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Bez czego żadne zwierzę nie może żyć?

Oto cztery podstawowe potrzeby1:
•  powietrze

•  pożywienie

•  woda pitna

•  schronienie

Chociaż przeciętnie wykonujemy 
ok. 20 oddechów na minutę2, często 
nie zastanawiamy się nad jakością 
powietrza, którym oddychamy.

2 PM-PL-OTRI-21-00152
1.  https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z6882hv/articles/zx38wmn Dostęp: październik 2021
2. https://www.medicalnewstoday.com/articles/324409 Dostęp: październik 2021
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Tropiciele czystego oddechu.

Kryteria sukcesu
• Umiem wymienić przykłady zanieczyszczeń powietrza.

• Znam niektóre skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza.

• Umiem określić działania, dzięki którym mogę ograniczyć 
ekspozycję na zanieczyszczone powietrze.

Cel lekcji: poznać skutki zanieczyszczenia powietrza 
i sposoby na ograniczenie jego wpływu na zdrowie.

3 PM-PL-OTRI-21-00152
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Czym jest powietrze? 
Który wykres Waszym zdaniem pokazuje skład powietrza?3
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3. https://climate.nasa.gov/news/2491/10-interesting-things-about-air/ Dostęp: październik 202
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Czym jest powietrze? Dlaczego go potrzebujemy?

Powietrze jest mieszaniną gazów. Głównym 
gazem w naszej atmosferze jest azot.

Potrzebujemy tlenu.

W pozostałym 1% znajdują się także 
zanieczyszczenia3 – nawet tak niewielka 
ilość nadal może powodować problemy 
ekologiczne i zdrowotne.

Z czego składa się powietrze?

21%
tlen

1%
inne

78%
azot

3. https://climate.nasa.gov/news/2491/10-interesting-things-about-air/



6 PM-PL-OTRI-21-00152

Zanieczyszczenie powietrza: czym są pyły zawieszone (PM)?

Pyły zawieszone (PM) to rodzaj zanieczyszczenia 
powietrza. To cząstki (drobinki) ciał stałych lub 
płynów zawieszone w powietrzu.4

Do pyłów zawieszonych zaliczamy m.in. zarodniki 
pleśni, kurz, dym, pyłki, sadzę i brud.4

Pyły zawieszone są naprawdę drobne – ich 
średnica waha się od 2,5 μm do 10 μm.5 Symbol 
„μm” oznacza mikrometr, czyli 0,001 mm. To mniej 
niż grubość ludzkiego włosa czy ziarnka piasku!6Porównanie 

wielkości pyłów

4. https://www.cdc.gov/air/particulate_matter.html Dostęp: październik 2021
5. https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics Dostęp: październik 2021
6. https://ww2.arb.ca.gov/resources/inhalable-particulate-matter-and-health Dostęp: październik 2021

Ludzki włos
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Pyły zawieszone w powietrzu można 
znaleźć w prawie każdym kraju, jednak 
różnice w poziomie zanieczyszczenia na 
świecie są duże.7

Jakość powietrza, którym oddychamy, 
zależy od delikatnej równowagi między 
ilością pyłu trafiającego do atmosfery a 
szybkością, z jaką jest z niej usuwany.3

Co może być źródłem  
zanieczyszczenia pyłem 
zawieszonym?

7 PM-PL-OTRI-21-00152
3. https://climate.nasa.gov/news/2491/10-interesting-things-about-air/ Dostęp: październik 2021
7.  www.thecleanbreathinginstitute.com/content/dam/cf-consumer-healthcare/tcbi/master/ResourcesLP/PDFs/A5-Leaflet- 

Consumers-D2.pdf Dostęp: październik 2021
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Skąd bierze się pył zawieszony?8

Pożary lasów/
odpadów

Place budowy/
rozbiórki

Nieutwardzone 
drogi/pola

Samochody/
ciężarówki

Kominy domowe/
fabryczne

8. http://local.sltrib.com/charts/pollution/pm.html Dostęp: październik 2021
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Nos ma nosa!9

• Nos to nasza pierwsza linia obrony przed pyłem.

