
Smog i zdrowie

E–lekcja dla uczniów 
klas 1-3 szkół podstawowych



ZAPRASZAMY!

Przed Tobą lekcja na temat wpływu smogu na zdrowie.

Dowiesz się między innymi:
• co to jest smog i jak powstaje?

• jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na zdrowie?

• jak chronić się przed smogiem?



Witaj! Nazywam się Klara i będę Ci 
towarzyszyć podczas tej lekcji. 

Zanim przejdziesz dalej, przygotuj długopis
i wydrukuj karty pracy. Znajdziesz je na stronie 
głównej, tu: CZĘŚCI LEKCJI – KARTY PRACY



Część I: Co to jest smog i jak powstaje?
Popatrz na zdjęcie i zastanów się, co widzisz.

Panoramę miasteczka?

Chmury?
Piękny zachód słońca?

Tak! A teraz przyjrzyj się uważniej. Czy 
widzisz, że część „chmur” to jednak dym? 
Całe miasteczko wśród wzgórz przykryte 
jest zadymioną gęstą kołderką. 

Ta biała kołderka to SMOG – toksyczne 
powietrze, zanieczyszczone 
niebezpiecznymi substancjami 
powstałymi w wyniku spalania złej jakości 
węgla, niewysuszonego drewna, a nawet 
śmieci!



Popatrz na kolejne zdjęcie i zastanów się, co widzisz.

Dach?

Żółty dym wydostający się 

z domowego komina?Niebo?

Tak! To tak zwana NISKA EMISJA – czyli 
zanieczyszczenia wydostające się z niskich 
kominów w domach jednorodzinnych. Taki 
dym unoszący się z domowego komina to 
główna przyczyna powstawania smogu 
w Polsce. Pozostałe dwa źródła smogu to 
samochody oraz przemysł.

Po kolorze dymu można stwierdzić, co jest 
spalane w domowym piecu. Bladożółty 
i pomarańczowy kolor to znak, że do pieca były 
wrzucane plastiki, puszki i zwykłe śmieci. Taki 
dym jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia.



A co znajduje się na tym zdjęciu?

To zdjęcie pokazuje, w jaki sposób kilka 
dymiących kominów może zmienić jakość 
powietrza w całej okolicy. Największy smog 
jest właśnie w miejscowościach, w których 
domy ogrzewane są starymi piecami, tzw. 
kopciuchami.

Co można zrobić, żeby oddychać czystym 
powietrzem? Wymienić kopciucha na nowy 
piec z certyfikatem lub ogrzewać dom 
ekologicznymi źródłami, np. gazem lub 
pompą ciepła.

Śnieg na dachach miasteczka?

Żółta mgła?



A co jest na zdjęciu zrobionym z wieżowca?

Panorama miasta?

Zima w mieście

Tak! Ale brudna i gęsta mgła zaciera obraz. 
To przykład smogu w dużym mieście. 

Na ulicy, nisko przy ziemi często nie widać 
smogu. Ale można go wyczuć za pomocą 
węchu. Ma bardzo nieprzyjemny zapach.

W tej brudnej mgle znajdują się pyły, sadze, 
kurz oraz różne niebezpieczne dla zdrowia 
substancje. Najbardziej trujące są bardzo 
drobne pyły (PM2,5, PM10) i inne związki 
chemiczne o trudnych nazwach, np.: 
dioksyny, furany oraz rakotwórczy 
benzo(a)piren.



Czerwony i bordowy kolor pokazuje miejsca, gdzie 
mieszkańcy oddychają najbardziej trującym 
powietrzem. 

Niestety Polska ma najbardziej zanieczyszczone 
powietrze w całej Unii Europejskiej.

A co widzisz na tych dwóch mapach?



Stan powietrza w Polsce jest alarmujący w okresie 
sezonu grzewczego, czyli od października do kwietnia. 

Smog występuje najczęściej tam, gdzie mieszkańcy 
ogrzewają domy starymi piecami bez certyfikatów. 

Bez całkowitej likwidacji „kopciuchów”
nie wygramy ze smogiem w Polsce!



Zanim przejdziesz dalej, 
uzupełnij przeplatankę 
z karty pracy (ćwiczenie 1). 



Część II: Jak smog wpływa na zdrowie?

Im więcej smogu, tym bardziej zanieczyszczone powietrze, 
którym oddychamy. Ryzyko zachorowania na różne choroby 
rośnie. 

Skutki wdychania smogu można poczuć na sobie bardzo 
szybko. Toksyczne i szkodliwe substancje obecne 
w zanieczyszczonym powietrzu w ciągu 5 minut 
docierają do całego ciała.

Pierwsze objawy zatrucia smogiem to lejący się katar, 
ból gardła i podrażnienie oczu.



niepokój, problemy 
z koncentracją, udar mózgu

kaszel, katar, 
zapalenie zatok

choroby serca 
i układu krążenia

choroby płuc, 
astma 

choroby układu 
rozrodczego

Im dłużej przebywasz w zanieczyszczonym powietrzu, tym bardziej smog wpływa na Twój organizm. 

