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Oczyśćmy tę wodę!

Cele Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Wyzwanie badacza: W jaki sposób możemy uzdatnić brudną wodę do picia?
5

Obecnie na całym świecie mamy do czynienia z trudnościami zapasów wody na poziomie lokalnym.
Wiele jezior i rzek zostało zanieczyszczonych, a tym samym woda stała się brudna i zagraża zdrowiu
ludzi. Potrzebujemy waszej pomocy, aby znaleźć szybki i łatwy sposób na oczyszczenie wody.

15

Porozmawiajcie, jak waszym zdaniem można oczyścić wodę. Jakich materiałów będziecie potrzebować?
Czy wiecie, w jaki sposób wodę oczyszcza się w okolicznym zakładzie uzdatniania wody?

min.

min.

Czas:

75 minut

Związek
z przedmiotem:

Zbadajcie „Jak w zakładzie uzdatniania wody filtruje się wodę?” (1.1.1).

30
min.

10

min.

15

min.

Zapytajcie: Czy w pobliżu szkoły jest coś, co można wykorzystać do filtrowania wody? (Liście, piasek,
sucha trawa itp.) Możecie zaproponować inne materiały do filtrowania,: filtry, sitka, butelki i pojemniki.

Co jest potrzebne

Przeprowadźcie burzę mózgów, jak oczyścić wodę za pomocą tych materiałów i stwórzcie
eksperyment, który przeprowadzicie w grupie. Jak upewnicie się, że woda jest bezpieczna do picia? (1.1.2)

1.1.1 - 1.1.4

Zapiszcie wyniki w „Opisie badań naukowych” (1.1.3) i oceńcie je. Czy wodę można teraz bezpiecznie pić?
Oszczędzając wodę, oszczędzamy również energię potrzebną do oczyszczania, pompowania, a czasem
ogrzewania wody. Dzięki temu ograniczamy emisję gazów cieplarnianych, co mniejsza zmiany
klimatyczne.
Wybierzcie jedno działanie „Oszczędzaj!” z listy (1.1) lub wymyślcie inne działania prowadzące do
oszczędzania wody. Zapiszcie je na kartce i wykonujcie tak długo, jak to możliwe. Możecie urządzić w
klasie konkurs, kto najdłużej będzie wykonywać swoje działanie.

Badaj to dalej

Odwiedźcie lokalny zakład uzdatniania wody. Zbadajcie, w jaki sposób
filtruje się tam wodę i jakie systemy się stosuje, aby woda była bezpieczna
do picia. Z jakimi wyzwaniami zmagają się te zakłady? Co można zrobić,
aby je zmniejszyć? Co wy możecie zrobić? Policzcie, z iloma osobami
rozmawialiście o problemach z wodą na naszej planecie.

Materiały do eksperymentu:
butelki i pojemniki, piaek, żwirek,
wata., brudna woda.

Do przemyślenia
A gdybyście jutro odkręcili kran i
leciałaby z niego tylko brudna woda?
Co byście zrobili? Jaki wpływ miałoby
to na wasz dzień?
Policzcie, z iloma osobami
rozmawialiście o podjęciu akcji
„Oszczędzaj”. Policzcie, ile osób
zobowiązało się do wykonania
swojego działania „Oszczędzaj”.
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Jak w zakładach uzdatniania wody filtruje się wodę?
.
Przesiewanie

Woda z rzek i innych zbiorników przechodzi przez sita, które
usuwają wszelkie duże przedmioty, które mogłyby zablokować
lub uszkodzić sprzęt.

Następnie woda jest pompowana do zbiorników, do których

Antykoagu-lacja dodaje się substancję chemiczną pomagająca w osadzeniu się

cząstek ciał stałych.

Klarowanie

Dezynfekcja

Filtracja

Chlorowanie

Woda dostarczana jest do zbiornika, w którym materiał osadza
się na dnie i jest usuwany w postaci szlamu.

Woda jest dezynfekowana za pomocą chloru w dobrze
kontrolowanych ilościach, aby zabić bakterie.

Woda przepływa przez pospieszne filtry grawitacyjne
wypełnione warstwami piasku i żwiru. Do usuwania drobnych
śladów pestycydów występujących w wodzie rzecznej można
stosować również filtry węglowe.
Przed wpompowanie wody do wodociągu dokonuje się
ostatniego pomiaru poziomu chloru.
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Oczyśćmy wodę!Eksperyment
Zróbcie eksperyment i dowiedzcie się, jak stworzyć czystszą wodę! Możecie nawet
spróbować wykorzystać niektóre procesy stosowane w prawdziwym zakładzie
uzdatniania wody.

Będziecie potrzebować:
•
•
•
•
•

1 butelka mętnej wody
2 czyste plastikowe butelki
Piasek i żwir
Bibuła filtracyjna lub ręczniki papierowe
Przedmiot do zamieszania wody

Czy myślicie, że ten eksperyment
zabiłby zarazki lub usunął szkodliwe
substancje chemiczne z wody? Co
wykorzystuje się w zakładach
uzdatniania
wody?
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Przygotowanie:
Krok 1

1.

Umieść piasek i żwir w butelce z
mętną wodą. Wymieszaj piasek i żwir.
Krok 3

3. Odetnij górną część pustej butelki w
2/3 wysokości. Wykorzystaj odciętą
część jako lejek, a spód butelki jako
zlewkę.
Krok 5

5. Powoli wlej brudną wodę
przez filtr do lejka.

Krok 2

2. Obserwuj, jak piasek i żwir opadają
na dno. Ten proces to sedymentacja.
Krok 4

4. Włóż lejek do górnej części zlewki.
Złóż papierowy ręcznik (lub bibułę
filtracyjną) do lejka.
Czy woda wygląda teraz na
czystszą?W ypilibyście ją?
(Dlaczego / dlaczego nie)
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Rejestr badań naukowych
Nasze pytanie:
Jak można oczyścić brudną wodę?
Nasze pomysły:

Eksperyment:
Narysuj podpisany rysunek przedstawiający elementy eksperymentu.

Co miało miejsce:

Czy wodę można teraz bezpiecznie pić?
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(Większa głębokość)

Cel (Jaki jest cel eksperymentu?):

Hipoteza (Co według was się stanie?):

____________________________________________________________________________________________________________________________
Metoda (Jakie są poszczególne etapy eksperymentu?):
1.
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Wyniki (Co zauważyliście?):

____________________________________________________________________________________________________________________________
Dyskusja (O czym świadczą wyniki?):

____________________________________________________________________________________________________________________________
Wnioski (Czy wasza hipoteza była prawidłowa?(Dlaczego / dlaczego nie?)

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __
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Jak można
oszczędzać
wodę?

Bierz
krótsze prysznice minuta krócej może
oszczędzić 200
litrów miesięcznie!

Używaj
wiadra z wodą do
mycia roweru lub
samochodu.

Używaj
miski do zmywania
naczyń, a tym, co
zostanie, podlewaj
ogród.

Zakręcaj
kran, gdy
myjesz zęby.

Włączaj
pralkę tylko, gdy
jest pełna.

Zakręcaj
Kran, gdy
namydlasz ręce.

Jeśli
w toalecie jest
mechanizm z
podwójnym systemem
spłukiwania, zawsze w
miarę możliwości
używaj tego, który
opróżnia tylko połowę
zawartości spłuczki.

Spragnione rolnictwo

Cele Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Za substancjami chemicznymi czy przeciwko nim? Wy
decydujecie!
20

minuty

Rolnictwo może być trudne. Rolnicy muszą zmierzyć się z ryzykiem zjedzenia lub
zniszczenia upraw przez szkodniki, choroby czy złą pogodę. Niektórzy z nich, aby
pokonać te przeszkody i uprawiać rolę bez zbyt wielu problemów, stosują substancje
chemiczne. Inni są temu przeciwni i uważają, że substancje chemiczne mają
negatywny wpływ na ludzi i środowisko. Dzisiaj to wy możecie zdecydować, czy
opowiadacie się za stosowaniem substancji chemicznych w rolnictwie czy nie.

20

Przedstawcie argumenty „za i przeciwko” stosowaniu substancji chemicznych w
rolnictwie. W poprowadzeniu debaty pomocne będą notatki z 1.2.1.

20

Aby ułatwić debatę, konieczne będzie zebranie informacji na temat stosowania
pestycydów i nawozów chemicznych w rolnictwie. Przeczytajcie informacje z 1.2.2,
odwiedźcie lokalnego rolnika albo skorzystajcie z zasobów Internetu.

minuty

minuty

Czas:

60 minut

Związek
z przedmiotem:

1.2.1 – 1.2.2

Słabe zbiory mogą mieć negatywny wpływ
na całe społeczeństwo - na dostawy
żywności, dochody i miejsca pracy. Co
poradzilibyście rolnikowi, który musi
zmierzyć się z inwazją szkodników?

Zróbcie tablicę informacyjną z argumentami za stosowaniem substancji chemicznych w rolnictwie i
przeciwko temu i pokażcie ją w widocznym miejscu w szkole. Możecie dać osobom oglądającym wystawę
możliwość zagłosowania za albo przeciw. Policzcie, ile osób zaangażowało się oddając głos.

Pamiętajcie, aby napisać
posta i załączyć zdjecie o
tym, co zrobiliście.
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Uwagi ułatwiające poprowadzenie debaty
Instrukcje:
1.

PODZIELCIE SIĘ NA GRUPY
Podzielcie klasę na dwie grupy (a) za stosowaniem substancji chemicznych w
rolnictwie i (b) przeciwko stosowaniu substancji chemicznych w rolnictwie.

2. ZBIERANIE INFORMACJI
Każda grupa otrzyma „Zestaw do debaty” (Pomoc 2). Zestawy zawierają
informacje, artykuły i wyjaśnienia dotyczące substancji chemicznych
stosowanych w rolnictwie oraz ich wpływu na ludzi, zwierzęta i środowisko.
a. Dzielcie się informacjami miedzy sobą, aby wszystkie osoby były
zaangażowane.
b. Wymieniajcie się argumentami popierającymi stanowisko waszej grupy.
c. Jako grupa wybierzcie trzy główne pomysły czy argumenty, które będą
stanowiły poparcie stanowiska zajętego przez waszą grupę.
3. PRZYGOTUJCIE MINUTOW E OŚW IADCZENIE
Podzielcie każdą grupę na 3 zespoły. Każdy zespół przygotuje jednominutowe
wystąpienie, wykorzystując materiały znalezione w zestawie do debaty,
przedstawiające swoje argumenty pozostałej części klasy.

Za lub przeciw
chemikaliom? Ty
decydujesz!
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4. ROZPOCZNIJCIE DEBATĘ
Po przygotowaniu argumentów zbierzcie wszystkich w jedną grupę.
a. Wybierzcie jedną osobę w klasie, która będzie mierzyć czas. Przerwie grupie,
która przekroczy wyznaczony czas.
b. Wybierzcie zespół z grupy „Za substancjami chemicznymi w rolnictwie”, aby
rozpocząć debatę. W ciągu jednej minuty musi wyjaśnić, dlaczego należy
stosować substancje chemiczne w rolnictwie.
c. Po tym wystąpieniu druga grupa (przeciwko stosowaniu substancji
chemicznych w rolnictwie) będzie mieć 30 sekund na odpowiedź
(wykazanie, dlaczego przeciwna grupa nie ma racji i przedstawienie błędów
w jej argumentacji).
d. Następnie wybierzcie zespół z grupy „Przeciwko stosowaniu substancji
chemicznych w rolnictwie”, który wygłosi swoje minutowe oświadczenie.
e. Po tym oświadczeniu druga grupa (za substancjami chemicznymi w
rolnictwie) będzie mieć 30 sekund na replikę.
f. Powtórzcie kroki b-e do czasu, aż wypowiedzą się wszystkie zespoły.
5. ZDECYDUJCIE, KTO PRZEDSTAW IŁ NAJMOCNIEJSZE ARGUMENTY
Dokonajcie oceny, argumenty której strony były mocniejsze.Możecie poprosić o
decyzję nauczyciela lub zaprosić inną klasę, aby przyglądała się debacie, a
później zagłosowała za zwycięzcą.

W ażne wskazówki:
• Zachęcajcie wszystkich do sporządzania notatek dotyczących argumentów pomogą podczas prezentacji.
• Możecie ustawić dwie mównice lub dwa stoły z przodu sali - dla obydwu
występujących grup.
• A może zaprosicie innych uczniów i nauczycieli, żeby przyglądali się debacie?
(Wówczas konieczne może być zapewnienie więcej czasu na przygotowania).
• Jeśli macie czas, każda grupa może przygotować plakat popierający jej
argumenty.
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Badaj, dyskutuj i decyduj:
Za stosowaniem substancji chemicznych w rolnictwie czy przeciwko?
Zadanie:
Wasz zespół przygotuje jednominutowe wystąpienie, wykorzystując materiały
znalezione w zestawie do debaty, przedstawiające swoje argumenty pozostałej części
klasy.
Będziecie mieć również okazję do repliki - wykazania, dlaczego druga grupa nie ma racji
i przedstawienia błędów w jej argumentacji.
W prowadzenie:
Rolnicy uprawiający rolę stają w obliczu wielu wyzwań.Szkodniki (np. owady lub
zwierzęta) i choroby mogą być szkodliwe dla upraw lub je zniszczyć. Dlatego rolnicy
często stosują substancje chemiczne - aby zapobiec chorobom i pozbyć się
szkodników.Stosują również substancje chemiczne, aby wspomóc wzrost roślin.
Podstawowymi rodzajami stosowanych substancji chemicznych są:
• Pestycydy stosowane do kontrolowania owadów i zwierząt.
• Herbicydy stosowane do kontrolowania chwastów i eliminowania
niepożądanych roślin.
• Nawozy chemiczne do poprawy jakości gleby i wzrostu plonów.
Planując argumentację, zastanówcie się nad odpowiedziami na następujące
pytania:






Jaki wpływ substancje chemiczne mają na ziemię?
Jaki wpływ substancje chemiczne mają na ludzi i zwierzęta?
Jaki wpływ substancje chemiczne mają na plony?
Dlaczego substancje chemiczne są stosowane w ten sposób?
Jakie są korzyści dla gospodarki i handlu?
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Jak substancje chemiczne wykorzystywane są w rolnictwie?
Rodzaj

Pestycydy

Środki
owadobójcze
(insektycydy)
Środki
odstraszające
owady

Inne

Nawozy

Środki chwastobójcze
(herbicydy)

Środki
gryzoniobójcze
(rodentycydy)

Jak działa?

Zapobiegają
występowaniu
owadów, ssaków i
ptaków w pobliżu
plonów.
Redukują liczbę
szczurów i innych
gryzoni (np.
wiewiórek,
chomików).
Zabijają infekcje i
choroby, które
mogą niszczyć
uprawy polowe.

Środki
chwastobójcze
(herbicydy)

Niszczą określone
chwasty.

Regulatory
wzrostu roślin

Minusy -

Chronią plony
zabezpieczając je
przed szkodnikami,
redukując ich liczbę
lub niszcząc je.

