ESA świętuje Dzień Czystego Powietrza
Sprawdź swoją wiedzę o powietrzu w zadaniach Edukacyjnej Sieci Antysmogowej, zagraj w grę
i zostań Pogromcą Smogu!
Już od kilkunastu lat 14 listopada świętujemy w Polsce Dzień
Czystego Powietrza. Akurat w chłodny jesienny dzień, kiedy
palimy w piecach i wskaźniki zanieczyszczenia powietrza w wielu
miejscach kraju są mocno alarmujące… To tylko pozorny paradoks,
bo nadchodzące święto to właśnie doskonała okazja, by
przemyśleć, co jeszcze teraz, dziś, każdy z nas może zrobić dla
poprawy jakości powietrza.
Nie ma innej drogi do wygrania ze smogiem niż wymiana
„kopciuchów” – starych, kopcących pieców, w których nierzadko
spalane są śmieci. W Polsce około 70% domów jednorodzinnych
jest ogrzewanych węglem i drewnem właśnie w „kopciuchach” –
mimo nagłaśniania problemu i programów wsparcia wymiany
pieców jest nadal ok. 2 890 000 kotłów starego typu.

Przypominamy, że nadal można skorzystać ze wsparcia finansowego na wymianę nieefektywnego źródła
ogrzewania i termomodernizację budynku w programie Czyste Powietrze. Wszystkie niezbędne informacje
znajdziecie tutaj: Czyste Powietrze.
Jako ESA skupiamy się przede wszystkim na działaniach edukacyjnych i dlatego z okazji Dnia Czystego
Powietrza przygotowaliśmy specjalny zestaw różnorodnych materiałów zarówno dla dorosłych, jak i dla
dzieci.
Zachęcamy nauczycieli do przeprowadzenia zajęć w klasach z wykorzystaniem filmów, krzyżówek, rebusów i
innych zadań. Uważajcie, zadania mogą Was niejeden raz zaskoczyć! Każdy może skorzystać z praktycznych
porad, a na koniec sprawdzić się w grze i zostać Pogromcą Smogu!

1. DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI – materiały informacyjne i poradnikowe:
• film o tym, czym jest projekt ESA: Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA) - YouTube
• plakat z poradami ESA – co robić, a czego unikać w trosce o czyste powietrze: ESA radzi
• ulotka z poradami dla nauczyciela Jak zmniejszyć wpływ zanieczyszczeń powietrza na
zdrowie uczniów i nauczycieli podczas pobytu w szkole
• ulotka z poradami dla rodzica Jak ograniczyć wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
całej rodziny
2. DLA NAUCZYCIELI – materiały do wykorzystania podczas lekcji z uczniami:
• film o smogu przygotowany przez początkującego youtubera (materiał dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych): Konkurs ESA dla OSE: 1. miejsce w kat. 7–8: Mateusz
Pietrzak
• ćwiczenia dla przedszkolaków Co wiem o smogu
• ćwiczenia dla uczniów Co wiem o smogu oraz Dzień Czystego Powietrza
3. DLA UCZNIÓW
• specjalna gra „Pogromca smogu” – można grać na komputerze lub urządzeniu mobilnym!
https://eduesa.nask.pl/pogromca-smogu

Zachęcamy do przesłania fotorelacji z obchodów Dnia Czystego Powietrza w Waszych szkołach!
Zamieścimy je w zakładce: ESA w szkołach.
Pamiętajcie, że każdy z nas może zrobić coś dla poprawy jakości powietrza!

