektrycznej. Dzieci odpowiadały na pytania z jakich 

urządzeń korzystają i które z nich jest dla nich najważniejsze. 

 

Foto2. Pani Marzena Smutek wraz z uczniami klasy I rozmawia o energii 

 

Foto3. Dzieci poznają temat: „Do czego używamy prądu” 
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W obecnych czasach korzystanie z tych urządzeń ułatwia życie. Mimo tego 

dzieci przedstawiały swoje propozycję na wypełnienie czasu. Potrafiły zająć się 

czymś innym niż np. oglądanie telewizji, czy korzystanie z komputera W domu 

były by to gry planszowe, czytanie książek. Największą trudność widziały w 

realizacji zajęć w szkole z przedmiotu informatyka. 

Na podstawie załącznika nr VIII dzieci układały i dopasowywały do 

odpowiednich grup: Światło, urządzenia w domach, ciepło, komunikacja 

wyrażenia i urządzenia, naklejały na papier tworząc plakat ,,Do czego używamy 

prądu elektrycznego?” 

 

Foto4. Nauczycielka i dzieci tworzą plakat 
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Foto5. Plakat skończony, dzieci z zadowoleniem prezentują swoją pracę 

 

W części końcowej zajęć omówiono problem ze składowaniem elektrośmieci. 

W naszym mieście są organizowane zbiórki urządzeń AGD i sprzętów RTV. 

Informacje o terminie i miejscu zbiórki są zamieszczone na stronie miasta i 

ogłoszone w mediach lokalnych , ogłoszenia są dostępne dla mieszkańców. 

Co to są elektrośmieci ( załącznik nr 11) 

Jak się pozbyć elektrośmieci? 

Wspólnie z dziećmi omówiono zasady pozbywania się ,,elektrośmieci w sposób 

najbardziej ekologiczny. 

 Rzadziej wymieniamy sprzęt 

 Dbamy o sprzęt i próbujemy go naprawić 

 Nie gromadzimy sprzętu w domu 
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 Oddajemy sprzęt w dobre ręce lub do sklepu przy zakupie nowego 

 Nie wyrzucamy świetlówek i baterii do kosza 

Następnie w oparciu o załącznik X przeprowadzono zajęcia plastyczne.  

Na zajęciach świetlicowych uczniowie kl. I zapoznali się z fotografiami 

urządzeń użytku domowego stosowanymi dawniej, ich wykorzystaniem i 

przeznaczeniem oraz wyszukiwali i porównywali ilustracje z ich obecnymi 

odpowiednikami. Zajęcia poprzedzone były wyszukiwaniem w prasie kolorowej 

i reklamowej zdjęć ilustrujących artykuły gospodarstwa domowego zasilane 

energią elektryczną.    

 

Foto 6. Zajecia plastyczne w świetlicy, dzieci pokazują jak urządzenia dające energię wyglądały 

dawniej a jak wyglądają dziś 
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Foto 7. Do stworzenia prac dzieci wykorzystały wiele różnych materiałów, były gazety, papier 

kolorowy, znalazły się także oferty sklepów elektroniccznych i gospodarstwa domowego 

 

Zgromadzone ilustracje wykorzystali do wykonywanej przez siebie pracy 

plastycznej skonstruowanej na zasadzie konfrontacji urządzeń i sprzętów 

używanych w gospodarstwie domowym dawniej i dziś. Z dziećmi pracowała w 

świetlicy szkolnej pani Katarzyna Doroz. W czasie zajęć plastycznych dzieci 

wykorzystały wiele dostępnych materiałów (gazety, wycinki z ofert itp) 
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Foto 8. Nasz uczeń wie, co dawaloo ciepło naszym prababkom a także jak my dzisiaj ogrzewamy 

siebie i nasze potrawy 
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LEKCJA wg SCENARIUSZA nr 5 

 

„Bezpieczne wakacje” 
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Temat „Bezpieczne wakacje” został przeprowadzony w ciągu czterech 

jednostek lekcyjnych. Uczniowie otrzymali tez zadanie domowe. 

Dzieci były bardzo zainteresowane omawianymi treściami. Okazało się, ze 

wielu z uczniów nie miało jeszcze utrwalonej wiedzy dotyczącej zasad 

bezpieczeństwa w omawianych w temacie sytuacjach. 