Redukują
różnorodność
biologiczną
(różnorodność roślin
i zwierząt) i mogą
szkodzić zdrowiu
ludzi.

Niszczą owady.

Środki
grzybobójcze
(fungicydy)

Oprysk

Plusy +

Usuwają inne rośliny,
które mogłyby
zabierać plonom
pożywienie i wodę.

Redukują
różnorodność
biologiczną i mogą
szkodzić zdrowiu
ludzi i zwierząt.

Zawierają
substancje
Rolnicy mogą w
mineralne
krótszym czasie
poprawiające jakość zwiększyć ilość upraw.
gleby.

Mogą zostać
spłukane do
lokalnych rzek i
naruszyć równowagę
różnych gatunków
roślin i zwierząt.

Mogą przyśpieszyć
lub spowolnić
proces wzrostu
upraw.

Mogą zostać
spłukane do
lokalnych rzek i
naruszyć równowagę
różnych gatunków
roślin i zwierząt.

Rolnicy mogą
zwiększyć ilość upraw
w krótszym czasie.

Spragnione rolnictwo – 1.2.2

Czy rolnicy muszą stosować substancje chemiczne?
Rolnicy mogą wybrać, czy stosować substancje chemiczne czy inne naturalne środki,
takie jak obornik, opielanie i płodozmian, jednak nie zawsze są to najłatwiejsze sposoby
na prowadzenie upraw.

Naturalne techniki

Typ

Obornik
(może zastąpić nawozy)

Opielanie
(może zastąpić herbicydy)

Płodozmian
(może zastąpić nawozy)

Co to jest?
Odchody zwierząt
zawierają składniki
mineralne, które
mogą poprawić
jakość gleby.

Za pomocą rąk lub
narzędzi ludzie moga
usuwać chwasty.

Plusy +

To naturalny produkt,
który poprawiaj
jakość gleby.

Nie jest to szkodliwe
dla ludzi.

Sadzenie roślin na
Pozwolenie glebie na
nowym polu, podczas odpoczynek redukuje
gdy stare w tym
liczbę chorób.
czasie odpoczywa.

Minusy Nie można
kontrolować ilości
składników
mineralnych, jakie
zawiera, więc trudniej
go stosować.

Wymaga od ludzi dużo
czasu i wysiłku.

Uprawa różnych
rodzajów upraw w tym
samym czasie jest
trudna.

Do zbudowania argumentacji za substancjami chemicznymi lub przeciwko nim można
wykorzystać artykuły na kolejnych stronach (źródła 1-3).
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Źródło 1:Śmierć ptaków powiązana z popularnym środkiem owadobójczym
zakazanym w Europie
Jess Davis
9 sierpnia 2017 r.
Powszechnie stosowana substancja
chemiczna uważana jest za przyczynę
śmierci rodzimych ptaków w Wiktorii w
Australii. Wyniki badań laboratoryjnych
uzyskane przez ABC potwierdzają, że
substancja chemiczna stosowana jako
środek owadobójczy zabiła w zeszłym
miesiącu co najmniej 12 ptaków w
pobliżu Horsham. Ta sama substancja
została zakazana w Europie z powodu
obaw, że odpowiada za dramatyczny
spadek populacji pszczół.
Cath De Vaus z Natimuk, niewielkiej
miejscowości na zachód od obszaru
rolnego w Wiktorii, miesiąc temu
zaczęła dokonywać przerażających
odkryć - natrafiała na martwe ptaki
wokół domu. „Znalazłam pod drzewem
martwego kakadu bez żadnych
wyraźnych obrażeń.” Powiedziała, że
takich przypadków było coraz więcej.
„Cudownie jest przyglądać się im
wieczorami, ale kiedy rano znajdujesz
kolejne martwe ptaki, jest to dojmująco
smutne.”
Pani De Vaus, podobnie jak inni
mieszkańcy, zgłosiła śmierć ptaków.
Departament Rolnictwa w Wiktorii bada
sprawę. Wyniki badań laboratoryjnych
uzyskane przez ABC potwierdzają ślady
imidachloprydu, substancji
powszechnie używanej w

insektycydach. Imidachlopryd stosuje
się do zabijania owadów i termitów.
Często można go też znaleźć w
środkach przeciwko pchłom u zwierząt
domowych. Rolnicy używają go również
do zaprawiania nasion jęczmienia i
pszenicy.
W swoim oświadczeniu Departament
Rolnictwa poinformował, że wstępne
wyniki nada laboratoryjnych wykazały
śladowe ilości substancji chemicznych
stosowanych w uprawach, jednak nie
było wyraźnego dowodu na to, że była
to jedyna przyczyna śmierci ptaków.
Profesor nadzwyczajny Vincent
Pettigrove, specjalista ds. substancji
chemicznych z Uniwersytetu w
Melbourne powiedział, że
imidachlopryd uszkadzał system
nerwowy.
„W zasadzie przypomina nikotynę i jest
naprawdę całkiem toksyczny dla
owadów, a nie powinien dla ssaków i
ptaków, jednak w pewnych
okolicznościach otrzymywaliśmy wiele
raportów śmierci ptaków związanych ze
stosowaniem tego insektycydu,”
powiedział.Niektóre prace w Unii
Europejskiej wykazały, że jeśli wróbel
zjadłby zaledwie półtora nasiona
buraka, byłaby to wystarczająca ilość,
żeby go zabić.W 2013 r. Unia Europejska
zakazała stosowania tego rodzaju
insektycydów z uwagi na obawy, że były
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przyczyną dramatycznego spadku
populacji pszczół.
Profesor Pettigrove powiedział, że
opublikowane w tym roku badania
potwierdziły obawy Unii. „We Francji
przeprowadzono badanie, w ramach
którego przeanalizowano 103 przypadki
śmierci dziko żyjących zwierząt.
Okazało się, że w 101 przypadkach ptaki

miały w sobie pewne stężenia
imidachloprydu”, powiedział. „Wydaj
się, że jest to szeroko zakrojony
problem. Musimy znaleźć sposoby na
zmniejszenie ryzyka narażania ptaków
na kontakt z tymi substancjami.”
Davis, J. (9 sierpnia 2017 r.) Śmierć
ptaków powiązana z popularnym
środkiem owadobójczym zakazanym w
Europie.ABC
News.http://www.abc.net.au/news/rur
al/2017-08-09/bird-deaths-linked-tocommon-insecticide/8788286
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Źródło 2:Czy możemy nakarmić 10 bilionów ludzi bazując wyłącznie na
ekologicznym rolnictwie?
14 sierpnia 2016 r.
W 1971 r. ówczesny Sekretarz Rolnictwa
Stanów Zjednoczonych Earl Butz
wypowiedział te nieprzychylne słowa:
„Zanim wrócimy do ekologicznego
rolnictwa w tym kraju, ktoś musi
zdecydować, którym 50 milionom
Amerykanów pozwolimy umrzeć z
głodu lub głodować”. Od tego czasu
krytycy nadal przekonują, że
ekologiczne rolnictwo jest niewydajne i
wymaga więcej gruntów niż
konwencjonalne rolnictwo, by uprawić
tę samą ilość żywności. Zwolennicy
kontrargumentują, że zwiększona liczba
badań mogłaby zmniejszyć lukę w
braku wystarczającej ilości żywności, a
ekologiczne rolnictwo jest źródłem
korzyści środowiskowych, zdrowotnych
i społeczno-ekonomicznych, których
nie wytwarza rolnictwo
konwencjonalne.
Amerykańscy rolnicy usiłują zaspokoić
krajowy apetyt na żywność ekologiczną
Czytaj dalej
Rolnictwo ekologiczne zajmuje zaledwie
1% pól uprawnych na świecie, co
sprawia, że jest to stosunkowo
niewykorzystane źródło, jeśli chodzi o
jedno z największych wyzwań, z jakimi
musi zmierzyć się ludzkość:
wytworzenie wystarczającej ilości
żywności dla populacji, która może
osiągnąć 10 mld do 2050 r., bez
rozległego wylesiania i szkody dla
środowiska w szerszym ujęciu.

Mimo że w wyniku rolnictwa
ekologicznego produkowane jest
średnio 10-20% mniej plonów niż w
porównaniu z rolnictwem
konwencjonalnym, są one bardziej
opłacalne i przyjazne dla środowiska. W
ujęciu historycznym konwencjonalne
rolnictwo koncentrowało się na
zwiększaniu plonów kosztem
pozostałych trzech wskaźników
zrównoważonego rozwoju.
Płatki kwiatów i oznaczenia oznaczają
różne wskaźniki zrównoważonego
rozwoju, według których można
porównać rolnictwo ekologiczne z
konwencjonalnym. Ilustrują, że systemy
ekologiczne są w stanie lepiej
równoważyć cztery obszary
zrównoważonego rozwoju: produkcję
(pomarańczowy), środowisko
(niebieski), gospodarkę (czerwony) i
dobro społeczne (zielony).
Płatki kwiatów i oznaczenia oznaczają
różne wskaźniki zrównoważonego
rozwoju, według których można
porównać rolnictwo ekologiczne z
konwencjonalnym. Ilustrują, że systemy
ekologiczne są w stanie lepiej
równoważyć cztery obszary
zrównoważonego rozwoju: produkcję
(pomarańczowy), środowisko
(niebieski), gospodarkę (czerwony) i
dobro społeczne (zielony).
Ponadto rolnictwo ekologiczne
dostarcza jednakowo lub bardziej
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bogatą w składniki odżywcze żywność
zawierającą mniej pozostałości
pestycydów (lub w ogóle), a także
zapewnia większe korzyści społeczne
niż uprawy konwencjonalne.
W przypadku rolnictwa ekologicznego
koszty środowiskowe są niższe a
korzyści większe.Utrata różnorodności
biologicznej, degradacja środowiska i
poważne skutki dla usług
ekosystemowych, które odnoszą się do
wsparcia przyrody dla siedlisk dziko
żyjącej fauny i flory, zapylania roślin,
zdrowia gleby i innych korzyści, nie
tylko towarzyszą systemom rolnictwa
konwencjonalnego, ale często sięgają
znaczniej dalej niż granice pól, na
przykład spłukiwanie nawozu do rzek.
Ogólnie mówiąc, gospodarstwa
ekologiczne charakteryzują się lepszą
jakością gleby i mniejszą erozją gleby
niż konwencjonalne. Rolnictwo
ekologiczne wytwarza mniej
zanieczyszczeń gleby i wody i emituje
mniej gazów cieplarnianych do
atmosfery, a poza tym jest bardziej
energooszczędne. Rolnictwo
ekologiczne wiąże się ponadto z
większą różnorodnością roślin,
zwierząt, owadów i drobnoustrojów, a
także różnorodnością genetyczną.
Zwiększenie liczby gospodarstw
ekologicznych za pomocą odpowiednich
polityk publicznych i prywatnych
inwestycji to ważny krok w stronę
bezpieczeństwa żywności i
ekosystemów na świecie. Ustawodawcy

muszą zmierzyć się z wyzwaniem, jakim
jest opracowanie takiej polityki rządu,
która wspiera przekształcanie się
konwencjonalnych gospodarstw na
systemy ekologiczne. W sektorze
prywatnym, inwestowanie w systemy
ekologiczne oferuje wiele możliwości
biznesowych i stanowi obszar
kiełkującego wzrostu, który
najprawdopodobniej będzie
kontynuowany przez nadchodzące lata.
W czasach rosnącej liczby ludności,
zmian klimatu i degradacji środowiska,
potrzebujemy mechanizmów w
rolnictwie, które oferują więcej zalet z
perspektywy zrównoważonego
rozwoju.Rolnictwo ekologiczne jest
dzisiaj jednym z najzdrowszych i
najsilniejszych sektorów w rolnictwie i
będzie przybierać na sile i odgrywać
większą rolę w zaopatrywaniu świata w
żywność.Lepiej niż rolnictwo
ekonomiczne łączy cele związane ze
zdrowiem ludzi, środowiskiem i
warunkami społeczno-gospodarczymi,
a także wytwarza odpowiednie plony.
https://www.theguardian.com/sustain
able-business/2016/aug/14/organicfarming-agriculture-world-hunger

Źródło 3:Badanie łączy pestycydy
z problemami z oddychaniem u
dzieci
18 sierpnia 2017 r.

Nowe badanie przeprowadzone przez
Uniwersytet w Kalifornii, Berkeley,
sugeruje, że siarka pierwiastkowa,
najczęściej stosowany pestycyd w
Kalifornii, może uszkadzać układ
oddechowy u dzieci mieszkających w
pobliżu gospodarstw stosujących tę
substancję chemiczną.
Opublikowane w tym tygodniu w piśmie
Environmental Health Perspectives
badanie wykazuje powiązania pomiędzy
stosowaniem siarki pierwiastkowej ze
zmniejszeniem pojemności płuc,
większą liczbą objawów związanych z
astmą i zwiększonym zużyciem leków
na astmę u dzieci mieszkających w
odległości około 800 metrów lub
mniejszej od pól, gdzie w ostatnim
czasie aplikowano tę substancję w
porównaniu z dziećmi, które nie były na
to narażone. Ogólnie mówiąc, uznana za
bezpieczną dla środowiska i ludzkiego
zdrowia przez amerykańską agencję ds.
ochrony przyrody siarka pierwiastkowa
została dopuszczona do użytku w
gospodarstwach konwencjonalnych i
ekologicznych jako zabezpieczenie
przeciwko grzybom i szkodnikom.
Zgodnie z informacjami z Uniwersytetu
Kalifornijskiego w Berkeley, jest to
najczęściej stosowany pestycyd w
Kalifornii i Europie. W samej tylko
Kalifornii w 2013 r. zastosowano na
potrzeby rolnictwa ponad 21 milionów

kilogramów siarki pierwiastkowej.
Poprzednie badania wykazały jednak,
że siarka pierwiastkowa podrażnia
układ oddechowy u narażonych na
kontakt z nią pracowników rolnych. W
pierwszym badaniu, które wiązało
stosowanie w rolnictwie siarki
pierwiastkowej z pogorszeniem stanu
układu oddechowego u dzieci
mieszkających w pobliżu gospodarstw,
Rachel Raanan, stypendystka po
studiach doktoranckich na
Uniwersytecie Kalifornijskim w
Berkeley i główna autorka badań wraz z
współpracownikami przeprowadziła
testy wydolności płuc i obserwowała
objawy ze strony układu oddechowego
związane z astmą u setek dzieci
mieszkających w pobliżu pól, gdzie
stosowano siarkę, co doprowadziło do
odkrycia kilku powiązań pomiędzy
gorszym stanem układu oddechowego
a pobliskim stosowaniem siarki
pierwiastkowej.
Wśród nich, powiązano 10-krotny
wzrost w szacowanej ilości stosowanej
siarki pierwiastkowej w zasięgu
kilometra od miejsca zamieszkania
dziecka w ciągu roku do czasu badania
płuc z 2,5-krotnym wzrostem
prawdopodobieństwa na stosowanie
leków na astmę oraz dwukrotnie
zwiększonym prawdopodobieństwem
wystąpienia objawów ze strony układu
oddechowego, takich jak świszczący
oddech czy duszności; oraz każdy 10krotny wzrost w ilości stosowanej siarki
pierwiastkowej w poprzednich 12
miesiącach w promieniu 1 kilometra od
domu powiązano ze średnim spadkiem

o 143 mL/s maksymalnej ilości
powietrza, którą siedmioletnie dziecko
może wydychać w sposób wymuszony
w ciągu jednej sekundy.
Dla porównania, badania wykazały, że
narażenie na palenie papierosów przez
matkę powiązane jest ze spadkiem o 101
mL/s po pięciu latach ekspozycji.
Autorzy badań nawołują do
przeprowadzenia dodatkowych badań
w celu potwierdzenia tych ustaleń i
doprowadzenia do zmian w
uregulowaniach prawnych i metodach
stosowania, aby ograniczyć wpływ
stosowania siarki na zdrowie dróg
oddechowych.
http://www.nation.co.ke/business/see
dsofgold/pesticide-breathingproblems-in-children-living-nearfarms-/2301238-40627561d11b6/index.html
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Cele Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Wyzwanie badacza: Czy można oszczędzać wodę i jednocześnie uprawiać pyszną żywność?
Zdarza się, że gospodarstwa komercyjne (które sprzedają owoce i warzywa do
supermarketów) zużywają ogromne ilości wody na potrzeby upraw i mogą
zanieczyszczać rzeki i tereny podmokłe wokół nich szkodliwymi pestycydami. Muszą
również przetransportować plony z gospodarstwa do sklepów, co również wpływa na
zwiększenie zanieczyszczenia środowiska.