• Służy on jako naturalny filtr powietrza, które wdychamy 
do płuc.

• Znajdujące się w nosie małe włoski (rzęski) pomagają 
filtrować powietrze, wyłapując szkodliwe cząstki.

Rzęski19

9.  https://www.rhinologyonline.org/Rhinology_online_issues/manuscript_102.pdf Dostęp: październik 2021
19. https://www.shutterstock.com/image-vector/nasal-mucosa-cells-micro-cilia-vector-212353303 Dostęp: październik 2021
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Co myślicie o tych wypowiedziach? Z kim się zgadzacie?

Janek
Chyba musimy z mamą 
zaplanować nową trasę do 
szkoły, bo najczęściej chodzę 
wzdłuż zakorkowanej ulicy, 
a powietrze jest brudne 
i śmierdzi.

Sara
Nie muszę się martwić 
o jakość powietrza, którym 
oddycham, bo wszędzie 
jeżdżę samochodem, 
a w domu moi rodzice palą 
świeczki, więc zawsze ładnie 
pachnie.

Paweł
Jeżdżąc samochodem, nie 
tylko zatruwamy powietrze 
bardziej niż gdy idziemy 
piechotą, ale w dodatku 
oddychamy gorszym 
powietrzem.
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Dlaczego chcemy oddychać czystszym 
powietrzem?

Musimy ograniczyć wytwarzane przez nas zanieczyszczenia 
powietrza i ekspozycję na brudne powietrze, ponieważ 
szkodzi to naszemu zdrowiu – zwłaszcza układowi 
oddechowemu.11 Zanieczyszczenie:

• zaostrza astmę

• uszkadza nasze drogi oddechowe

• nasila infekcje gardła, dróg oddechowych i płuc

• osłabia pracę naszych płuc

• odbiera energię i zdolność koncentracji

11.  https://www.thecleanbreathinginstitute.com/evidence/management/ Dostęp: październik 2021
11 PM-PL-OTRI-21-00152
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Staszek potrzebuje Waszej pomocy!

• Ostatnio Staszek ma problemy 
z oddychaniem. Lekarz poprosił go, 
żeby zastanowił się nad jakością 
powietrza, którym oddycha.

• Zajrzyjcie do notatek detektywa 
i wydedukujcie, jakie drobne zmiany 
mógłby wprowadzić. Dajcie mu 
kilka porad, jak mógłby ograniczyć 
ekspozycję na zanieczyszczenia 
powietrza.

Logan has been having some problems with his breathing 
recently. The doctor has asked him to think about the quality 
of the air he breathes. Logan says that the air he breathes 
isn’t polluted. However, there are lots of changes that he can 
make to improve the quality of the air that he breathes.  Your task is to use your detective notes to help you sniff out 
the changes and give him some advice so Logan can reduce 
his exposure to air pollutants.  

Key facts about Logan:
•  Logan gets driven to school. The journey would be about a 10 to 12 minute walk. In the summer, he loves having the window down and the winds rushing in.

•  Logan walks to the shop everyday with his aunt. He takes the route shown on  the map. 

•  He meets his friends every Saturday to play football where there is a big X.

Inside Logan’s house:

actions to  breathe  cleaner study.  Detective Sheet.

Shop

Home
Factory

FootballX

X
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Hi  
I’m LoganLogan has been having some problems with his breathing 

recently. The doctor has asked him to think about the quality 

of the air he breathes. Logan says that the air he breathes 

isn’t polluted. However, there are lots of changes that he can 

make to improve the quality of the air that he breathes.  

Your task is to use your detective notes to help you sniff out 

the changes and give him some advice so Logan can reduce 

his exposure to air pollutants.  

Key facts about Logan:

•  Logan gets driven to school. The journey 

would be about a 10 to 12 minute walk. In 

the summer, he loves having the window 

down and the winds rushing in.

•  Logan walks to the shop everyday with his 

aunt. He takes the route shown on  
the map. 