Zajęcia rozpoczęliśmy od wymienienia miejsc, w których 

spędzaliśmy/będziemy spędzać wakacje oraz czynności, jakie podczas wakacji 

wykonujemy.  

Mówiliśmy też o tym czym jest prąd. Wyobraziliśmy sobie prąd jako dzikie 

zwierze, które człowiek oswoił/ujarzmił dla swoich celów. „Oswojony” prąd 

płynie w instalacji elektrycznej w każdym pomieszczeniu, jest w różnego 

rodzaju urządzeniach energetycznych, a my musimy przestrzegać kilku zasad, 

by nie wyrządził nam krzywdy.  

Odbyliśmy z dziećmi wycieczkę po budynku szkolnym, w celu odszukania 

kryjówek prądu. W oparciu o załącznik XIII odnaleźliśmy miejsca oznaczone 

określonymi symbolami. Tym razem z dziećmi pracowała Pani Elżbieta 

Ratajczyk, wychowawczyni klasy I. 

Następnie omówiliśmy zagrożenia jakie mogą wynikać z przebywania i zabaw 

w pobliżu tych urządzeń. W toku dyskusji pojawiły się też takie zagadnienia jak 

przewodzenie prądu przez określone przedmioty oraz działanie uziemienia. 

Dzieciaki wykazały się dużą aktywnością i apetytem na wiedzę, także 

wykroczyliśmy troszkę  poza scenariusz. 

Następnie przeszliśmy do omawiania zjawisk burzy i piorunów. Uczniowie 

doskonale wiedzieli czym jest burza i jakie niesie ze sobą niebezpieczeństwa. 

Ustaliliśmy jakich zachowań należy unikać podczas burzy, jak ratować się kiedy 

burza zaskoczy nas poza domem. Rozmawialiśmy też o tym, dlaczego wielu      

z nas boi się burzy i jak można ten strach przezwyciężać.  
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Foto 9. Grzmoty, gromy, burza – czyli straszne zjawisko atmosferyczne djące potężną energię. 

 

Oglądaliśmy zdjęcia wykonane przez miłośników „łapania piorunów”. Dzieci 

wykonały swoje „zdjęcia piorunów” – stosując technikę malowania woskiem.  

Podsumowując omawiane treści uczniowie otrzymali zadanie domowe. Mieli 

narysować Małe obrazki przedstawiające niebezpieczne sytuacje obcowania z 

energią elektryczną – zabawy, zachowania, których należy bezwzględnie unikać. 
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Foto10. Maluszki rysowały jak wyobrażają sobie zagrożenie związane z ogromnym napięciem 
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LEKCJA wg SCENARIUSZA nr 6 

 

Racjonalnie korzystam z energii  

dla dobra mojego i przyrody 
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Temat „Racjonalnie korzystam z energii dla dobra mojego i przyrody” 

okazał się dla uczniów tematem trudnym. Uczniowie bowiem doskonale 

wiedzieli jak należy oszczędzać energie elektryczną, jednocześnie byli 

świadomi, jak wiele nieekologicznych zachowań sami prezentują. 

Zajęcia rozpoczęliśmy od rozmowy na temat rodzajów żarówek stosowanych              

w naszych domach i w szkole. Porównywaliśmy czy znane nam na co dzień 

żarówki są energooszczędne czy nie.  

Następnie stworzyliśmy listę najpopularniejszych urządzeń elektrycznych 

używanych w naszych domach i określiliśmy ich przydatność oraz ilość 

zużywanej przez nie energii. 

Dzieci zastanawiały się jak można zmniejszyć zużycie energii w ich domach. 

Jedną z najczęściej pojawiających się sytuacji marnowania energii elektrycznej 

wymienianą przez uczniów był fakt włączania świateł w pomieszczeniach,              

w których nie przebywamy oraz włączanie kilku urządzeń naraz, np. komputera 

i telewizora.  

Zadaniem domowym uczniów było ponowne omówienie tematu z rodzicami 

oraz stworzenie obrazków ilustrujących zachowania nieekologiczne, które 

należy wyeliminować z ich domów. 
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Foto11. Uczniowie klasy I prezentują ekologiczne prace domowe 
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Lekcja według autorskiego scenariusza 

dotycząca wykorzystywania energii 

słonecznej. 