10

min.

Zastanówcie się, jak wspaniale byłoby gdyby więcej ludzi na świecie wykorzystywało
wytworzoną w swoich gospodarstwach domowych szarą wodę i naturalne sposoby na
odstraszenie owadów od upraw. Nie tylko moglibyśmy oszczędzić dużą ilość wody, ale
zmniejszylibyśmy również ilość odpadów (uprawiając to, czego potrzebujemy).

10

Odkryjcie, czego potrzebujecie, aby wytworzyć własną żywność! Jeśli w waszej szkole
jest już ogród, pomyślcie, jak możecie go udoskonalić i sprawić bybył bardziej
zrównoważony. Aby założyć ogród, można wykorzystać wskazówki zawarte w 1.3.1 albo
poszukać informacji we własnym zakresie. Możecie porozmawiać z lokalnymi
rolnikami, przeczytać książki o ogrodnictwie, poszukać informacji w Internecie, a nawet
porozmawiać z innymi szkołami biorącymi udział w programie Badacz Wody i
dowiedzieć się, co one robią.

10

Zróbcie burzę mózgów na temat najbardziej twórczych sposobów na wykorzystanie w
ogrodzie materiałów pochodzących z recyklingu. Zastanówcie się, jak wykorzystać
nietypowe pojemniki do uprawy żywności - kalosz może być świetną donicą na
marchewkę! Jeśli nie macie miejsca na ogród, może wykorzystacie ten pomysł lub
spróbujecie wyhodować jakieś zioła?

min.

min.

Czas: 90 minut
Związek
z przedmiotem:

Co jest potrzebne?
1.3.1 - 1.3.2
Materiały ogrodowe: kompost,
nasiona, pojemniki, narzędzia
itp.
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Cele Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Wyzwanie badacza: Czy można oszczędzać wodę i jednocześnie uprawiać pyszną żywność?

10
min.

Zbadajcie, jak możecie wykorzystać wodę deszczową lub szarą wodę w ogrodzie,
aby zaoszczędzić wodę i energię. Przyda się 1.3.2.

50
min.

Zacznijcie budować lub doskonalić swój ogród. Stwórzcie znak wyjaśniający, co robi
wasza grupa Badaczy Wody (np. „Moja żywność jest ekologiczna - świeża i zmniejsza
zanieczyszczenie wody!)

Do
przemyślenia
Jakie inne umiejętności
zdobyła wasza drużyna
podczas pracy w ogrodzie? Czy
lepiej się komunikujecie
miedzy sobą?

Policzcie, z iloma osobami
rozmawialiście na temat
uprawy własnej żywności . Ile
osób pomogło wam przy
ogrodzie?

Badajcie dalej

Ustawcie stoisko podczas szkolnego pikniku i sprzedawajcie
wyhodowane warzywa i owoce lub wykorzystajcie je w szkolnej
kuchni, Czy możecie zaoszczędzić szkolne lub rodzinne pieniądze
uprawiając własną żywność? Czy można wydać te pieniądze na
dodatkowe wodooszędne urządzenia?

Zostań ogrodnikiem!- 1.3.1

Jak stworzyć ogród
1 - Wybierz miejsce
•
•
•

Wybierz nieużywane nasłonecznione miejsce na zewnątrz szkoły.
Sprawdź jakość gleby. Różne rośliny do najlepszego wzrostu potrzebują różnego
rodzaju gleby.
Zdecyduj, jak zabezpieczysz ogród przed zwierzętami i innymi szkodnikami.

2 - Opracuj plan
•

•
•

Wybierz owoce, zioła lub warzywa, które będziesz uprawiać. Zastanów się, czego
rośliny potrzebują do wzrostu (na przykład, czy potrzebują dużo słońca czy trochę
cienia?)
Stwórz plan pokazujący, kiedy różne rośliny należy siać, a kiedy zbierać.
Bądź kreatywny, pomyśl, jakie materiały pochodzące z recyklingu możesz wykorzystać
w ogrodzie.Np. stare kalosze, opony, wanny, drewno uzyskane z recyklingu, blacha
falista.
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3 - Kompostowanie i szara woda
•
•

Wybierz naturalny sposób nawożenia swoich roślin. Można w tym celu
zbudować kompostownik dżdżownicowy.
Zdecyduj, jak będziesz podlewać rośliny.Wykorzystaj informacje na temat
szarej wody zawarte w Pomocy 3.

•

4 - Stwórz ogród
•
•

Zaangażuj inne osoby do tworzenia ogrodu. Możesz zorganizować dzień
ogrodowy lub zamieścić informację w gazetce szkolnej.
Odwieź lokalne firmy (lub napisz do nich) i zapytaj, czy mają jakieś materiały,
które mogą ofiarować na potrzeby ogrodu.

5 - Pielęgnacja ogrodu
•
•
•

Pamiętaj, aby pielęgnować rośliny: podlewaj je, wyrywaj chwasty i nawoź glebę.
Postępuj zgodnie ze swoim planem i zbieraj rośliny w ciągu roku.
Zdecyduj, jak wykorzystasz swoje plony. Można spożytkować je w szkolnej kuchni,
ofiarować do lokalnego banku żywności lub sprzedać na rynku.
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Jak zbierać wodę?
Zaledwie 2,5% wody na Ziemii to woda słodka, a tylko do 0,3% mamy łatwy dostęp.
Woda to rzadkie dobro i warto wykorzystywać ją kilkakrotnie, jeśli to możliwe. Do
podlewania roślin woda nie musi być idealnie czysta.Nie ma nawet znaczenia, że nie
dałoby się jej wypić. Do tego celu możemy używać szarej wody lub, jeśli szczęśliwie
mieszkamy w regionie, gdzie wystarczająco dużo pada, możemy gromadzić wodę
deszczową.

Czym jest szara woda?
Szara woda to woda odpadowa z gospodarstwa domowego, która nie miała styczności z
odpadami pochodzenia ludzkiego. To woda z wanny, prysznica, zlewu w łazience i
pralki.

Dlaczego wykorzystywać szarą wodę ponownie?
•
•

•

Woda jest ważnym zasobem, z którego musimy korzystać z rozwagą.
Konieczne jest używanie mniejszej ilości wody z kranu, aby zaoszczędzić ją, na
przykład, do picia, a także oszczędzić energię, która musiałaby być zużyta do jej
oczyszczenia.
Nie musimy płacić za wodę, którą wykorzystujemy ponownie, więc dzięki temu
oszczędzimy też pieniądze.

Zostań ogrodnikiem – 1.3.2

Jak zbierać szarą wodę?

Mogę to zrobić
samodzielnie

Po kąpieli wybierz wodę
z wanny wiadrem.

Myj naczynia w misce, a
nie bezpośrednio w
zlewie.

Mogę potrzebować
pomocy
Jeśli nie używasz wiele
detergentów, możesz
złapać wodę z płukania
wypływającą z pralki.

Wodę z wanny zbierz za
pompki do przelewania
cieczy.

Postaw plastikowe
wiaderko pod zlewem,
aby zaoszczędzić wodę,
która normalnie wpływa
do kanalizacji.

Wymaga specjalisty

Poproś specjalistę o
zainstalowanie systemu
filtrowania szarej wody, aby
zbierać szarą wodę w domu lub
szkole.

Czy w szkole można
wykorzystać szarą wodę
na potrzeby ogrodu?

Wspaniałe obszary wodno-błotne

Cele Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Dowiedzcie się, jak obszary wodno-błotne przechowują i oczyszczają wodę.

10

minuty

Przedyskutujcie, co oznacza wyrażenie „obszar wodno-błotny”. Wyjaśnijcie, że obszary wodnobłotne to wspaniałe zasoby naturalne. Można powiedzieć, że są to „ziemie”, które są „mokre” od
płytkiej wody. Zaliczamy do nich bagna, stawy, jeziora, rzeki, a nawet rafy koralowe. Obszary
wodno-błotne stanowią niesamowite zasoby w naszym środowisku, ponieważ mają zdolność
oczyszczania brudnej wody. Oczyszczają wodę za darmo!

Czas:

60 minut

Związek
z przedmiotem:

Stwórzcie listę przymiotników opisujących obszar wodno-błotny lub narysujcie, jak może
wyglądać. Omówcie swoje doświadczenia z wizyty na obszarze wodno-błotnym. Jakie waszym
zdaniem są cechy „prawdziwego” obszaru wodno-błotnego? Możecie w tym celu wykorzystać 1.4.1.

minuty

Zastanówcie się, jakie są korzyści obszarów wodno-błotnych i korzyści, jakie mogą z nich czerpać
ludzie i środowisko. Dlaczego ważne jest, aby ludzie dbali o obszary wodno-błotne? Obecnie na
całym świecie są one narażone na różne zagrożenia. Od 1900 roku ponad połowa obszarów
wodno-błotnych na świecie została zniszczona. Jakie wyzwania, waszym zdaniem, stoją przed
takimi obszarami w waszym kraju? Użyjcie 1.4.2 do wskazania trzech najważniejszych problemów.

40

Stwórzcie makietę obszaru wodno-błotnego, żebyście mogli zobaczyć, w jaki sposób woda jest
tam filtrowana - możecie posiłkować się 1.4.3. Dlaczego nie zrobić kroku dalej i wyeksponować ją
w widocznym miejscu w szkole? Ewentualnie możecie przygotować plakat dotyczący tej tematyki,
napisać akrostych lub hiphopowy utwór, aby zachęcić ludzi do dbania o ten ważny element
środowiska.

10

minuty

Zorganizujcie wycieczkę na pobliski obszar wodno-błotny. Dlaczego nie zaangażować waszej drużyny
Badaczy Wody w sprzątanie tego obszaru?

1.4.1 – 1.4.3
Elementy makiety: 2-litrowa butelka z
zakrętką, gruboziarnisty piasek,
drobnoziarnisty piasek, małe kamyki,
małe miseczki, nożyczki i skoszona trawa.

Jak czulibyście się, gdyby wszystkie
obszary wodno-błotne w waszym kraju
miały zniknąć? Jaki wpływ miałoby to
na faunę i florę?

Policzcie, ile osób widziało
waszą makietę.

Wspaniałe obszary wodno-błotne
– 1.4.1

Czym jest obszar wodno-błotny?

Można powiedzieć, że obszar wodno-błotny to „ziemia”, która jest „mokra” od płytkiej
wody. Każde miejsce, w którym woda zalewa ziemię i w którym rosną rośliny to
obszar wodno-błotny. Woda może utrzymywać się tam przez cały czas lub
sezonowo1.

Gdzie takie obszary się znajdują?
Obszary śródlądowe
•
•
•
•
•
•

1

Stawy
Jeziora
Rzeki
Bagna
Rozlewiska
Moczary

Arkusze informacyjne konwencji ramsarskiej www.ramsar.org

Obszary przybrzeżne
•
•
•
•
•

Laguny
Rafy koralowe
Namorzyny
Ujścia rzek
Słone bagna

Wspaniałe obszary wodno-błotne
– 1.4.1

Dlaczego obszary wodno-błotne są ważne?
Zapewniają SŁODKĄ W ODĘ
Ludzie na świecie mają dostęp do mniej
niż 1% słodkiej wody. Obszary wodnobłotne pomagają oczyszczać wodę z
szkodliwych odpadów i ją filtrować, dzięki
czemu staje się bezpieczna do picia i
stosowania prze ludzi.
Dpstawy wody dla prawie 2 mld
mieszkańców Azji i 380 mln
Europejczyków uzależnione są od
obszarów wodno-błotnych.1

Ważne dla
RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ
Obszary wodno-błotne są bardzo
ważne dla zachowania
różnorodności biologicznej
(nazwa na określenie wielu
różnych roślin i zwierząt na
świecie)Zamieszkuje je ponad
100.000 słodkowodnych
gatunków zwierząt i roślin!

Gromadzą
DW UTLENEK W ĘGLA
Obszary wodno-błotne pochłaniają
30% całego dwutlenku węgla na
świecie. To dwa razy tyle, co lasy
tropikalne.
Jeśli wypalimy obszary wodnobłotne lub osuszymy je dla celów
rolniczych, dwutlenek węgla zostanie
wyemitowany do atmosfery, co
wpłynie na dalsze zmiany klimatu.

Pomagają w AMORTYZACJI
wstrząsów
Rodzaj obszaru wodno-błotnego zwany
torfowiskiem ma duże znaczenie dla
chłonięcia wody deszczowej, co co stanowi
pomoc w ochronie przed powodziami i
wylaniem strumieni.
Namorzyny, słone bagna i rafy koralowe
pomagają również w zmniejszeniu prędkości i
wysokości sztormów, co z kolei pomaga w
walce ze zmianami klimatu.1

Gwarantują DOSTAW Y ŻYW NOŚCI
Na obszarach wodno-błotnych uprawia się
ryż - dieta prawie połowy całej populacji
ludzi na świecie uzależniona jest od ryżu,
więc są one z pewnością ważne.1
Ludzie jedzą średnio 19 kg ryb rocznie!
Większość z nich pochodzi z przybrzeżnych
obszarów wodno-błotnych.

Wspierają
ZRÓW NOW AŻONY ROZW ÓJ
Jeśli będziemy o nie dbać, będą
stanowiły wsparcie dla ponad 60 mln
ludzi na świecie, którzy zarabiają na
rybołówstwie.
Obszary wodno-błotne mogą
ponadto pomóc w pozyskaniu
drewna na potrzeby budownictwa,
oleju roślinnego, pożywanienia dla
zwierząt i lekarstw.

