
 

www.pappusproject.eu  

NAUKI ŚCISŁE odskocznie do nauki	
Mikroklimaty: czym są wyspy ciepła?  

Znaczniki identyfikacji roślin:  
nieodwracalne zmiany 

Identyfikacja wysp ciepła i wpływ roślin na łagodzenie ich skutków  Obserwuj zmiany chemiczne podczas wiązania betonu 

Cel: Długoterminowy projekt mający na celu zbadanie wpływu roślinności na stres cieplny, 
odczuwany przez użytkowników terenów szkolnych (lub przestrzeni publicznych). 
 
Materiały: 
Plan terenu szkoły, termometr, anemometr, higrometr 
 
Działania: 
Zadanie to dostarczy cennych informacji o mikroklimacie terenu szkoły i jego wpływie na 
użytkowników. 
• Dokonaj odczytów promieniowania cieplnego, wilgotności i prędkości wiatru w różnych 

otwartych, osłoniętych i zacienionych częściach terenu.  
• Wykreśl je na przestrzeni okresu, a najlepiej roku, analizując różnice w odczytach w zależności 

od rodzaju środowiska. 
• Wykorzystaj anemometry, czujniki monitorujące klimat, stacje pogodowe; cokolwiek, do czego 

masz dostęp. Można użyć nawet tylko termometrów i prostych anemometrów, choć jeśli można 
również zmierzyć wilgotność, jest to przydatna dodatkowa informacja, która pokaże, że ludzie 
bardziej odczuwają upał w spokojne dni o wysokiej wilgotności.  

• Badanie może doprowadzić do sformułowania zaleceń dla kierownictwa szkoły dotyczących 
modyfikacji nasadzeń na terenie szkoły. 
. 

 
 
 
 

Więcej odskoczni: 
• Geography Learning Springboard: local area studies 
 
Kluczowe słownictwo:  
Wyspa ciepła, łagodzenie skutków, promieniowanie, wilgotność 
 
Kryteria sukcesu: 
ü Potrafię wykorzystywać instrumenty naukowe do zbierania danych przez pewien okres czasu. 
ü Potrafię zinterpretować zebrane dane i zrozumieć ich wpływ 
ü Potrafię wykorzystać zebrane dane do opracowania projektu. 
 
 

 Cel: Naucz się bezpiecznie używać cementu i postępuj zgodnie z przepisem, aby stworzyć znaczniki 
do roślin. 
 
Działania: 
To zajęcie jest nieuporządkowane i polega na odkrywaniu i zbieraniu naturalnych materiałów do 
dekorowania poszczególnych cegieł z odciśniętymi wzorami lub wyrytymi nazwami roślin. 
Pełna instrukcja do tego ćwiczenia znajduje się na karcie zasobów Play England, dostępnej do 
pobrania z biblioteki zasobów Pappus. 
 
Rozmowy będą miały szeroki zakres i mogą 
obejmować: 
• Kształty liści, kolor, tekstura, gałązki, szyszki i 

identyfikacja roślin. 
• Ryzyko, zdrowie i dbanie o siebie nawzajem 

podczas używania cementu w proszku. 
• Dlaczego mieszanka nagrzewa się podczas 

wiązania? 
 
’Cegły’ mogą być wykonane przy użyciu dowolnego 
kształtu formy - mniejsze są dobrymi hodowcami 
roślin, większe mogą być ułożone jako dekoracyjne 
obramowanie w odpowiednim miejscu w ogrodzie.. 
 
Kluczowe słownictwo:  
Cement, beton, kruszywo, egzotermiczne 
 
Kryteria sukcesu: 
ü Wiem, jak bezpiecznie używać środków 

ochrony indywidualnej i przeprowadzać 
doświadczenia 

ü Rozumiem i potrafię opisać zachodzące zmiany 
chemiczne. 

 
Materiały: 
Pobierz pełną instrukcję na arkuszu zasobów Play England - bezpośrednio z Play England lub 
pobierz z biblioteki zasobów Pappus.. 

 

Heat islands 
Cool Towns project  


