
CLEAN AIR CURRICULUM AS A BASE 
FOR CLEAN ENVIRONMENT 

Rozwiązania dla czystego powietrza  



INFORMACJE NA TEMAT 
ROZWIĄZAŃ PROBLEMU 

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA 

 
 

 

List od Lucynki 



CZY KTOŚ Z WAS 
OGRZEWA DOM ZA 

POMOCĄ POMPY CIEPŁA?  



ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
 

Biomasa Słońce 

Geotermia Woda 

Wiatr 



Rząd ma wiele możliwości utrzymania czystości             . 

Istnieją specjalne przepisy dotyczące emisji z naszych              i fabryk, a 

także              , które są uchwalane w różnych krajach w zależności od 

potrzeb. 

dom 

powietrze  

domy 

samochody 



Rząd ma wiele możliwości utrzymania czystości powietrza. 

Istnieją specjalne przepisy dotyczące emisji z naszych domów i fabryk,  

a także samochodów, które są uchwalane w różnych krajach w zależności 

od potrzeb. 

DOSKONALE! 



W wielu miejscach wprowadza się różne ograniczenia dotyczące kotłów, pieców  

i kominków: na przykład zakaz spalania złej jakości             i wilgotnego              

oraz używania starych pieców. W niektórych miastach 

 władze lokalne wprowadzają całkowity            spalania paliw stałych! 

 
niektóre  

węgiel drewno 

zakaz 



W wielu miejscach wprowadza się różne ograniczenia dotyczące kotłów, pieców  

i kominków: na przykład zakaz spalania złej jakości węgla i wilgotnego drewna 

oraz używania starych pieców. W niektórych miastach  

władze lokalne wprowadzają całkowity zakaz spalania paliw stałych! 

 

DOSKONALE! 



Istnieją również przepisy dotyczące fabryk i samochodów.              muszą 

umieszczać filtry na                         i nie mogą przekraczać limitów emisji.  

W przeciwnym razie muszą zapłacić karę.               również mają limity 

emisji. Są one określone przez standardy europejskie. 
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Istnieją również przepisy dotyczące fabryk i samochodów. Fabryki muszą 

umieszczać filtry na kominach i nie mogą przekraczać limitów emisji.  

W przecziwnym razie muszą zapłacić karę. Samochody również mają limity 

emisji. Są one określone przez standardy europejskie. 

 

DOSKONALE! 



SKĄD WIEMY, ŻE 
POWIETRZE JEST 

CZYSTE? 



Jakość powietrza można 

sprawdzić: 

– w internecie na stronie: 

www.powietrze.gios.gov.pl 

– w aplikacjach na smartfony. 

 

http://www.powietrze.gios.gov.pl/


INDEKS JAKOŚCI 
POWIETRZA 

Źródło: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/health_informations 



Dodatkowe ćwiczenie: 
 

Tablica aktualnej jakości 
powietrza  



 
Instrukcje: 
1. Za pomocą dziurkacza  lub ołówka wykonaj dwa otwory w papierowym 

talerzu. 
2. Przełóż przędzę lub sznurek przez otwory i zawiąż węzeł. 
3. Z jednej strony talerza narysuj obrazek, na przykład coś związanego z 

naturą: zwierzęta lub rośliny. 
4. Weź trochę wazeliny i rozmaż ją po drugiej stronie talerza. Po tej stronie 

będzie łapane powietrze. 
5. Łapacz zanieczyszczeń jest gotowy. Zdecyduj, gdzie chcesz łapać 

zanieczyszczenia i zawieś go w tym miejscu. Po jakimś czasie zdejmij 
talerz i sprawdź ilość złapanych zanieczyszczeń. 

 
Żródło: https://www.youtube.com/watch?v=9uVdi-3AqRE  

 

Dodatkowe ćwiczenie: 
Budowa łapacza zanieczyszczeń 



DZIĘKUJĘ ZA WSPÓŁPRACĘ! 

  

OD DZISIAJ  

BĄDŹ STRAŻNIKIEM 
CZYSTEGO POWIETRZA! 

 