Wspaniałe obszary wodno-błotne – 1.4.2

Obszary wodno-błotne - wyzwania
Ludzie nie zawsze rozumieją znaczenie obszarów wodno-błotnych. Postrzegają je jako możliwość pozyskania cennych gruntów, osuszają je z wody
lub zasypują, aby stworzyć miejsce pod budowę. Badania naukowców wykazały, że od 1900 roku zniknęło ponad 60% obszarów wodno-błotnych
na świecie.
Obszary wodno-błotne są jednymi z najbardziej zagrożonych ekosystemów na całym świecie, ponieważ...
Ludzie osuszają wodę, aby
stworzyć pola pod uprawę
żywności.
Ludzie wyrąbują zbyt wiele
drzew do produkcji drewna.
Woda pochodząca z górnictwa
może zanieczyścić wodę w
obszarach wodno-błotnych.
Zmiany klimatu mogą zaburzyć
temperaturę i poziom wody na
obszarach wodno-błotnych.

_______________________________________________________________
1FAKTY Enviro 26 sharenet@wessa.co.zaStyczeń
2010 r.

Ludzie osuszają wodę, aby stworzyć
pastwiska dla zwierząt.
Ludzie zanieczyszczają zapory wodne
toksycznymi substancjami chemicznymi i
tworzywami sztucznymi, które zanieczyszczają
wodę, co szkodzi roślinom i zwierzętom.
Ludzie niszczą obszary wodno-błotne,
aby wykorzystać pozyskane grunty do
rozwoju miast, pod budowę domów i
sklepów.
Rośliny i zwierzęta obce dla obszarów
wodno-błotnych mogą naruszyć
zrównoważony ekosystem tych
obszarów.

Ludzie wypalają obszary wodnobłotne, nie wiedząc, jak bardzo
niszczy to rośliny i glebę.

Zwróćmy uwagę
Zwróćmy
uwagęna
na
zagrożenia dla
zagrożenia
dla
obszarów
wodnoobszarów wodnobłotnych!
błotnych!
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Zbudujmy makietę mokradeł!
Materiały
Materiały:
1 pusta 2-litrowa butelka z
zakrętką
2 kubki gruboziarnistego
piasku
2,5 kubka drobnoziarnistego
piasku
Garść małych kamieni
2 małe miseczki
Nożyczki
Garść skoszonej trawy

Krok 1 - tworzenie makiety
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przetnij butelkę wzdłuż, zaczynając tuż poniżej szyjki. Uważaj,
żeby nie uszkodzić szyjki.
Włóż trawę do szyjki butelki, tworząc korek.
Wypełnij dno butelki gruboziarnistym piaskiem.
Na nim połóż warstwę drobnoziarnistego piasku.
Ułóż kamienie w małej ścisłej kupce po przeciwnej stronie niż
zakrętka.
Włóż zakrętkę pod butelkę (po tej stronie z kamieniami) i oprzyj
szyjkę butelki w małej miseczce.

Krok 2 - testowanie makiety
Powoli wylej wodę na kamienie,
imitując opady deszczu. Obserwuj, jak
przepływa przez twoje mokradła,
następnie szyjkę butelki i jak wpływa
do miseczki.
Jaki wpływ mają kamienie?Czy woda
płynęłaby szybciej czy wolniej, gdyby
ich nie było?
Obserwuj przez ścianki butelki, co się
dzieje. Widzisz, jak poziom wody w
piasku rośnie? To dzieje się z wodą
gruntową na prawdziwych obszarach
wodno-błotnych.
Krok 3 - idź dalej
W zapasowej miseczce wymieszaj wodę z
glebą do czasu, aż będzie zupełnie mętna.
Powoli wylej mętną wodę na kamienie w
swoim mokradle. Czy kolor wody się
zmienił? Jak myślisz, dlaczego tak się stało?

Mini-SASS

Cele Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Wyzwanie badacza: Czy wasze źródło wody jest zanieczyszczone?
10

min.

Przeprowadźcie burzę mózgów na temat zagrożeń i wyzwań, jakie stoją przed zasobami słodkiej wody
na świecie. Które z wyzwań są waszym zdaniem aktualnie największe?
Skoncentrujcie się na zanieczyszczeniach - jaki wpływ mogą mieć na źródło wody? Jakie źródła
zanieczyszczeń mogą wpływać na wasz lokalny zbiornik wodny?

15

Omówcie, jak można zmierzyć stan i jakość zbiornika wodnego. Przedstawcie pomysł przyglądania się
makrobezkręgowcom (jak ważki i raki) jako wskaźnikom stanu wody. Co spodziewalibyście się zobaczyć
w wodzie o słabej / dobrej jakości?

40
min.

Odwiedźcie lokalny zbiornik wodny (np. rzekę). Posługując się 1.5.1, w grupach zbierzcie próbkę
makrobezkręgowców. Nazwijcie je, korzystając z klucza dychotomicznego w 1.5.2 i zapiszcie swoje
obserwacje na karcie wyników w 1.5.1.

min.

Możecie również wypróbować inne testy, które można pobrać ze strony www.minisass.org

10

min.

Omówcie wyniki poszukiwań w grupie. Co zauważyliście, jeśli chodzi o jakość wody? Jakie lokalne źródła
zanieczyszczeń mogły mieć wpływ na jakość wody?
Zarejestrujcie się online na stronie www.minisass.org Skorzystajcie z mapy Google i prześlijcie wasze
wyniki.

Czas:

75 minut

Związek
z przedmiotem:

Co jest potrzebne?
1.5.1 - 1.5.2
Materiały do pracy w terenie:
siatki, pojemniki, odpowiednie
obuwie, lupy.

Do przemyślenia
Jak zanieczyszczenia, które ludzie
wpuszczają do rzek i jezior,
wpływają na zwierzęta, a także na
nich samych?

Badaj to dalej

Monitorujcie wybrany zbiornik wodny w różnych porach roku
i po różnych zjawiskach pogodowych. Oceńcie wyniki i
zastanówcie się, dlaczego są podobne lub niepodobne do
poprzednich wyników.

Policzcie, z iloma osobami
rozmawialiście o podjęciu akcji
„Oszczędzaj”. Policzcie, ile osób
zobowiązało się do wykonania
swojego działania „Oszczędzaj”.

Mini-SASS – 1.5.1

Mini-SASS to proste narzędzie do monitorowania stanu rzeki. Do tego celu
wykorzystywane są makrobezkręgowce (małe zwierzęta bez kręgosłupów)
zamieszkujące rzeki, które mają różną wrażliwość na jakość wody. (Uwaga: Mini-SASS
NIE mierzy zanieczyszczenia wody bakteriami i wirusami, tym samym nie sprawdza, czy
woda nadaje się do picia).
Lista wyposażenia
• Siatka
• Biały pojemnik / tacka / pudełko po lodach
• Ołówek
• Buty / kalosze
• Mydło do rąk
• Szkło powiększające (opcjonalnie)
• Duże szczypczyki (opcjonalnie)

Metodologia
Najlepszymi miejscami do obserwacji są wody płynące z kamieniami. Musicie
zdecydować, czy w waszej rzece przeważają kamienie (ma dno kamieniste) czy piasek
(piasek lub drobny żwirek).
1. Trzymając niewielką siatkę w strumieniu wody, poruszcie kamienie, roślinność,
piasek itp. stopą lub dłonią.
2. Można również podnieść kamienie i delikatnie zdjąć owady palcami lub
szczypczykami.
3. Zbierajcie próbki przez około 5 minut, przemieszczając się w rzece do różnych
siedlisk.
4. Wypłuczcie siatkę i przełóżcie zawartość na plastikową tackę. Nazwijcie każdą
grupę za pomocą klucza dychotomicznego.
5. Odznaczcie rozpoznane owady w przewodniku.
6. Uzupełnijcie informacje i dodajcie wyniki wrażliwości, aby określić średni wynik
(patrz arkusz z wynikami na odwrocie).
7. Pamiętajcie o UMYCIU rąk po pracy!

Mini-SASS – 1.5.1

W yniki
1. Zakreślcie w tabeli wyniki wrażliwości rozpoznanych owadów.
2. Dodajcie wszystkie wyniki wrażliwości.
3. Podzielcie otrzymany wynik przez liczbę rozpoznanych grup.
4. Otrzymacie średni wynik, który można zinterpretować w oparciu o kategorie
ekologiczne za pomocą tabeli na następnej stronie.

GRUPY
Płazińce
Robakopodobne
Pijawki
Kraby lub krewetki

W YNIK
W RAŻLIW OŚCI
3
2
2
6

Widelnice

17

Murzyłkowate
Inne jętki
Ważki równoskrzydłe

5
11
4

Ważki
Pluskwiaki lub chrząszcze
Chruściki (z domkami lub bez)
Muchówki
Ślimaki

6
5
9
2
4

ŁĄCZNY W YNIK
LICZBA GRUP
ŚREDNI W YNIK
Średni wynik = łączny wynik ÷ liczba grup
Interpretacja wyniku Mini-SASS:Mimo że idealnym miejscem pomiarów jest teren, na
którym występują zarówno kamienie, piasek, jak i roślinność, to nie zawsze można
spotkać wszystkie te rodzaje siedlisk. Jeśli w danej rzece nie ma kamieni, do
interpretacji wyników wykorzystajcie kategorię dna piaszczystego.
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Kategoria ekologiczna
(stan)

Kategoria rzeki
O dnie piaszczystym

O dnie kamienistym

Niezmodyfikowane
(Warunki NATURALNE)

> 6,9

> 7,9

W przeważającej mierze
naturalne/ nieliczne
modyfikacje
(Warunki DOBRE)

od 5,8 do 6,9

od 6,8 do 7,9

Zmodyfikowane w stopniu
średnim
(Warunki POPRAWNE)

od 4,9 do 5,8

od 6,1 do 6,8

Zmodyfikowane w stopniu
dużym
(Warunki SŁABE)

od 4,3 do 4,9

od 5,1 do 6,1

Zmodyfikowane w stopniu
poważnym
(Warunki ZŁE)

< 4,3

< 5,1

MiniSASS- 1.5.2

1
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2
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3
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Zaznacz na mapie!

Cele Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Jaki dostęp do wody mają ludzie na świecie?
Czas:

30
minuty

Zbadajcie różne sposoby pozyskiwania wody przez ludzi na całym świecie wykorzystując 2.1.1.
Omówcie: dlaczego waszym zdaniem niektórym ludziom może być o wiele trudniej zdobyć czystą
wodę do picia. Jaki wpływ ma trudny dostęp do wody dla kobiet i dziewczynek?

1 godzina

Związek
z przedmiotem:

Znajdźcie informacje na temat tego, jaki procent ludzi w różnych krajach ma dostęp do czystej
wody pitnej. Używając pustej mapy (2.1.2), zilustrujcie procentowe wartości, które znaleźliście za
pomocą klucza, kolorów i symboli. Stwórzcie symbol dla każdego kraju lub zapiszcie podstawowy
sposób pozyskiwania wody przez ludzi.
minuty

20

Dowiedzcie się, jak powiedzieć „chcemy czystej wody!” (2.1.3) w 10 krajach, w których najmniejszy
odsetek ludzi ma dostęp do czystej wody. Zapiszcie te frazy na waszych mapach.

10

Nauczcie całą szkołę, jak powiedzieć te frazy i pokażcie swoje mapy. Porozmawiajcie o tym, czego
dowiedzieliście się na temat pozyskiwania wody przez ludzi na całym świecie.

minuty

2.1.1 – 2.1.3

Co stracilibyście, gdybyście codziennie
musieli poświęcać kilka godzin na
pozyskanie wody? Jaki wpływ miałoby to
na resztę waszego życia?

Nauczcie się tradycyjnej piosenki z jednego z 10 krajów, które badaliście i przedstawcie ją podczas
szkolnego apelu wraz z kilkoma faktami na temat dostępu do czystej wody. Policzcie, ile osób widziało
wasz występ.

Policzcie, ile osób nauczyliście
powiedzieć „chcemy czystej
wody!” w innym języku.
Policzcie, ile osób widziało
waszą mapę

Zaznacz na mapie – 2.1.1

Ludzie na całym świecie pozyskują wodę na różne sposoby, nawet mieszkańcy tego
samego kraju mogą mieć różne doświadczenia w tym zakresie. Poniższa tabela
ukazuje podstawowe sposoby pozyskiwania wody na świecie.
Jaki dostęp do wody
mają ludzie?1

Woda butelkowana

Wózek z małym
zbiornikiem/cysterną
lub beczkowóz

Studnia

Czy jest ona bezpieczna do picia?

Wyjaśnienie
Czasem, gdy w okolicy
brakuje słodkiej wody,
ludzie zmuszeni są do
kupowania wody w
butelkach. Niestety nie
wszystkich na to stać.
Gdy woda z wodociągu
nie jest dostępna,
niektórzy ludzie kupują
wodę z wózków ze
zbiornikami lub
beczkowozów.Za pomocą
kranika napełniają wodą
swoje pojemniki, za co
pobierane są opłaty. Nie
zawsze wiadomo, czy
taką wodę można
bezpiecznie pić.
W ziemi wykopywany jest
otwór do momentu
dotarcia do zwierciadła
wody. Zazwyczaj takie
studnie mają kształt
walca z betonowymi lub
kamiennymi ścianami.
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Publiczne krany
lub hydranty

Woda
deszczowa

Wody
powierzchniowe

Krany w
budynkach

Studnia
orurowana

Źródła

Ręczne pompki lub krany
ustawione gdzieś pośrodku
miasta do publicznego użytku.

Woda deszczowa zbierana jest
do różnych zbiorników, takich
jak beczki na deszczówkę.

Woda, która gromadzi się na
powierzchni, taka jak rzeka,
zalew, jezioro, staw, strumień
czy kanał. Woda
powierzchniowa zazwyczaj
nadaje się do picia dopiero po
uzdatnieniu.
Woda jest dostarczana
wodociągiem z zakładu
uzdatniania wody do
prywatnych domów. Ludzie
mają dostęp do wody po
odkręceniu kranu.
Żelazna rura ze stalową
końcówką wkopywana jest w
ziemię do momentu dotarcia
do wody gruntowej. Następnie
za pomocą pompy ssącej
wodę pompuje się na
powierzchnię.
W tych miejscach woda
naturalnie wypływa na
powierzchnię. Aby woda
nadawała się do picia, źródło
musi być zabezpieczone
betonową zaporą z kranikiem.
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Niestety woda nie zawsze jest bezpieczna do picia.W poniższej tabeli umieszczono
wybrane kraje wraz z odsetkiem ludzi, którzy mają dostęp do czystej wody pitnej.