Długotrwałe oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może powodować bardzo groźne choroby.

Ta biała kołderka to SMOG – toksyczne 
powietrze, zanieczyszczone 
niebezpiecznymi substancjami 
powstałymi w wyniku spalania złej jakości 
węgla, niewysuszonego drewna, a nawet 
śmieci!



Smog szkodzi wszystkim organizmom żywym. Nie tylko ludziom, ale także zwierzętom i roślinom.

Jednak największe zagrożenie stanowi dla kobiet w ciąży, osób starszych i dzieci. 

Dzieci wdychają więcej zanieczyszczeń niż ich rodzice. Dlaczego tak się dzieje? 

Dzieci:

• wykonują więcej oddechów na minutę niż dorośli,

• są niższe, a przy ziemi gromadzi się najwięcej 
zanieczyszczeń,

• oddychają częściej przez usta, a nie przez nos,

• dłużej przebywają na zewnątrz,

• są bardziej narażone na infekcje (ich układ 
odpornościowy jeszcze się rozwija).



Zanim przejdziesz dalej, rozwiąż 
rebus z karty pracy (ćwiczenie 2).



Stan powietrza [µg/m³]

Ocena powietrza

PM2,5 122

Część III: Jak możesz ograniczyć wpływ smogu na Twoje zdrowie?

• Sprawdzaj stan powietrza na stronach WWW
(np. esa.nask.pl), w aplikacjach lub na ekranach 
ESA w Twojej szkole. Bądź na bieżąco!

• W Polsce średnie stężenie pyłów PM2,5 w ciągu 
roku nie może przekraczać 20 μg/m³.

• Pokaż alarmujące wskazania osobie dorosłej 
i wspólnie dostosujcie Waszą aktywność do 
panujących warunków. 

1. SPRAWDZAJ STAN POWIETRZA



Zanim przejdziesz dalej i dowiesz 
się, jak jeszcze możesz chronić się 
przed smogiem, odczytaj jakość 
powietrza w Twojej miejscowości 
ze strony www.esa.nask.pl i wykonaj 
ćwiczenie 3 z kart pracy.
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Ocena powietrza

PM2,5 122

• Dopóki stan powietrza się nie poprawi, 
zrezygnuj z wyjścia na plac zabaw. Nie biegaj 
i nie uprawiaj innych sportów na zewnątrz – 
pobaw się w domu. 

• W czasie wysiłku fizycznego oddychasz 
szybciej i do Twoich płuc dociera nawet kilka 
razy więcej powietrza niż w czasie 
spoczynku, dlatego więcej szkodliwych 
substancji może trafić do Twojego 
organizmu.

2. JEŚLI STAN POWIETRZA JEST ALARMUJĄCY, POZOSTAŃ W DOMU
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• Przy zamkniętych oknach powietrze w mieszkaniu 
będzie czystsze niż na zewnątrz. Stężenia pyłów 
w pomieszczeniach są średnio o połowę niższe niż 
na zewnątrz. 

• Jeśli w Twoim domu jest oczyszczacz powietrza, 
pamiętaj, aby go włączyć.

3. JEŚLI STAN POWIETRZA JEST ALARMUJĄCY, ZAMKNIJ OKNA



• Ogranicz rozmowy na zewnątrz i oddychaj przez 
nos. Nos jest naturalnym filtrem naszego 
organizmu. Każdego dnia pobiera ponad 20 000 
litrów powietrza. Dzięki codziennej higienie nosa 
wzmacniasz naturalne funkcje ochronne organizmu.

• Noś maskę przeciwsmogową. Maski dobrej jakości 
potrafią zatrzymać ponad 99% pyłów i innych 
zanieczyszczeń powietrza.

• Jeśli nie używasz maski, po powrocie do domu 
oczyść nos, przemyj oczy wodą, przepłucz gardło, 
to ograniczy ilość szkodliwych substancji, które 
mogłyby się przedostać do organizmu.

4. JEŚLI STAN POWIETRZA JEST ALARMUJĄCY, 
    A MUSISZ WYJŚĆ Z DOMU
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• Regularnie odwiedzaj stronę www.esa.nask.pl 
i sprawdzaj, jak możesz zwalczać smog w Twojej 
okolicy!

5. BĄDŹ EKO - POSZERZAJ WIEDZĘ, JAK DBAĆ     
  O CZYSTE POWIETRZE



Brawo!
Doszedłeś do końca e-lekcji i już wiesz, 

jak smog wpływa na zdrowie.

Teraz sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż 
TEST. Znajdziesz go na stronie głównej, 

tu: CZĘŚCI LEKCJI – TEST.



Materiał powstał w ramach projektu „Otrivin Oddychaj Czysto”.

DZIĘKUJEMY!
www.esa.nask.pl
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