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Smog – co to za stwór 

1. CIEPŁE POWIETRZE – eksperyment przeprowadzony tylko pod opieką rodzica ! 

Pomoce: 

• balon 

• mała szklana butelka 

• 2 garnki (jeden z wrzątkiem, drugi z zimną wodą z kranu) 

• podstawka pod gorący garnek. 

Balon należy najpierw nadmuchać (rozciągnąć) a następnie pusty nałożyć na butelkę. 
 

 

Następnie włożyć do garnka z gorącą wodą. Co się dzieje z balonem? 

Balon podniósł się. Powietrze w balonie zostało ogrzane przez gorącą wodę. Świadczy to 

o rozszerzaniu się powietrza w wyniku podgrzania. Sprawdźmy teraz jak zadziała zimna woda. 

 

2. Czy powietrze jest czyste?” – doświadczenie, obserwacja drobin kurzu w świetle latarki.  

R. gasi w sali światło i zapala małą latarkę. Dziecko obserwuje powietrze w snopie światła, 

próbuje dostrzec drobinki zanieczyszczeń. Następnie dziecko wymienia źródła zanieczyszczeń 
powietrza, a R. wypisuje je na dużym arkuszu papieru. 

 

https://tuptuptup.org.pl/zanieczyszczone-powietrze-filmik-edukacyjny-dla-dzieci/ 

 

SMOG CZY SMOK? 

 
 



 

3. Co to jest smog? 

Smog składa się z pyłu i związków chemicznych unoszących się w wilgotnym powietrzu, które są 
niebezpieczne dla zdrowia człowieka!  

Nazwa SMOG wywodzi się z języka angielskiego.  

Powstała ona z połączenia dwóch wyrazów:  

SMOKE – DYM  

FOG – MGŁA  

SMOG  

Można zatem powiedzieć, że smog to brudna, pełna dymu, niezdrowa, nienaturalna mgła. 

Jakie konsekwencje powoduje smog?  

 Dla zdrowia człowieka, szczególnie dzieci:  

bóle głowy, astma, pieczenie i łzawienie oczu, nawracające infekcje, 

kaszel, alergie.  

 Dla środowiska  

Kwaśne deszcze, powstające w wyniku łączenia się kropelek wody z 

gazowymi zanieczyszczeniami powietrza, prowadzą do skażenia gleby 

i wody, zmniejszenia wzrostu roślin i chorób zwierząt.  
 

4. Sprawdź z kimś dorosłym,  czy powietrze w Twojej okolicy 

jest czyste  

 Przygotuj odkurzacz.  

 Na rurę ssącą odkurzacza załóż wacik i przymocuj go dobrze za 

pomocą drucika lub gumki recepturki, tak aby po włączeniu nie został 

wessany do środka. Możesz też najpierw założyć na rurę sitko do krojenia warzyw.  

 Włącz odkurzacz na 5–10 minut.  

 Sprawdź, czy wacik jest czysty.  

 Kontynuuj: porównaj wacik z innym wacikiem, nałożonym na rurę ssącą odkurzacza 

znajdującego się na niższych albo wyższych piętrach budynku lub w pomieszczeniu, które było 

wietrzone.  

  

5. W nagrodę – obejrzyj bajkę! 
https://vod.tvp.pl/video/domisie,o-smogu-i-smoku,21614537 

 

6. Praca plastyczna – „Smogowy Potwór” - spójrz na przykładową poniżej pracę.  
Jak wyobrażasz sobie Smogowego Potwora? Narysuj go.  

Zachęcam do dzielenia się pracami i wysłania ich na skrzynkę pocztową.  



 

 

7. Połącz odpowiednie obrazki z wizerunkiem zanieczyszczonej Ziemi, i te z wizerunkiem czystej 

Ziemi. Niektóre źródła zanieczyszczeń są wytwarzane przez człowieka. Które? Powiedz.  

Jakie substancje są zanieczyszczeniami środowiska, a które wpływają na nasze zdrowie?  
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