Kraj

Odsetek ludzi z dostępem do czystej wody
pitnej

Afganistan
Kambodża
Chiny
Demokratyczna Republika Konga

64%
71%
92%
47%

Etiopia
Francja
Haiti
Indonezja
Irlandia
Mozambik
Nigeria
Południowa Afryka
Szwajcaria
Tanzania
Zambia

52%
100%
62%
83%
100%
49%
64%
95%
100%
53%
63%

1 Światowa

Organizacja Zdrowia (2016). Populacja korzystająca z udoskonalonego
źródła wody pitnej. W Global Health Observatory Visualizations. Zaczerpnięto z
(http://apps.who.int/gho/data/node.wrapper.imr?x-id=8
Verill, C. (2016, marzec 2017).17 zdjęć ukazujących, jak w krajach zmagających się z
brakiem wody pozyskuje się ten cenny surowiec. Business Insider

UK.http://uk.businessinsider.com/how-different-countries-get-their-water-2016-3
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Zaznacz na mapie!- 2.1.3

Chcemy czystej wody
Czy potrafisz powiedzieć „Chcemy czystej wody!” w językach dziesięciu krajów, w których odsetek osób z dostępem do czystej wody jest najniższy?
Odsetek ludzi z dostępem
do czystej wody

Nazwa kraju

Oficjalny język

Chcemy czystej wody

47%

Demokratyczna Republika
Konga

francuski

Nous voulons de l’eau propre

49%

Mozambik

portugalski

Queremos água limpa

52%

Etiopia

amharski

ንጹህውሃእንፈልጋለን
nits’uhi wiha inifeligaleni

53%

Tanzania

suahili

Tunataka maji safi

62%

Haiti

francuski

Nous voulons de l’eau propre

63%

Zambia

angielski

We want clean water

64%

Nigeria

angielski

We want clean water

64%

Afganistan

paszto

موږ پاکو اوبو غواړو

71%

Kambodża

khmerski

83%

Indonezja

indonezyjski

យ ង
ើ ចង់បានទឹកស្អាត
yeung chngban tuk saat
Kita menginginkan air bersih

Rap Kap Kap

Cele Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Wyzwanie badacza: Napiszcie hiphopowy utwór o oszczędzaniu wody!
Zastanówcie się nad sposobami pozyskiwania wody przez ludzi na świecie (2.2.1). Czy każdy ma
łatwy dostęp do wody? Czy gdybyście mieli trudniejszy dostęp do wody, zmienilibyście to, jak jej
używacie?

10

min.

30
min.

20
min.

Bardzo ważne jest, aby ludzie na całym świecie mądrze korzystali z wody. Zróbcie burzę
mózgów na temat niektórych sposobów na oszczędzanie wody, które poznaliście dzięki
programowi Badacz Wody.

Czas:

60 minut

Związek
z przedmiotem:

Przeczytajcie na głos przykładowe teksty w stylu rap z 2.2.2. Które fragmenty wam się
podobały? Dlaczego?

Co jest potrzebne?

Korzystając z wyników burzy mózgów, stwórzcie własny hiphopowy utwór. zachęcający do
oszczędzania wody. Postarajcie się stworzyć prosty rytm używając swojego ciała, np. klaszcząc
lub tupiąc. (2.2.3)

2.2.1 - 2.2.3

Zróbcie próbę utworu z kolegą lub koleżanką. Możecie opisać elementy w tym utworze , które
sprawiają, że jest on udany?
Zaprezentujcie swój utwór przed inną klasą lub podczas festiwalu wody.

Badaj to dalej

Czy możecie zaprezentować swój utwór jeszcze większe liczbie ludzi?
Zorganizujcie wideorozmowę z inną drużyną Badaczy Wody i
przedstawcie swój utwór.
Sfilmujcie swój utwór i zamieście go na stronie internetowej szkoły, żeby
inne osoby mogły go obejrzeć. Wystąpcie podczas jakiejś lokalnej
uroczystości.

Do przemyślenia

Rapowanie na temat oszczędzania
wody pomaga rozpowszechnić nasz
przekaz w kreatywny sposób. Macie
inne pomysły, jak wykorzystać
kreatywność w komunikacji?

Policzcie, ile osób wysłuchało
waszego utworu.

Zaznacz na mapie – 2.2.1

Ludzie na całym świecie pozyskują wodę na różne sposoby, nawet mieszkańcy tego
samego kraju mogą mieć różne doświadczenia w tym zakresie. Poniższa tabela
ukazuje podstawowe sposoby pozyskiwania wody na świecie.
Jaki dostęp do
wody mają ludzie?1

Woda butelkowana

Wózek z małym
zbiornikiem/cysterną
lub beczkowóz

Studnia

Czy jest ona bezpieczna do picia?

Wyjaśnienie
Czasem, gdy w okolicy
brakuje słodkiej wody,
ludzie zmuszeni są do
kupowania wody w
butelkach. Niestety nie
wszystkich na to stać.
Gdy woda z wodociągu
nie jest dostępna,
niektórzy ludzie kupują
wodę z wózków ze
zbiornikami lub
beczkowozów.Za
pomocą kranika
napełniają wodą swoje
pojemniki, za co
pobierane są opłaty. Nie
zawsze wiadomo, czy
taką wodę można
bezpiecznie pić.
W ziemi wykopywany
jest otwór do momentu
dotarcia do zwierciadła
wody. Zazwyczaj takie
studnie mają kształt
walca z betonowymi lub
kamiennymi ścianami.

Zaznacz na mapie – 2.2.1

Publiczne krany
lub hydranty

Woda
deszczowa

Wody
powierzchniowe

Krany w
budynkach

Studnia
orurowana

Źródła

Ręczne pompki lub krany
ustawione gdzieś pośrodku
miasta do publicznego użytku.

Woda deszczowa zbierana jest
do różnych zbiorników, takich
jak beczki na deszczówkę.

Woda, która gromadzi się na
powierzchni, taka jak rzeka,
zalew, jezioro, staw, strumień
czy kanał. Woda
powierzchniowa zazwyczaj
nadaje się do picia dopiero po
uzdatnieniu.
Woda jest dostarczana
wodociągiem z zakładu
uzdatniania wody do
prywatnych domów. Ludzie
mają dostęp do wody po
odkręceniu kranu.
Żelazna rura ze stalową
końcówką wkopywana jest w
ziemię do momentu dotarcia
do wody gruntowej. Następnie
za pomocą pompy ssącej wodę
pompuje się na powierzchnię.
W tych miejscach woda
naturalnie wypływa na
powierzchnię. Aby woda
nadawała się do picia, źródło
musi być zabezpieczone
betonową zaporą z kranikiem.

Zaznacz na mapie – 2.2.1

Niestety woda nie zawsze jest bezpieczna do picia. W poniższej tabeli umieszczono
wybrane kraje wraz z odsetkiem ludzi, którzy mają dostęp do czystej wody pitnej.

Kraj

Odsetek ludzi z dostępem do czystej wody
pitnej

Afganistan
Kambodża
Chiny
Demokratyczna Republika Konga

64%
71%
92%
47%

Etiopia
Francja
Haiti
Indonezja
Irlandia
Mozambik
Nigeria
Południowa Afryka
Szwajcaria
Tanzania
Zambia

52%
100%
62%
83%
100%
49%
64%
95%
100%
53%
63%

1 Światowa

Organizacja Zdrowia (2016). Populacja korzystająca z udoskonalonego
źródła wody pitnej. W Global Health Observatory Visualizations. Zaczerpnięto z
(http://apps.who.int/gho/data/node.wrapper.imr?x-id=8
Verill, C. (2016, marzec 2017). 17 zdjęć ukazujących, jak w krajach zmagających się z
brakiem wody pozyskuje się ten cenny surowiec. Business Insider UK.
http://uk.businessinsider.com/how-different-countries-get-their-water-2016-3

Rap Kap Kap – 2.2.2

Wodny rap

Wypij litr każdego dnia,
lepiej zrozumiesz, hip hip hurra!
Woda na zawołanie dla każdego?
W niektórych krajach nie, drogi
kolego!
Dzięki wodzie ciągle oddychamy,
Bez niej...
nie przetrwamy!

Rap Kap Kap – 2.2.2

Zadbaj o mniejsze
zużycie H20!
To utwór o zakręcaniu kranu.
Nie lej wody dla zabawy, a podlejesz nią
uprawy!
Czysta woda to wyzwanie,
z chęcią odpowiemy na nie!
Śmieci nigdy nie rzucimy,
każdą kroplę oszczędzimy!
Woda, woda wokół nas,
oszczędź trochę, póki czas!
Bądź na tak, oszczędzaj wodę.
Zakręć kran, nim skończysz dzień,
Nie przelewaj, nie bądź leń.
Hej, no już, bo spojrzę srodze, zakręć kran
na jednej nodze!
(Autorstwa jednego z naszych wspaniałych Badaczy Wody!)

Rap Kap Kap – 2.2.3

Kluczowe przesłanie

Rymy

Zanim zaczniesz, sporządź listę
wszystkich faktów dotyczących
oszczędzania wody, które chcesz
przekazać innym w swojej
piosence.

Rymy sprawią, że utwór będzie
łatwo wpadał w ucho.
Np. Weź prysznic, nie kąpiel, dla ochłody,
a oszczędzisz dużo wody!

Np. krótsze prysznice to oszczędność
wody.

Zostać mistrzem
rapowania i
oszczędź wodę
dzięki tym
wskazówkom!

Metafory
Porównywanie dwóch rzeczy,
które nie są jednakowe, ale mają
jakąś wspólną cechę.
Np. Nie bądź świnią, wrzucaj śmieci do
kosza, żeby nie zanieczyścić wody

Rytm
Stworzenie wzorca rytmów pomaga w
zachowaniu płynności tekstu. Możesz
stworzyć rytm trzymając się tej samej
liczby sylab w każdej linijce lub stworzyć
bit, którego się będziesz trzymać.

Personifikacja
Przypisanie czemuś cech lub uczuć
ludzkich może pomóc w
uwypukleniu treści.

Np. Krople deszczu płaczą, gdy rozbijają
się o ziemię, zamiast wpadać do zbiornika

Powtórzenia
Powtarzanie słów ułatwia ich
zapamiętanie.

Np. Zakręć kran, zakręć kran, gdy myjesz
ręce, zakręć kran

Porównania
Porównywanie dwóch podobnych rzeczy
przy użyciu słów „jak” pomoże w
wykreowaniu obrazu w umyśle słuchacza.
Np. Oszczędzaj deszczówkę - bądź jak wiadro!

Dzień z życia

Cele Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Wyzwanie badacza: Oszczędzajcie wodę, tak jakbyście żyli przez jeden dzień życiem kogoś innego
Czas:
Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak wygląda życie innych ludzi? Gdybyście
mieszkali z inną rodziną lub w innym kraju, czy korzystalibyście z wody w inny sposób?
Dzisiaj macie szansę przeżyć dzień z życia innej osoby. Dowiedzcie się, jaki ma dostęp do
wody, jakich wyborów musi dokonywać i jak to wszystko wpływa na jej życie.

30

Zagrajcie w „Dzień z życia”, korzystając z uwag w 2.3.1.

10

Pomyślcie o tym, jak ludzie traktują wodę, jeśli muszą daleko po nią iść, zamiast po
prostu odkręcić kran. W jaki sposób ludzie, którzy mają łatwy dostęp do wody w domu,
mogą ją oszczędzać? Np. brać krótszy prysznic. Podzielcie się swoimi pomysłami z
kolegami. Wybierzcie działanie oszczędzające wodę i napiszcie obietnicę oszczędzania
wody (2.3.14).

20

Stwórzcie wystawę z wszystkich obietnic w kształcie kuli ziemskiej.

min.

min.

60 minut

Związek
z przedmiotem:

Co jest potrzebne?
2.3.1 - 2.3.14

min.

Do przemyślenia
Czy to w porządku, że dzieci z tej gry
nie mają takiego samego dostępu do
wody? Jak te nierówności wpływają
na ich przyszłość?

Badaj to dalej

Połączcie się z drużyną Badaczy Wody z innego kraju za pomocą
wideorozmowy. Zapytajcie, jakim wyzwaniom muszą stawić czoła,
korzystając z wody w swoim kraju.
Napiszcie komentarz do waszej wideorozmowy, żeby zdobyć
dodatkowe punkty dla drużyny!

Policzcie, ile osób widziało
waszą wystawę zobowiązań
oszczędzania wody.

Dzień z życia – 2.3.1

Uwagi ułatwiające poprowadzenie gry

Obszary zainteresowania
➢ W różnych częściach świata korzysta się z wody w różnych ilościach i na różne
sposoby.
➢ Niektórzy nie mają łatwego dostępu do wody, co może mieć ogromny wpływ na ich
życie.
Cel gry
Odegrać dzień z życia młodej osoby, godzina po godzinie, i zrozumieć, jaką rolę odgrywa w
nim woda.

Ważne uwagi
Przypomnijcie uczniom, że to tylko przykład życia jednaj osoby w każdym kraju. We
wszystkich krajach na świecie ludzie pozyskują wodę na różne sposoby. W Ameryce
niektórzy mają wodę w kranach i nie muszą zastanawiać się nad jej mądrym
rozdzieleniem, podczas gdy inni mają trudności z dostępem do wody i muszą polegać na
wodzie w butelkach.

Dzień z życia – 2.3.1

Instrukcje
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Podzielcie uczniów na 5 drużyn reprezentujących dany kraj (Ghana, Indie, Wielka
Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki).
Każda z drużyn otrzyma kartę z profilem do odczytania - zwróćcie uwagę na limit
wody (2.3.3 - 2.3.7).
Dajcie każdemu z krajów arkusze pracy „Dzień z życia” (2.3.8 - 2.3.12).
Teraz możecie rozpocząć grę „Dzień z życia” wyświetlając slajd 1 z 22.3.2
a. Każda grupa powinna wykonywać zadania ze swojego arkusza pracy
(bądźcie kreatywni, odegrajcie swoje role), jednocześnie zapisując, ile wody
zużyto na każde zadanie.
b. Pomocnik powinien zmieniać czas w 2.3.1 co kilka minut przez cały czas
trwania gry, aby grupy posuwały się w tym samym tempie.
c. O godz. 18.00 (slajd 15) wręczcie 2.3.13 („Karta sprawy”).
Kiedy dzień dobiegnie końca, każda grupa sumuje wodę, którą zużyła w trakcie
całego dnia.
Koniec gry.

Ważne wskazówki
1. Na oznaczenie wody można użyć żetonów. Każdy z nich oznaczałby jeden litr wody.
(Można je wcześniej przygotować).
2. Zachęcajcie do odgrywania ról.
3. Używajcie całych liczb - zaokrąglajcie.

Dyskusja w grupie / klasie
Każdy z krajów przedstawia podsumowanie swoich spostrzeżeń. Wykorzystajcie
następujące pytania, do wymiany doświadczeń:
➢ Które z krajów waszym zdaniem zużyły za dużo wody? W jaki sposób mogły
zaoszczędzić więcej wody?
➢ Które kraje nie miały wystarczająco dużo wody? Czy były zbyt ostrożne w
korzystaniu z wody?
➢ W jakich przypadkach zużyliście najwięcej wody?
➢ Czy były takie momenty tego wyzwania, gdy waszym zdaniem mogliście zużyć
mniej wody?
➢ Czy zmarnowaliście jakąś wodę / czy jakaś woda została?
➢ Jak czuliście się w miarę zbliżania się dnia ku końcowi?