 

„Daję ciepło, daję jasność” 

Autor: mgr M.Smutek 
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SCENARIUSZ LEKCJI  

 

TEMAT: ,,Daję ciepło, daję jasność”- energia słoneczna 

CELE ZAJĘĆ 

Uczeń  

 zna właściwości Słońca jako gwiazdy 

 zna sposoby pozyskania energii słonecznej  

 wymienia urządzenia służące do pozyskiwania promieni słonecznych 

 opisuje zasady bezpiecznego przeprowadzania obserwacji słonecznych 

 

Uczeń potrafi  

 wymienić wady i zalety energii słonecznej 

 podać przykłady wykorzystania energii słonecznej w życiu codziennym 

 obserwować Słońce przez teleskop 

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA 

Po zajęciach uczeń potrafi:  

 wyjaśnić genezę ciepła i światła pochodzącego ze Słońca 

 scharakteryzować Słońce jako gwiazdę i centralne ciało niebieskie 

naszego układu planetarnego 

 podać przykłady wykorzystania energii Słońca przez ludzi  

 podać informacje dotyczące warunków świetlnych potrzebnych do 

efektywnego wykorzystania energii promieniowania słonecznego 

 bezpiecznie przeprowadzać obserwacje Słońca  

 

METODY I FORMY PRACY 

 

Pogadanka, dyskusja, burza mózgów, pokaz multimedialny,  

Zajęcia praktyczne-obserwacja przez teleskop tarczy słonecznej 

Przedstawienie teatralne(drama) 

Zajęcia plastyczne 

Praca indywidualna i zbiorowa 

Współpraca z rodzicami-przedstawienie 
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Środki dydaktyczne: 

Scenariusz przestawienia (załącznik nr 1)  

Multimedia(komputer, rzutnik)- prezentacja multimedialna  

Sprzęt nagłaśniający(przedstawienie)  

Materiały biurowe :duży brystol, materiały biurowe-kredki(plakat-

wykorzystanie energii słonecznej w życiu codziennym) 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

Część wstępna 

 

Pokaz multimedialny- prezentacja multimedialna ,,Słońce” - część I 

 

Dzieci poznają głównego bohatera zajęć, czyli Słońce. Prezentacja ma im 

uświadomić skąd pochodzi światło i ciepło docierające do Ziemi. Jaka jest 

geneza energii słonecznej. Ma również pokazać prawdziwe oblicze Słońca:  

gwiazdy dającej życie ale również temu życiu zagraża-jest rozżarzona kulą gazu 

o bardzo dużej aktywności. 

 

Życiodajna gwiazda a zarazem straszliwe nuklearne piekło 

 

Pytania do dzieci 

 

Ile wynosi średnia odległość od Słońca? 

Jaka temperatura panuje w jądrze Słońca? 

Jakie rodzaje aktywności Słońca znamy? 

Co nam daje Słońce? 

 

Część główna 

 

 Pokaz multimedialny- prezentacja multimedialna ,,Energia słoneczna”- część II 

 

Ta część ma ukazać Słońce jako źródło energii. Na skutek niewyobrażalnie 

wysokiego ciśnienia i temperatury  następuje zamiana wodoru w hel. 

Słońce jest  siłownią jądrową będącą nieokiełznanym źródłem energii. 

 

Słońce jest źródłem energii. Energia słoneczna dociera do ziemi w postaci 

promieniowania słonecznego. Nie potrzeba żadnych urządzeń, aby wykorzystać 

energię słońca i ogrzać się w jego promieniach. Promieniowanie słoneczne daje 

światło, ciepło, ale również w zbyt dużej dawce może powodować oparzenia. 
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Jest źródłem śmiercionośnego promieniowania. Przed Słońcem chroni nas pole 

magnetyczne i atmosfera Ziemi 

Nie cała energia słoneczna dociera do Ziemi. Część promieni zostaje 
pochłonięta przez atmosferę, chmury, lub odbita i rozproszona. (schemat nr 1) 

Do powierzchni ziemi dociera mniej niż połowa promieniowania słonecznego. 

Energia Słoneczna to energia odnawialna -przyjazna środowisku i człowiekowi. 

Źródła tej energii są łatwo dostępne, a jej wykorzystanie jest stosunkowo tanie. 