•  He meets his friends every Saturday to play 

football where there is a big X.

Inside Logan’s house:

actions to  
breathe  
cleaner study.  
Detective Sheet.

Shop

Home

Factory

FootballX

X
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Hi  
I’m Logan

12 PM-PL-OTRI-21-00152
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• Zanieczyszczenia powietrza mogą występować zarówno na zewnątrz, jak 
i w środku.11

• Na dworze musimy unikać ruchu drogowego (samochodów, autobusów, 
motocykli) i dymu z kominów domowych.11

• W środku źródłem zanieczyszczeń mogą być: gotowanie bez włączonego okapu, 
środki czystości, farby i inne środki chemiczne, świeczki, ogień itd.12

• Noszenie maski może pomóc ograniczyć ilość wdychanych zanieczyszczeń przy 
przechodzeniu przez ruchliwe ulice.11

• Czysty nos lepiej filtruje wdychane powietrze.9

• Podczas chodzenia i jazdy na rowerze oddychamy czystszym powietrzem niż 
w samochodzie. Jeśli musicie jeździć 
samochodem, zamykajcie okna 
i włączajcie filtr powietrza.10

Notatki detektywa

9.  https://www.rhinologyonline.org/Rhinology_online_issues/manuscript_102.pdf Dostęp: październik 2021
10. https://www.bbc.co.uk/news/av/science-environment-49976247 Dostęp: październik 2021
11.  https://www.thecleanbreathinginstitute.com/evidence/management/ Dostęp: październik 2021
12. https://www.bbc.com/future/article/20200909-why-indoor-air-pollution-is-an-overlooked-problem Dostęp: 2021

PM-PL-OTRI-21-00152
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Podsumowanie śledztwa: Co udało się Wam ustalić?

Na dworze:
• Staszek powinien chodzić do szkoły lub jeździć do 

niej rowerem lub hulajnogą. Jeśli musi z rodzicami 
dojeżdżać do niej samochodem, powinien podnieść 
szyby i włączyć wewnętrzny obieg powietrza.10

• Idąc do sklepu z ciocią, powinien wybrać nieco 
dłuższą drogę przez park.11

• Powinien bawić się z kolegami dalej od fabryki.11

• Powinien regularnie czyścić nos, żeby jak najlepiej 
filtrował on zanieczyszczenia.9

W domu:
• Podczas gotowania, Staszek i jego 

bliscy powinieni włączyć okap.12

• Nie powinni palić świeczek, zwłaszcza zapachowych.12

• W miarę możliwości nie powinni ogrzewać domu 
kominkiem otwartym, ponieważ dym jest źródłem 
zanieczyszczeń.11

• Powinni przechowywać farby i środki czystości 
w zamknięciu, a korzystając z nich powinni zadbać 
o odpowiednią wentylację pomieszczeń.12

• Przed wyjściem z domu Staszek powinien wyczyścić 
nos, żeby jak najlepiej spełniał on swoją funkcję 
naturalnego filtra.9

9.  https://www.rhinologyonline.org/Rhinology_online_issues/manuscript_102.pdf Dostęp: październik 2021
10. https://www.bbc.co.uk/news/av/science-environment-49976247 Dostęp: październik 2021
11.  https://www.thecleanbreathinginstitute.com/evidence/management/ Dostęp: październik 2021
12. https://www.bbc.com/future/article/20200909-why-indoor-air-pollution-is-an-overlooked-problem Dostęp: 2021

PM-PL-OTRI-21-00152

Cześć,  
jestem 

Staszek
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Prawda czy Fałsz.

1 
Zanieczyszczenie 

powietrza jest 
zawsze widoczne.

PM-PL-OTRI-21-00152

2 
Zanieczyszczenie 

powietrza bardziej 
szkodzi dzieciom.

3 
Zanieczyszczenie 
powietrza zawsze 
brzydko pachnie. 4 

Część zanieczyszczeń 
może zostać zatrzymana 

w nosie, dzięki czemu 
nie przedostaną się one 

głębiej do 
organizmu.