Dzień z życia

Woda na świecie – 2.3.2

KARTY SPRAWY DO
ROZDANIA

KARTY SPRAWY DO
ROZDANIA

Woda	
  na	
  świecie	
  - 	
  2.3.3
-‐	
  profil	
  Ghany	
  

Instrukcja	
  
Dzienny	
  przydział	
  wody	
  =	
  40	
  litrów	
  
Przeżyjecie	
  jeden	
  dzień	
  z	
  życia	
  Aeymo,	
  aby	
  dowiedzieć	
  się,	
  jak	
  ona	
  wykorzystuje	
  wodę.	
  W	
  tym	
  celu	
  wykonacie	
  
czynności	
  z	
  arkusza	
  zadań	
  o	
  odpowiedniej	
  porze	
  zgodnie	
  z	
  zegarem	
  znajdującym	
  się	
  w	
  
klasie.	
  
Najważniejsze	
  
Aby	
  uzyskać	
  wodę	
  potrzebną	
  do	
  codziennych	
  czynności,	
  musicie	
  pobrać	
  symboliczną	
  wodę	
  
ze	
  swojego	
  źródła.	
  Wasze	
  źródło	
  wody	
  to	
  rzeka	
  Wolta	
  Biała.	
  
Kiedy	
  będziecie	
  mieli	
  wykonać	
  czynność	
  wymagającą	
  użycia	
  wody,	
  będziecie	
  musieli	
  
zdecydować,	
  ile	
  wody	
  zużyć.	
  Aby	
  to	
  zrobić,	
  musicie	
  zastanowić	
  się:	
  
1. Ile	
  wody	
  mamy?
2. Ile	
  wody	
  będzie	
  potrzebne	
  do	
  wykonania	
  danej	
  czynności?
3. Kiedy	
  będziemy	
  mieć	
  następną	
  możliwość,	
  aby	
  uzyskać	
  więcej	
  wody?
Zapisujcie	
  na	
  arkuszu	
  zadań,	
  ile	
  wody	
  zużywacie	
  na	
  każdą	
  czynność,	
  a	
  następnie	
  obliczajcie,	
  
ile	
  wody	
  wam	
  zostało.	
  

wskazówki	
  
• Podzielcie	
  różne
zadania	
  pomiędzy
wszystkie	
  osoby	
  w
grupie.
• Osoby,	
  które	
  nie	
  mają
żadnych	
  czynności	
  do
wykonania
przyglądają	
  się	
  i
przysłuchują	
  innym
grupom.
• Wczujcie	
  się	
  w	
  rolę	
  i
do	
  dzieła!

Woda	
  na	
  świecie	
   -	
  2.3.3 -	
  
profil	
  Ghany	
  

Profil	
  Ghany	
  
Powierzchnia:	
  238	
  537	
  km2
Stolica:	
  Akra	
  
Liczba	
  ludności:	
  25	
  milionów	
  
Średnia	
  temperatura:	
  26°C	
  

Profil	
  
osobowy
Imię:	
  Aemyo	
  
Wiek:	
  14	
  lat	
  	
  
Płeć:	
  żeńska	
  
Źródło	
  wody:	
  rzeka	
  Wolta	
  Biała	
  

Opis:	
  Masz	
  na	
  imię	
  Aemyo.	
  Jesteś	
  14-‐letnią	
  dziewczyną	
  z	
  Ghany	
  w	
  Afryce.	
  Mieszkasz	
  w	
  wiosce	
  Aurigo,	
  w	
  obwodzie	
  
Bolgatanga	
  w	
  północno-‐wschodnim	
  regionie	
  Ghany.	
  	
  	
  
Mieszkasz	
  w	
  3-‐pokojowym	
  domu	
  z	
  mamą	
  i	
  	
  tatą.	
  Trzy	
  razy	
  w	
  tygodniu	
  uczęszczasz	
  do	
  lokalnej	
  szkoły	
  średniej,	
  w	
  
pozostałe	
  dni	
  tygodnia	
  pomagasz	
  mamie	
  w	
  domu	
  lub	
  tacie	
  na	
  farmie	
  kukurydzy.	
  Masz	
  osiołka,	
  Ebo,	
  który	
  pomaga	
  na	
  
farmie.	
  	
  

Woda	
  na	
  świecie	
  - 2.3.4	
  	
  profil	
  Indii	
  

Instrukcja	
  
Dzienny	
  przydział	
  wody	
  =	
  40	
  litrów	
  
Przeżyjecie	
  jeden	
  dzień	
  z	
  życia	
  Amita,	
  aby	
  dowiedzieć	
  się,	
  jak	
  on	
  wykorzystuje	
  wodę.	
  W	
  tym	
  celu	
  wykonacie	
  
czynności	
  z	
  arkusza	
  zadań	
  o	
  odpowiedniej	
  porze	
  zgodnie	
  z	
  zegarem	
  znajdującym	
  się	
  w	
  klasie.	
  	
  
Aby	
  uzyskać	
  wodę	
  potrzebną	
  do	
  codziennych	
  czynności,	
  musicie	
  pobrać	
  symboliczną	
  
wodę	
  ze	
  swojego	
  źródła.	
  Wasze	
  źródło	
  wody	
  to	
  pompa	
  wodna.	
  

Najważniejsze	
  
wskazówki	
  

Kiedy	
  będziecie	
  mieli	
  wykonać	
  czynność	
  wymagającą	
  użycia	
  wody,	
  będziecie	
  musieli	
  
zdecydować,	
  ile	
  wody	
  zużyć.	
  Aby	
  to	
  zrobić,	
  musicie	
  zastanowić	
  się:	
  

• Podzielcie	
  różne
zadania	
  pomiędzy
wszystkie	
  osoby	
  w
grupie.

1. Ile	
  wody	
  mamy?
2. Ile	
  wody	
  będzie	
  potrzebne	
  do	
  wykonania	
  danej	
  czynności?
3. Kiedy	
  będziemy	
  mieć	
  następną	
  możliwość,	
  aby	
  uzyskać	
  więcej	
  wody?
Zapisujcie	
  na	
  arkuszu	
  zadań,	
  ile	
  wody	
  zużywacie	
  na	
  każdą	
  czynność,	
  a	
  następnie	
  
obliczajcie,	
  ile	
  wody	
  wam	
  zostało.	
  	
  

• Osoby,	
  które	
  nie	
  mają
żadnych	
  czynności	
  do
wykonania	
  przyglądają
się	
  i	
  przysłuchują
innym	
  grupom.
• Wczujcie	
  się	
  w	
  rolę	
  i	
  do
dzieła!

Woda	
  na	
  świecie	
  - 	
  2.3.4	
  	
  profil	
  Indii	
  

Woda	
  na	
  świecie	
  - 	
  2.3.5	
  - 	
  
profil	
  Wielkiej	
  Brytanii	
  

Instrukcja	
  
Dzienny	
  przydział	
  wody	
  =	
  180	
  litrów	
  
Przeżyjecie	
  jeden	
  dzień	
  z	
  życia	
  Williama,	
  aby	
  dowiedzieć	
  się,	
  jak	
  on	
  wykorzystuje	
  wodę.	
  W	
  tym	
  celu	
  
wykonacie	
  czynności	
  z	
  arkusza	
  zadań	
  o	
  odpowiedniej	
  porze	
  zgodnie	
  z	
  zegarem	
  
znajdującym	
  się	
  w	
  klasie.	
  
Najważniejsze	
  
wskazówki	
  
Aby	
  uzyskać	
  wodę	
  potrzebną	
  do	
  codziennych	
  czynności,	
  musicie	
  zebrać	
  żetony	
  
• Podzielcie	
  różne
ze	
  swojego	
  źródła	
  wody.	
  Źródło	
  wody	
  to	
  kran.	
  
Kiedy	
  będziecie	
  mieli	
  wykonać	
  czynność	
  wymagającą	
  użycia	
  wody,	
  będziecie	
  
musieli	
  zdecydować,	
  ile	
  wody	
  zużyć.	
  Aby	
  to	
  zrobić,	
  musicie	
  zastanowić	
  się:	
  
1. Ile	
  wody	
  mamy?
2. Ile	
  wody	
  będzie	
  potrzebne	
  do	
  wykonania	
  danej	
  czynności?
Zapisujcie	
  na	
  arkuszu	
  zadań,	
  ile	
  wody	
  zużywacie	
  na	
  każdą	
  czynność,	
  a	
  
następnie	
  obliczajcie,	
  ile	
  wody	
  wam	
  zostało.	
  

zadania	
  pomiędzy
wszystkie	
  osoby	
  w
grupie.

• Osoby,	
  które	
  nie	
  mają
żadnych	
  czynności	
  do
wykonania	
  przyglądają
się	
  i	
  przysłuchują
innym	
  grupom.
• Wczujcie	
  się	
  w	
  rolę	
  i	
  do
dzieła!

Woda	
  na	
  świecie	
  - 	
  2.3.5	
  - 	
  
profil	
  Wielkiej	
  Brytanii	
  

Woda	
  na	
  świecie	
  - 	
  2.3.6	
  - 	
  
	
  profil	
  Urugwaju	
  

Instrukcja	
  	
  
Dzienny	
  przydział	
  wody	
  =	
  40	
  litrów	
  
Przeżyjecie	
  jeden	
  dzień	
  z	
  życia	
  Valentiny,	
  aby	
  dowiedzieć	
  się,	
  jak	
  ona	
  wykorzystuje	
  wodę.	
  W	
  tym	
  celu	
  
wykonacie	
  czynności	
  z	
  arkusza	
  zadań	
  o	
  odpowiedniej	
  porze	
  zgodnie	
  z	
  zegarem	
  znajdującym	
  się	
  w	
  
klasie.	
  	
  
Aby	
  uzyskać	
  wodę	
  potrzebną	
  do	
  codziennych	
  czynności,	
  musicie	
  pobrać	
  
symboliczną	
  wodę	
  ze	
  swojego	
  źródła.	
  Wasze	
  źródła	
  wody	
  to	
  studnia	
  i	
  
zbiornik	
  wody.	
  
Kiedy	
  będziecie	
  mieli	
  wykonać	
  czynność	
  wymagającą	
  użycia	
  wody,	
  będziecie	
  
musieli	
  zdecydować,	
  ile	
  wody	
  zużyć.	
  Aby	
  to	
  zrobić,	
  musicie	
  zastanowić	
  się:	
  
1. Ile	
  wody	
  mamy?
2. Ile	
  wody	
  będzie	
  potrzebne	
  do	
  wykonania	
  danej	
  czynności?
3. Kiedy	
  będziemy	
  mieć	
  następną	
  możliwość,	
  aby	
  uzyskać	
  więcej	
  wody?
Zapisujcie	
  na	
  arkuszu	
  zadań,	
  ile	
  wody	
  zużywacie	
  na	
  każdą	
  czynność,	
  a	
  
następnie	
  obliczajcie,	
  ile	
  wody	
  wam	
  zostało.	
  	
  

Najważniejsze	
  
wskazówki	
  
• Podzielcie	
  różne
zadania	
  pomiędzy
wszystkie	
  osoby	
  w
grupie.
• Osoby,	
  które	
  nie	
  mają
żadnych	
  czynności	
  do
wykonania	
  przyglądają
się	
  i	
  przysłuchują
innym	
  grupom.
• Wczujcie	
  się	
  w	
  rolę	
  i	
  do
dzieła!

Woda	
  na	
  świecie	
  - 	
  2.3.6	
  - 	
  
	
  profil	
  Urugwaju	
  

Woda	
  na	
  świecie	
  - 	
  2.3.7	
  –	
  Profil	
  Stanów	
  Zjednoczonych	
  

Instrukcja	
  
Dzienny	
  przydział	
  wody	
  =	
  350	
  litrów	
  
Przeżyjecie	
  jeden	
  dzień	
  z	
  życia	
  Darlene,	
  aby	
  dowiedzieć	
  się,	
  jak	
  	
  ona	
  wykorzystuje	
  wodę.	
  W	
  tym	
  celu	
  
wykonacie	
  czynności	
  z	
  arkusza	
  zadań	
  o	
  odpowiedniej	
  porze	
  zgodnie	
  z	
  zegarem	
  znajdującym	
  się	
  w	
  
klasie.	
  	
  
Aby	
  uzyskać	
  wodę	
  potrzebną	
  do	
  codziennych	
  czynności,	
  musicie	
  pobrać	
  
symboliczną	
  wodę	
  ze	
  swojego	
  źródła.	
  Źródło	
  wody	
  to	
  kran.	
  
Kiedy	
  będziecie	
  mieli	
  wykonać	
  czynność	
  wymagającą	
  użycia	
  wody,	
  będziecie	
  
musieli	
  zdecydować,	
  ile	
  wody	
  zużyć.	
  Aby	
  to	
  zrobić,	
  musicie	
  zastanowić	
  się:	
  
1. Ile	
  wody	
  mamy?
2. Ile	
  wody	
  będzie	
  potrzebne	
  do	
  wykonania	
  danej	
  czynności?
Zapisujcie	
  na	
  arkuszu	
  zadań,	
  ile	
  wody	
  zużywacie	
  na	
  każdą	
  czynność,	
  a	
  
następnie	
  obliczajcie,	
  ile	
  wody	
  wam	
  zostało.	
  

Najważniejsze	
  
wskazówki	
  
• Podzielcie	
  różne
zadania	
  pomiędzy
wszystkie	
  osoby	
  w
grupie.
• Osoby,	
  które	
  nie	
  mają
żadnych	
  czynności	
  do
wykonania	
  przyglądają
się	
  i	
  przysłuchują
innym	
  grupom.
• Wczujcie	
  się	
  w	
  rolę	
  i	
  do
dzieła!

Woda	
  na	
  świecie	
  - 	
  2.3.7	
  –	
  Profil	
  Stanów	
  Zjednoczonych	
  

Woda	
  na	
  świecie	
  - 	
  2.3.8	
  - 	
  
	
  arkusz	
  zadań	
  dla	
  Ghany	
  

Woda	
  na	
  świecie	
  - 	
  2.3.9	
  - 	
  
arkusz	
  zadań	
  dla	
  Indii	
  

Woda	
  na	
  świecie	
  - 	
  2.3.10	
  	
  arkusz	
  zadań	
  dla	
  Wielkiej	
  Brytanii	
  

Woda	
  na	
  świecie	
  - 	
  2.3.11	
  
- karta	
  zadań	
  Urugwaju

Woda	
  na	
  świecie	
  - 	
  2.3.12	
  –	
  arkusz	
  zadań	
  dla	
  Stanów	
  Zjednoczonych	
  

Woda	
  na	
  świecie	
  - 	
  2.3.13	
  	
  karty	
  problemów	
  

Karta	
  problemu:	
  
Ghana	
  
	
  

	
  
Twoja	
  
mama	
  zachorowała	
  po	
  wypiciu	
  brudnej	
  wody.	
  
	
  
Musisz	
  
wykorzystać	
  dodatkowe	
  7	
  litrów	
  wody,	
  aby	
  ją	
  
	
  
	
  
wykąpać.	
  