Eksploatacja tych źródeł nie powoduje zanieczyszczeń środowiska.  

Energia słoneczna może być przetwarzana w ciepło i wykorzystana do 

ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania ciepłej wody lub suszenia roślin, 

owoców, nasion czy grzybów. Jest też stosowana do produkcji energii 

elektrycznej.  

Słoneczną energię można wykorzystać lepiej, jeśli zastosuje się specjalne 

urządzenia. Za pomocą energii słonecznej można ogrzewać wodę w basenach, 

lub tą którą zużywamy w domu do kąpieli. Energią słońca można nawet 
zamienić na prąd elektryczny. 

Buduje się również elektrownie słoneczno-wiatrowe 

 

Uczniowie odpowiadają na pytania: 

 

Czy Słońce jest źródłem energii? 

Do czego służy promieniowanie słoneczne? 

Jak możemy wykorzystać energię Słońca? 

 

Zajęcia plastyczne-rysunki do tematu ,, Wykorzystanie energii słonecznej w 

życiu codziennym”- dzieci rysują i malują obrazki 

 

Jakie są wady i zalety pozyskiwania energii słonecznej?  

Jakie urządzenia wykorzystuje się do pozyskiwania tej energii? 

Czy można połączyć dwa źródła energii odnawialnej? 

 

Cześć końcowa (podsumowująca) 

1.Wypełnij luki w zdaniach wpisując wyrazy z ramki. Każdego słowa użyj tylko 

raz. 

promieni Słońca gromadzą elektryczność światła słonecznego 

1. Energię słoneczną czerpiemy ze ................................................, które jest 

wielką kulą gazu. 
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2. Energia słoneczna dociera do Ziemi pod postacią ..................................... . 

3. Rośliny .............................................. energię słoneczną w swoich liściach. 

4. Kolektory słoneczne używają ............................................., które zmieniają na 

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

2.Obserwacje Słońca przez teleskop 

3.Przygotowanie i realizacja przedstawienia (materiały można przygotować 

odpowiednio wcześniej) 

PRACA DOMOWA 

Przygotuj się do roli w przedstawieniu. 

Zrób wiatraczek ( instrukcja w ,,Teczce artysty” wydawnictwa Nowa Era) 
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Scenariusz przedstawienia scenicznego w wykonaniu 

uczniów kasy I 

,,W stronę Słońca-wyprawa kosmiczna” 

1. Start rakietą  

Odgłos startującej rakiety 

Wierszyk ,,Kosmonauta” – dziecko przebrane  za kosmonautę 

Kosmonauta to ma życie! 

Lewitując na orbicie 

W pas się kłania księżycowi. 

Złote gwiazdki łap- cap łowi. 

Nie brakuje mu ochoty 

Na kosmiczne zwroty- psoty 

Nauczyciel (N) 

Stańcie razem wszyscy w koło 

Uśmiechnijcie się wesoło 

Teraz jedno z Was niech stanie  

W środku- to jego zadanie 

Inni niech się kręcą wkoło 

Śpiewając piosenkę wesołą 

Na klaśnięcie nauczyciela obroty wokół własnej osi 

Jedno z dzieci staje w środku sali pełniąc rolę Słońca.  

Ośmioro dzieci przebranych za planety okrąża ,,Słońce” i chodząc dookoła wykonuje na 

klaśnięcie nauczyciela obroty dookoła własnej osi. 

Dzieci  klaszczą w rytm muzyki. 

Planety i Słońce śpiewają piosenkę ( na melodię ,,My jesteśmy krasnoludki”) 
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Planety: 

My jesteśmy planetami 

Hopsasa, hopsasa 

Jeśli chcesz to kręć się z nami 

Hopsasa, hopsasa 

Ciągle Słońce obiegamy 

Oj tak tak, oj tak tak 

Wciąż humory dobre mamy 

To nasz znak, to znak 

 

Słońce: 

Kim ja  jestem wszyscy wiecie 

Hopsasa, hopsasa 

Ciągle z góry na Was świecę 

Hopsasa, hopsasa 

Daję ciepło, daję jasność 

Hopsasa, hopsasa 

Przy mnie wszystkie gwiazdy gasną 

Hopsasa, hop 

Planety: 