5 
Po przyjściu do 

domu nie muszę 
czyścić nosa – 

tylko ręce.
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Czyszczenie nosa.20

• Aerozole i płyny do płukania nosa 
pomagają usunąć uwięzione w nim pyły.9

• W kilka sekund usuwają prawie połowę 
zanieczyszczeń.17

9.   https://www.rhinologyonline.org/Rhinology_online_issues/manuscript_102.pdf Dostęp: październik 2021
17.  Dane z badań własnych. GSK Nasal Cast Deposition Study, Next Breath for GSK Consumer Healthcare. Report  
      Number SP-2019-041 Dostęp: październik 2021
20.  https://www.istockphoto.com/photo/mother-cleaning-and-emptying-her-sons-nose-with-saline-nasal-spray-

gm1343970807-422471116 Dostęp: październik 2021

16
PM-PL-OTRI-21-00152

Poproś osobę dorosłą o pomoc
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Jak zmieniło się Wasze zdanie?

Janek
Chyba musimy z mamą 
zaplanować nową trasę do 
szkoły, bo najczęściej chodzę 
wzdłuż zakorkowanej ulicy, 
a powietrze jest brudne 
i śmierdzi.

Sara
Nie muszę się martwić 
o jakość powietrza, którym 
oddycham, bo wszędzie 
jeżdżę samochodem, 
a w domu moi rodzice palą 
świeczki, więc zawsze ładnie 
pachnie.

Paweł
Jeżdżąc samochodem 
z rodzicami, nie tylko 
zatruwamy powietrze 
bardziej niż idąc piechotą, 
ale w dodatku oddychamy 
gorszym powietrzem.
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9.  https://www.rhinologyonline.org/Rhinology_online_issues/manuscript_102.pdf Dostęp: październik 2021
18.  https://www.newscientist.com/article/2104655-top-tips-to-avoid-getting-metal-pollution-in-your-brain/  

Dostęp: październik 2021

18 PM-PL-OTRI-21-00152

Jakie korzyści przynosi chodzenie 
i jazda rowerem lub hulajnogą?

• Pomaga nam zadbać o 60 minut ruchu dziennie.

• Uszczęśliwia nas i uspokaja.

• Nic nie kosztuje.

Najważniejsze porady
1)  Regularnie czyśćcie nos, żeby jak najlepiej oczyszczał 

powietrze z zanieczyszczeń, z którymi macie kontakt.9

2)  Gdy idziecie chodnikiem, trzymajcie się z daleka od 
krawężnika, żeby oddychać czystszym powietrzem!18
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Zacznijcie działać!

• Podzielcie się zdobytą dziś wiedzą z co najmniej 
jednym domownikiem.

• Zaplanujcie zmiany w swoim życiu i pomówcie o nich 
z osobą znajdującą się obok Was.

• Będziecie częściej chodzić pieszo lub jeździć 
rowerem?

• Regularnie czyścić nos? 
• Trzymać się z daleka od krawężnika, aby 

uniknąć zanieczyszczeń wytwarzanych przez 
samochody?

• Nosić maskę?
• O ile to bezpieczne, wybierać możliwie 

najczystszą trasę?

PM-PL-OTRI-21-0015219
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Praca domowa.

Z pomocą arkusza pracy domowej 
przeanalizujcie trasę, którą regularnie 
pokonujecie – na przykład codzienną 
drogę do szkoły lub na zajęcia 
pozalekcyjne.

Zastanówcie się, jak zmienić tę trasę, 
żeby poprawić jakość powietrza, które 
wdychacie po drodze.

• How you travel? Bike, walking, car, scooting, etc• How busy is the route? 
Think back to your learning in the lesson:1.  What choices about your route are good for the quality of air that you breathe?

2.  Are there ways you can change your route to improve the air quality along your journey?Discuss your suggestions with an adult and explain to them the reasons for your suggestions.
You could also do the same for other routes that you travel regularly, such as to an after-school club, family or friends, shops, etc.