	
  

Pytania	
  do	
  omówienia	
  w	
  grupie:	
  
• Dlaczego,	
  waszym	
  zdaniem,	
  tak	
  mogło	
  się	
  stać?
• Co	
  zrobilibyście	
  w	
  tej	
  sytuacji?

Woda	
  na	
  świecie	
  - 	
  2.3.13	
  	
  karty	
  problemów	
  

Karta	
  problemu:	
  
Indie	
  
Przychodzi	
  sąsiadka	
  z	
  informacją,	
  że	
  w	
  pompie	
  nie	
  
ma	
  wody.	
  Jej	
  rodzina	
  nie	
  ma	
  wody,	
  więc	
  dajesz	
  jej	
  7	
  
litrów	
  swojej	
  wody.	
  
Pytania	
  do	
  omówienia	
  w	
  grupie:	
  
• Dlaczego,	
  waszym	
  zdaniem,	
  tak	
  mogło	
  się
stać?
• Co	
  zrobilibyście	
  w	
  tej	
  sytuacji?

Woda	
  na	
  świecie	
  - 	
  2.3.13	
  	
  karty	
  problemów	
  

Karta	
  problemu:	
  
Wielka	
  Brytania	
  
W	
  twoim	
  domu	
  zamontowany	
  jest	
  wodomierz.	
  
Oznacza	
  to,	
  że	
  trzeba	
  płacić	
  	
  
za	
  ilość	
  rzeczywiście	
  zużytej	
  wody,	
  	
  
a	
  nie	
  szacunkową	
  ilość.	
  	
  
Pytania	
  do	
  omówienia	
  w	
  grupie:	
  
• Dlaczego,	
  waszym	
  zdaniem,	
  tak	
  jest?
• W	
  jaki	
  sposób	
  wpłynie	
  to	
  na	
  wasze
zachowanie?

Woda	
  na	
  świecie	
  - 	
  2.3.13	
  - 	
  
	
  karty	
  problemów	
  

Karta	
  problemu:	
  
Stany	
  
Zjednoczone
Mama	
  mówi	
  ci,	
  że	
  w	
  związku	
  z	
  brakiem	
  deszczu	
  
wprowadza	
  zakaz	
  używania	
  węża	
  z	
  wodą.	
  
Pytania	
  do	
  omówienia	
  w	
  grupie:	
  
• Dlaczego,	
  waszym	
  zdaniem,	
  tak	
  jest?
• Co	
  zrobilibyście	
  w	
  tej	
  sytuacji?

Woda	
  na	
  świecie	
  - 	
  2.3.13	
  	
  karty	
  problemów	
  

Karta	
  problemu:	
  
Urugwaj	
  
Na	
  potrzeby	
  winnicy,	
  w	
  której	
  pracuje	
  twój	
  
ojciec,	
  musisz	
  oddać	
  część	
  wody	
  z	
  twojego	
  
zbiornika.	
  	
  Musisz	
  oddać	
  10	
  litrów	
  wody.	
  
Pytania	
  do	
  omówienia	
  w	
  grupie:	
  
• Dlaczego,	
  waszym	
  zdaniem,	
  tak	
  jest?
• Co	
  zrobilibyście	
  w	
  tej	
  sytuacji?

2.3.14 - Karty obietnic oszczędzania wody

Karty obietnic oszczędzania
wody

Aby oszczędzić
wodę, ...

Aby oszczędzić
wodę, ...

Aby oszczędzić
wodę, ...

Aby oszczędzić
wodę, ...

Aby oszczędzić
wodę, ...

Aby oszczędzić
wodę, ...

Przemoczony czy suchy

Cele Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Jak przedstawia się pogoda w waszym miejscu zamieszkania w
porównaniu z pogodą w innych częściach świata?

20

minuty

20

minuty

20

minuty

Warunki pogodowe na świecie są różne. Jaka jest pogoda w waszym miejscu zamieszkania?

Czas:

Znajdźcie informacje na temat pogody w waszej wiosce, mieście czy kraju. Jak często pada? Czy
istnieją jakieś warunki pogodowe, które wpływają na ilość opadów? Możecie wykorzystać
słowniczek z 2.4.1.

z przedmiotem:

Dowiedzcie się na temat powodzi i susz w waszym kraju (może być konieczna pomoc nauczyciela).
Oglądajcie wiadomości. Czy aktualnie mają miejsce susze lub powodzie? Jaki ma to wpływ na życie
ludzi? Możecie również obejrzeć stare zdjęcia, a nawet porozmawiać z ludźmi, którzy przeżyli suszę
lub powódź. W jaki sposób powodzie i susze wpływają na sposoby zużywania lub pozyskiwania
wody przez ludzi? Czy uważacie, że istnieje powiązanie pomiędzy emisją gazów cieplarnianych a
zmianą klimatu, które może prowadzić do powodzi lub suszy?

1 godzina

Związek

2.4.1

Skontaktujcie się z inną drużyną Badaczy Wody z innego kraju, aby porównać pogodę w obydwu
miejscach. Podzielcie się swoimi doświadczeniami dotyczącymi powodzi lub suszy. Możecie
zorganizować wideorozmowę, napisać innej drużynie list lub wysłać e-maila.

Społeczności dotknięte przez susze lub
powodzie. Jak się czuły? Jak zmienia
się życie podczas suszy lub powodzi?

Stwórzcie kolaż o tematyce powodzi lub suszy, żeby przypomnieć ludziom, dlaczego musimy redukować nasz
ślad węglowy. Spróbujcie wykorzystać jak najwięcej materiałów pochodzących z recyklingu. Powieście kolaż
w przestrzeni publicznej, takiej jak biblioteka. Policzcie, ile osób widziało waszą prezentację.

Policzcie, z iloma osobami
z innej drużyny Badaczy
Wody rozmawialiście.

Przemoczony czy suchy – 2.4.1

Słowniczek przydatnych terminów
Termin
Zamieć
Klimat
Zmiana klimatu
Susza
Powódź
Efekt
cieplarniany
Gazy
cieplarniane
Grad
Wilgotność
Huragan
Meteorolog
Opad
Deszcz ze
śniegiem
Temperatura
Burza z
piorunami
Tornado
Tropikalny
cyklon
Temperatura
odczuwalna

Definicja
Burza, której towarzyszą duże opady śniegu i silny wiatr.
Typowe warunki pogodowe lub rodzaje pogody w danym miejscu przez
długi okres czasu.
Gdy klimat danego miejsca zaczyna się zmieniać.
Gdy przez dłuższy czas opady są mniejsze niż normalnie, źródła wody
zaczynają wysychać.
Gdy źródła wody (np. rzeki, zalewy) przepełniają się, co powoduje zalanie
okolicznych terenów.
Gdy energia słoneczna dociera do Ziemii, duża jej część odbija się z
powrotem do atmosfery (gazy wokół Ziemii). Jej część zostaje uwięziona
prze te gazy w atmosferze, co grzeje Ziemię w wystarczającym stopniu, by
ludzie, zwierzęta i rośliny mogli żyć.
Gazy, które absorbują energię cieplną ze słońca.
Twarde kulki zamarzniętego deszczu spadające z chmur.
Ilość pary wodnej w powietrzu.
Rodzaj burzy z silnym wiatrem o prędkości przekraczającej 120 km/godz.,
która formuje się ponad tropikalnymi wodami.
Naukowiec badający przyrodę.
Woda (deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, grad), która spada z chmur.
Rodzaj pogody pomiędzy śniegiem a deszczem.to zjawisko najlepiej opisać
jako marznący deszcz.
Ciepło na zewnątrz mierzone w stopniach.Np. 20OC
Silny wiatr o prędkości co najmniej 88 km/godz., pioruny i błyskawice.
Silny, kręcący się lej wiatru i powietrza, który dosięga ziemmi i niszczy
wszystko na swojej drodze.
Znany również jako huragan.
Poczucie zimna na zewnatrz przy wiejącym wietrze.

Wodna ścieżka

Cele Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Wyzwanie badacza: Stwórzcie wodną ścieżkę, aby rozpropagować ideę oszczędzania
wody!
Przejdźmy po ścieżce oszczędzania wody! Codziennie przytrafiają się okazje do
oszczędzania wody, jednak nie wszyscy wiedzą, jak je wykorzystywać.

10
min.
10

min.

Porozmawiajcie o tym, jak zużywacie wodę na co dzień. Zagrajcie w „Ile
wody” (3.1.1), aby dowiedzieć się, ile wody zużywamy w codziennych czynnościach.
Czy według was większość ludzi zdaje sobie sprawę z ilości wody zużywanej w tych
działaniach?
Teraz macie okazję zachęcić innych do oszczędzania wody. Poprzez burzę mózgów
wymieńcie wszystkie sposoby oszczędzania wody, jakie przyjdą wam do głowy,
wykorzystując przy tym odpowiedzi na pytania bonusowe.

Czas: 60 minut
Związek
z przedmiotem:

Co jest potrzebne?
3.1.1 - 3.1.2

20 Opiszcie i narysujcie jeden ze sposobów oszczędzania wody na każdym śladzie
min.

stopy (3.1.2). Postarajcie się, aby był możliwie jak najbardziej kolorowy i ciekawy, by
przyciągać uwagę.
Rozwieście ślady stóp w ruchliwym miejscu szkoły, na przykład w stołówce,

20 tworząc w ten sposób wodną ścieżkę. Przechodząc ścieżką i patrząc na
min.

poszczególne ślady stóp, każdy będzie poznawać sposoby oszczędzania wody i
uświadomi sobie, jak jest cenna.

Badajcie dalej

Stwórzcie wodną ścieżkę na zewnątrz szkoły. Jakie wskazówki na
temat oszczędzania wody uwzględnicie na zewnętrznej ścieżce?
Zastanówcie się, w jaki sposób ludzie zużywają wodę w ogrodach
czy przy myciu rowerów/samochodów.

Do przemyślenia

Kto powinien przyjąć na siebie
odpowiedzialność za oszczędzanie
wody w szkole? Czy ktokolwiek jest
zwolniony z takiej odpowiedzialności?
Policzcie, ile osób zobaczyło
wykonane przez was ślady
stóp.

Wodna ścieżka — 3.1.1

Ile wody?
Sposób gry:
1. Rozmieśćcie w sali znaki w postaci wydrukowanych poniższych stron z różnymi ilościami wody.
2. Wyznaczcie nauczyciela lub ucznia na „lidera gry”.
3. Gdy lider gry zada jedno z pytań z poniższej tabeli, każdy członek drużyny Wodnych Skautów w pobliżu znaku, który według niego stanowi
odpowiedź.
4. Lider gry następnie podaje wszystkim prawidłową odpowiedź.
5. Co kilka pytań jest pytanie bonusowe. Odpowiadając na nie, możecie podzielić się swoją wiedzą Wodnych Skautów o sposobach
oszczędzania wody.

W SKAZÓW KA NA UATRAKCYJNIENIE
GRY!!
Możecie użyć pustych opakowań po różnych
cieczach, aby bardziej obrazowo pokazać,
jak wyglądają różne ilości wody. Na przykład
przy znaku 6 litrów możecie postawić trzy
2-litrowe kartony po mleku.

Pójdźcie o krok
dalej,
przeprowadzając
rundę
eliminacyjną!

Wodna ścieżka — 3.1.1

Pytania zadawane przez lidera gry
Nr
1

Pytanie
Ile wody zużywa się przy jednym oszczędnym spłukaniu sedesu?

2

Ile wody zużywa się przy jednym pełnym spłukaniu sedesu?

Odpowiedź
^6 l
13 l

Pytanie bonusowe — Jak możemy oszczędzać wodę przy jej spuszczaniu w toalecie?
3

Ile wody zużywa się podczas kąpieli?

80 l

4

Ile wody zużywa się, przebywając pod prysznicem przez 10 minut?

70 l (7 l/min)

5

Ile wody zużywa się, przebywając pod prysznicem przez 5 minut?

35 l (7 l/min)

Pytanie bonusowe — Który sposób higieny pozwala zaoszczędzić najwięcej wody? Jak można zaoszczędzić jeszcze więcej?
6

Ile wody zużywa się przy myciu zębów z odkręconym kranem?

12 l

7

Ile wody wypływa w ciągu minuty z odkręconego kranu?

6l

8

Ile wody skapuje z niedokręconego kranu przez cały dzień?

20 l

Pytanie bonusowe — Jak możemy oszczędzać wodę przy myciu zębów?
9

Ile wody zużywa się podczas zmywania naczyń z odkręconym kranem przez 5 minut?

30 l

10

Ile wody zużywa zmywarka do naczyń?

50 l

11

Ile wody zużywa się przy zmywaniu naczyń w misce?

8l

Pytanie bonusowe — Jaki jest najlepszy sposób na zmywanie naczyń?

Wodna ścieżka — 3.1.1

6 litrów

Wodna ścieżka — 3.1.1

8 litrów

Wodna ścieżka — 3.1.1

10 litrów

Wodna ścieżka — 3.1.1

12 litrów

Wodna ścieżka — 3.1.1

13 litrów

Wodna ścieżka — 3.1.1

20 litrów

Wodna ścieżka — 3.1.1

30 litrów

Wodna ścieżka — 3.1.1

35 litrów

Wodna ścieżka — 3.1.1

40 litrów

Wodna ścieżka — 3.1.1

46 litrów

Wodna ścieżka — 3.1.1

50 litrów

Wodna ścieżka — 3.1.1

70 litrów

Wodna ścieżka — 3.1.1

80 litrów

Wodna ścieżka — 3.1.2

Reklamy poświęcone wodzie

Cele Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Wyzwanie badacza: Czy wasze zdolności aktorskie, taneczne lub reklamowe mogą pomóc w
oszczędzaniu wody?
W radiu i telewizji często emitowane są reklamy skłaniające nas do kupowania produktów,
których tak naprawdę nie potrzebujemy. A gdyby tak wasza drużyna Badaczy Wody mogła
stworzyć własne reklamy poświęcone oszczędzaniu wody i prezentować je przez cały
dzień?! Ile osób zmieniłoby podejście i zaczęło oszczędzać wodę? Dzisiaj macie okazję
stworzyć własną reklamę!

10
min.

Aby przećwiczyć zdolności aktorskie, zagrajcie w „Losowanie z kubełka!” (3.2.1). Ta gra
pozwala dowiedzieć się, jak zużywamy wodę i jak możemy ją oszczędzać.

10

Obejrzyjcie reklamy dotyczące oszczędzania wody w Internecie albo poszukajcie
drukowanych reklam w gazetach i czasopismach. Porozmawiajcie o tym, jakiego rodzaju
reklamy wyróżniają się na tle innych. Dlaczego zwróciliście na nie uwagę? Dlaczego są
przekonujące?

20
min.

Podzielcie się na grupy i niech każda grupa wybierze jeden sposób oszczędzania wody.
Stwórzcie reklamę LUB występ taneczny LUB scenkę teatralną, aby przedstawić ludziom
sposoby oszczędzania wody.

10

Zaprezentujcie swoją reklamę LUB występ taneczny LUB scenkę teatralną innej klasie albo
zaproście rodziców i opiekunów. Możecie też wystąpić na zorganizowanym przez siebie
festiwalu wody.

min.

min.