Świeć nam Słońce długie lata 

Hopsasa, hopsasa 

Bo Twoja natura taka 

Hopsasa, hopsasa 

Jesteś dla nas najważniejsze 

Hopsasa, hopsasa 



KONKURS „PLANETA ENERGII”  2013 
 

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego, ul. M. Konopnickiej 56,  41-300 Dąbrowa Górnicza,  woj. śląskie, e-mail 

sp16gim13@interia.pl, www.zs1dg.republika.pl, tel 32 262 38 71|    
  Strona 25 
 

Z Tobą życie jest piękniejsze,  

Hopsasa, hop 

Dzieci przebrane za planety –przedstawiają się  mówią o sobie  

Merkury w blasku słonecznym się chowa,  

Wenus rano lub wieczorem świecić jest gotowa.  

Ziemia ma Księżyc, co błyszczy nocami  

tylko tam ludzie dotarli swymi rakietami. 

Może na Marsa wyprawa się uda i zobaczymy tam pustynne cuda? 

Pas planetoid dalej się rozpościera,  

i duże planety od małych oddziela. 

Olbrzymi Jowisz ma plamę czerwoną,  

a Saturn się szczyci pierścieni koroną.  

Urana i Neptuna, dzieci jeśli chcecie,  

możecie zobaczyć jedynie w lunecie. 

A blade Komety, gdy nadejdą chmury wiszą nad Szopkami warkoczem do góry. 

Wszystkie te obiekty, od początku do końca, 

krążą sobie razem dookoła Słońca!  

 

 

 

 

 

Literatura i źródła internetowe; Część scenariusza zaczerpnięto z książki autorstwa Agnieszki 

Kaczorowskiej-Żydek ,,Pory Roku”- wydawnictwo Printex 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI I PRZEBIEGU LEKCJI 

O ENERGII SŁONECZNEJ 

Lekcja była przeprowadzona w szkolnym obserwatorium astronomicznym, które 

posiadamy od 2003 roku. Korzystamy z wysokiej klasy sprzętu optycznego. 

Posiadamy teleskop zwierciadlany o średnicy 50 cm. Prowadzimy obserwacje 

plam słonecznych i  nocnego nieba. 

Obserwatorium prowadzi działalność dydaktyczną i jest dostępne dla wszystkich 

zainteresowanych astronomią.  

Wybór tematu wydał nam się oczywisty. Dzięki swoim możliwościom 

technicznym mogliśmy połączyć  teorię z praktyką.  

Dzieci obejrzały prezentację multimedialną, która stanowiła wstęp do zajęć.     

W pokazie zawarto informacje o Słońcu jako gwieździe, jego właściwościach      

i aktywności. W drugiej części prezentacji zapoznaliśmy się ze sposobami 

wykorzystywania energii słonecznej.  

W ramach naszych działań przygotowaliśmy przedstawienie teatralne dotyczące 

Słońca i planet Układu Słonecznego.  

 

Foto12. Dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami przygotowały się do spektaklu teatralnego o 

tematyce związanej z energetycznym Słońcem 
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Foto13. Prezentacja małych aktorów. Widownią sa uczniowie najmłodszych klas i rodzice. 

 

Pomysł przedstawienia był ciekawą formą łączenia nauki z zabawą. 

Przedstawienie wymagało większych przygotowań i wielu prób.  

Nawiązaliśmy współpracę z rodzicami, którzy wykazali się pomysłowością      

w tworzeniu strojów. Dzieci świetnie się bawiły a przy okazji wiele nauczyły. 

Największe uznanie należy się kosmonaucie, który znosił dzielnie trudy 

noszenia kombinezonu.  

W ramach zajęć plastycznych dzieci wykonały piękne prace dotyczące 

sposobów wykorzystania energii słonecznej, a także kręcące się wiatraczki. 
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Foto14. Kolejna fantastyczna lekcja, dzieci w sali szkolnego obserawtorium astronimicznego 

wykonywał wiatraczki – znane od wieków żródło energii 

 

Zapoznały się również z teleskopem i przeprowadziły obserwacje tarczy 

słonecznej. 
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Foto15. Obsrewacje slońca no i dokładna analiza sprzętu astronomicznego 

 

 

 

Opracowanie: 

Mgr M.Smutek 

Mgr E.Ratajczyk 