Hints and tips:
•  Could you walk, scoot or cycle?
•  Is there a route which doesn’t involve as many cars and buses? Make sure you discuss any changes with an adult and that it is still safe for you. 

•  Could you try to walk away from the kerb?•  Could you change the time you travel to reduce traffic?
• Could you wear a mask to help?

Use the sheet below to share your ideas:
Start point:   

End point:   

?

?
home          school   other ...............

Transport:   

Normal travel time:

How do you rate your journey for air quality?

Why is your route good for the air that you breathe? (Think about what you normally see, hear, smell and how 

you feel on your journey.)

.............................................................................................................................................................................................
What changes could you make to improve the air quality on the way? 
.............................................................................................................................................................................................

Which adult did you discuss your suggested changes with?
.............................................................................................................................................................................................

actions to  breathe  cleaner study.  Homework Task.
Think about a short journey that you do regularly, such as your route to and from school or 

to a club or when visiting family or friends and consider:

home          school   other ...............

walking cycling scooting car bus other

1

NP-GL-OTRI-21-00009   NP-UK-OTRI-21-00007  

Now try your changes and how you found them on the actions to breathe cleaner log to 

help you pick the best route.  

• How you travel? Bike, walking, car, scooting, etc

• How busy is the route? 

Think back to your learning in the lesson:

1.  What choices about your route are good for the 

quality of air that you breathe?

2.  Are there ways you can change your route to 

improve the air quality along your journey?

Discuss your suggestions with an adult and explain 

to them the reasons for your suggestions.

You could also do the same for other routes that 

you travel regularly, such as to an after-school club, 

family or friends, shops, etc.

Hints and tips:

•  Could you walk, scoot or cycle?

•  Is there a route which doesn’t involve as 

many cars and buses? Make sure you 
discuss any changes with an adult and 
that it is still safe for you. 

•  Could you try to walk away from the kerb?

•  Could you change the time you travel to 

reduce traffic?

• Could you wear a mask to help?

Use the sheet below to share your ideas:

Start point:   

End point:   

?

? home          school   other ...............

Transport:   

Normal travel time:

How do you rate your journey for air quality?

Why is your route good for the air that you breathe? (Think about what you normally see, hear, smell and how 

you feel on your journey.)

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

What changes could you make to improve the air quality on the way? 

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

Which adult did you discuss your suggested changes with?

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

actions to  
breathe  
cleaner study.  
Homework Task.

Think about a short journey that you do regularly, such as your route to and from school or 

to a club or when visiting family or friends and consider:

home          school   other ...............

walking cycling scooting car bus other

1
NP-GL-OTRI-21-00009   NP-UK-OTRI-21-00007  

Now try your changes and how you found them on the actions to breathe cleaner log to 

help you pick the best route.  

20 PM-PL-OTRI-21-00152



9.  https://www.rhinologyonline.org/Rhinology_online_issues/manuscript_102.pdf Dostęp: październik 2021
13. https://www.teachengineering.org/lessons/view/cub_air_lesson02 Dostęp: październik 2021
14. https://www.who.int/news/item/29-10-2018-more-than-90-of-the-worlds-children-breathe-toxic-air-every-day Dostęp: październik 2021
15. https://www.gov.uk/government/publications/health-matters-air-pollution/health-matters-air-pollution Dostęp: październik 2021
16. https://allergyasthmanetwork.org/news/your-nose-the-ultimate-air-cleaner/ Dostęp: październik 2021

FAŁSZ  
Zanieczyszczenie 

powietrza jest  
zawsze 

widoczne.13

PRAWDA  
Zanieczyszczenie 

powietrza 
bardziej szkodzi 

dzieciom.14

FAŁSZ  
Zanieczyszczenie 
powietrza zawsze 
brzyko pachnie.15

PRAWDA  
Nos może 

„uwięzić” niektóre 
zanieczyszczenia, 
nie pozwalając im 
przedostać się do 

organizmu.9

FAŁSZ 
 Nos trzeba czyścić 
regularnie, żeby jak 

najlepiej spełniał 
swoją funkcję.16