Badajcie dalej

Zachęcajcie wszystkie osoby oglądające wasz występ do
podjęcia jednego zobowiązania (3.2.2) w zakresie oszczędzania
wody. Stwórzcie tablicę zobowiązań lub zachęćcie ich do
wywieszenia zobowiązań w domu. Policzcie, ile osób zobaczyło
tablicę zobowiązań.

Czas: 50 minut
Związek
z przedmiotem:

Co jest potrzebne?
3.2.1 - 3.2.2

Do przemyślenia
Wyobraźcie sobie świat, w którym każdy
zmienia swoje podejście do oszczędzania
wody. Jakie miałoby to skutki? Co by się
zmieniło?

Policzcie, ile osób
zobaczyło wasz występ.

Reklamy poświęcone wodzie — 3.2.1

Losowanie z kubełka!
Sposób gry:
1. Wytnijcie paski z opisami czynności do rundy pierwszej lub drugiej
(poniżej) i włóżcie je do kubełka.
2. Poproście jedną osobę o wylosowanie paska z kubełka.
3. Niech ta osoba odegra bez słów czynność związaną ze
zużyciem/oszczędzaniem wody, a pozostałe osoby niech spróbują
jak najszybciej ją odgadnąć!
4. Osoba, która jako pierwsza odgadnie czynność związaną z
oszczędzaniem wody, zamienia się z osobą odgrywającą.
5. Kontynuujcie zabawę aż do ukończenia obu rund.
Runda 1 — Jak zużywamy wodę?
Do picia

Do uprawy roślin

Do prania

Do mycia naczyń

Do pływania

Do spłukiwania sedesu

Do mycia ciała

Do mycia rąk

Do mycia warzyw i owoców

Do mycia samochodów i rowerów

Do mycia zębów

Do przyrządzania potraw

Reklamy poświęcone wodzie — 3.2.1

Runda 2 — Jak możemy oszczędzać wodę?

Krócej przebywać pod prysznicem

Zakręcać kran podczas mycia zębów

Zakręcać kran podczas mydlenia
rąk przy ich myciu

Zmywać naczynia w misce

Do mycia roweru lub samochodu
używać wiadra

Korzystać z oszczędnego
spuszczania wody w toalecie
(mniejszy przycisk)

Do podlewania roślin w ogrodzie
używać konewki

Naprawić cieknące krany

Włączać pralkę dopiero po jej
całkowitym zapełnieniu

Do podlewania w ogrodzie używać
„szarej wody”

Zbierać deszczówkę do
odpowiedniego zbiornika

Włączać zmywarkę do naczyń
dopiero po jej całkowitym
zapełnieniu

Reklamy poświęcone wodzie — 3.2.2

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać
wodę, będę…

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać
wodę, będę…

Zbiornik na deszczówkę

Cele Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Wyzwanie badacza: Czy zdołacie przekonać dyrekcję szkoły do zbierania cennej deszczówki?

Woda płynąca z kranu przeszła długi proces uzdatniania, aby nadawała się do picia bez
szkody dla zdrowia. W takim procesie uzdatniania wody zużywa się energię. Zużycie energii
przyczyna się do uwalniania gazów cieplarnianych, które prowadzą do zmiany klimatu
wpływającej na obieg wody w przyrodzie. Korzystanie z deszczówki to znakomity sposób
na oszczędzanie energii i pieniędzy, a do tego przynosi korzyści roślinom!

10
min.

Porozmawiajcie o tym, dlaczego według was warto zbierać deszczówkę. Przeczytajcie
Pomoc 1, która zawiera informacje o zbiornikach na deszczówkę.

10

Przeanalizujcie informacje z miejscowych prognoz pogody. Jaki jest poziom opadów
deszczu w waszej miejscowości? Dlaczego ilość opadów jest właśnie taka? Uwzględnijcie
klimat, szerokość geograficzną, wysokość n.p.m. i inne cechy geograficzne (np. góry, itp).

min.

20
min.
20
min.

Wykonajcie własny deszczomierz, korzystając z 3.3.2 Zmierzcie i zanotujcie ilość opadów
za okres dwóch tygodni. Obliczcie, ile moglibyście zebrać deszczówki i tym samym
zaoszczędzić wody, gdyby szkoła zbierała wodę w zbiorniku na deszczówkę.
Opracujcie i przedstawcie argumentację, aby przekonać dyrekcję szkoły do zakupu
zbiornika na deszczówkę, a jeśli szkoła już go posiada — do jego wykorzystania w inny
sposób. W zaplanowaniu wystąpienia może wam pomóc schemat zawarty w 3.3.3Jeśli
potrzebujecie więcej informacji, wróćcie do 3.3.1.

Badajcie dalej

Poszukajcie informacji o tym, jak inni ludzie na całym świecie
zbierają deszczówkę. Wykonajcie rysunki i wywieście je w
klasie lub w całej szkole. Policzcie osoby, które zobaczyły
wasze rysunki.

Czas: 60 minut
Związek
z przedmiotem:

Co jest potrzebne?
3.3.1 - 3.3.3
Materiały niezbędne do wykonania
deszczomierza: plastikowa butelka,
kilka małych kamieni, linijka, taśma
maskująca, nożyczki i marker.

Do przemyślenia

Jakie odczucia zwykle wam towarzyszą,
gdy pada deszcz? Doceńcie deszczówkę
jako na cenny zasób i pomyślcie,
dlaczego jest źródłem życia.
Policzcie osoby, którym
przedstawiliście swoją
argumentację.

Wyzwanie związane ze
zbiornikiem na deszczówkę — 3.3.1

Zbiornik na deszczówkę — fakty
Czym jest zbiornik na deszczówkę?
Zbiornik na deszczówkę to duży pojemnik w kształcie walca,
który służy do zbierania i magazynowania deszczówki z dachu.
Aby zbierać wodę, należy tak przygotować rynnę odpływową,
by oddawała wodę do zbiornika na deszczówkę.
Przeciętny zbiornik na deszczówkę mieści 250 litrów wody!
Zebraną wodę można wykorzystać do podlewania roślin w
ogrodzie, mycia samochodu czy okien.
Czy przychodzą wam do głowy inne sposoby wykorzystania
deszczówki?
Dlaczego warto korzystać ze zbiorników na deszczówkę?
 Deszczówka sprzyja wzrostowi roślin, ponieważ
zawiera więcej składników odżywczych niż woda
z kranu.
 Można zaoszczędzić pieniądze, bo deszczówka
jest darmowa.
 W przeciwieństwie do wody z kranu deszczówka
nie wymaga uzdatniania zużywającego energię.
o A zatem używanie deszczówki zamiast wody
z kranu przyczynia się do ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych.
o Dzięki temu efekt cieplarniany, który
powoduje zmianę klimatu, jest słabszy.
o Oznacza to, że stosując zbiornik na
deszczówkę, możemy ograniczyć skutki
związane ze zmianą klimatu.
Jak zdobyć dla szkoły zbiornik na deszczówkę?
 Sprawdźcie w samorządzie lokalnym lub
zakładzie wodociągowym, czy nie ufunduje zbiornika na deszczówkę dla waszej
szkoły.

Wyzwanie związane ze
zbiornikiem na deszczówkę — 3.3.1

 Zorganizujcie wydarzenie połączone ze zbiórką pieniędzy na zakup zbiornika na
deszczówkę dla waszej szkoły. Możecie na przykład sprzedawać potrawy
przyrządzone z owoców i warzyw ze szkolnego ogródka.
 Poszukajcie informacji o tym, jak wykonać własny zbiornik na deszczówkę z
surowców wtórnych.

Wyzwanie związane ze
zbiornikiem na deszczówkę — 3.3.2

Wykonanie miernika deszczu
Meteorolodzy (osoby zajmujące się badaniem pogody) wykorzystują
deszczomierze do pomiaru ilości opadów deszczu. Dzięki temu naukowcy mogą łatwiej
przewidywać pogodę i śledzić obieg wody w przyrodzie. Deszczomierz jest przydatny
też w ogrodzie przydomowym, bo dostarcza informacji pozwalających stwierdzić, czy
rośliny wymagają podlewania.
W ramach wyzwania możecie rozstawić deszczomierze w różnych miejscach
wokół szkoły, aby dowiedzieć się, gdzie deszczu jest najwięcej, a gdzie najmniej.
Co będzie potrzebne:
 Plastikowa butelka
 Kilka małych kamieni
 Linijka ze skalą w mm i cm
 Taśma maskująca
 Marker
 Nożyczki

Plastikowa
butelka
Gromadzi
deszczówkę.

Kamienie

Obciążają
deszczomierz, aby
się nie przewrócił.

Skala

Pokazuje ilość deszczu w
centymetrach i milimetrach.

Wyzwanie związane ze
zbiornikiem na deszczówkę — 3.3.2

Instrukcje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odetnijcie górną część butelki.
Połóżcie kilka kamieni na dnie butelki (aby wiatr jej nie przewrócił).
Nalejcie do butelki tyle wody, aby zakryła kamienie.
Ten poziom wody będzie poziomem zerowym.
Naklejcie odcinek taśmy maskującej z boku butelki.
Używając linijki, oznaczcie na taśmie milimetry i centymetry. W ten sposób
powstanie skala.
7. Postawcie deszczomierz w otwartym miejscu na zewnątrz budynku.
8. Regularnie sprawdzajcie na deszczomierzu poziom wody, odczytując
centymetry ze skali.

Te deszczomierze
wykonali Wodni
Skauci tacy jak Wy!

Wyzwanie związane ze
zbiornikiem na deszczówkę — 3.3.2

Zapis opadów deszczu
Miejsce: _________________
końcowa: ______/______/______

Data początkowa: ______/______/______ Data

Tydzień 1
DZIEŃ

ILOŚĆ DESZCZU

Poniedziałek

cm

Wtorek

cm

Środa

cm

Czwartek

cm

Piątek

cm

Weekend

cm
RAZEM

UWAGI

cm deszczu w tym tygodniu.

Tydzień 2
DZIEŃ

ILOŚĆ DESZCZU

Poniedziałek

cm

Wtorek

cm

Środa

cm

Czwartek

cm

Piątek

cm

Weekend

cm
RAZEM

UWAGI

cm deszczu w tym tygodniu.

Wyzwanie związane ze
zbiornikiem na deszczówkę — 3.3.2

Jeśli mielibyśmy zbiornik na deszczówkę, w ostatnich dwóch tygodniach moglibyśmy
zaoszczędzić _______________ (łączna ilość deszczu w tygodniu 1 + łączna ilość deszczu w
tygodniu 2).

Wyzwanie związane ze
zbiornikiem na deszczówkę — 3.3.3

Przygotowywanie argumentacji
Argumentacja to krótkie wystąpienie, które pozwala podzielić się z innymi osobami
własnymi opiniami.
1.

Kim jesteś?Kim są Wodni Skauci?

3. Czym jest zbiornik na deszczówkę?

2. Dlaczego przedstawiasz tę argumentację?

4. Jak zbiornik na deszczówkę pomaga
oszczędzać wodę?

5. Dlaczego szkoła powinna zakupić zbiornik na deszczówkę, a jeśli już go posiada — jak powinna
go wykorzystywać?

Wyzwanie związane ze
zbiornikiem na deszczówkę — 3.3.3

Przygotowywanie argumentacji
Argumentacja to krótkie wystąpienie, które pozwala podzielić się z innymi osobami
własnymi opiniami.Argumentacja ma na celu przekonanie słuchaczy do przyznania
nam racji.

Wstęp

Pomocne kwestie

Przedstaw się i swoją pracę w ramach
drużyny Wodnych Skautów.
Przedstaw główne kwestie, które chcesz
uwzględnić w argumentacji.

Treść

Wyjaśnij, czym jest zbiornik na
deszczówkę i przekonaj słuchaczy do
swoich racji w kwestii tego, jak powinien
być wykorzystywany, ALBO dlaczego
szkoła powinna go zakupić.
Powiedz o korzyściach związanych z
posiadaniem zbiornika na deszczówkę i o
tym, jak pomaga oszczędzać wodę.

Wnioski

Postaraj się zawrzeć w swojej
argumentacji fakty, emocje i informacje o
sukcesach innych w korzystaniu ze
zbiorników na deszczówkę.

Przypomnij słuchaczom najważniejsze
argumenty zawarte w treści argumentacji.
Zakończ wezwaniem do działania, aby
zachęcić słuchaczy do bezpośredniej
aktywności.

Mój plan

Spuszczanie wody

Cele Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Wyzwanie badacza: Zostańcie inspektorami toalet i pomóżcie innym oszczędzać wodę.

10
min.
10

min.

20
min.
10
min.

Toalety i pisuary mogą marnować ogromne ilości wody — spłuczka starszego typu zużywa
13 l wody przy jednym spłukaniu — to 26 półlitrowych butelek! Ile razy dziennie według
was spuszczana jest woda w szkolnych toaletach? To mnóstwo marnowanej wody! A jjedna
nieszczelna spłuczka może marnować nawet 200 litrów wody — to 400 butelek!

Czas: 60 minut
Związek
z przedmiotem:

Przeprowadźcie przegląd toalet w swojej szkole. Podzielcie swoją drużynę Badaczy Wody
na grupy — jedna będzie kontrolować toalety dla dziewcząt, a druga dla chłopców.
Pamiętacie, aby przed przeglądem sprawdzić, czy w toaletach nikogo nie ma, a po jej
zakończeniu umyć ręce.

Co jest potrzebne?

Policzcie liczbę spłuczek w każdej toalecie, wielkość w litrach każdego spłukania (czasem
jest podana na spłuczce), liczbę spłuczek o dwóch wielkościach spłukania oraz liczbę
nieszczelnych spłuczek i pisuarów. Zanotujcie wyniki, korzystając z 3.4.1. Przeczytajcie
3.4.2, aby dowiedzieć się więcej o urządzeniach oszczędzających wodę.
Na podstawie przeglądu ustalcie liczbę spłuczek w szkole. Obliczcie ilość wody zużywanej
codziennie do spłukiwania wszystkich spłuczek. Pamiętajcie, aby uwzględnić liczbę osób w
szkole oraz częstotliwość korzystania z toalety przez każdą z nich.
Porozmawiajcie o sposobach oszczędzania wody marnowanej w toaletach (3.4.3). Możecie
zgłosić woźnemu nieszczelne spłuczki, zadbać o zainstalowanie urządzeń oszczędzających
wodę lub zorganizować kampanię (plakaty w toaletach) zachęcającą do
korzystania z przycisku oszczędnego spłukiwania.

Badajcie dalej

Czy wiecie, że cieknący kran marnuje przeciętnie 20 l wody
dziennie? Przeprowadźcie w szkole inspekcję kranów i zgłoście
cieknące krany odpowiednim osobom, aby zostały naprawione.

3.4.1 - 3.4.3

Do przemyślenia
Mała zmiana w może w dłuższym czasie
przynieść znaczne korzyści. Co możecie
wprowadzić, aby korzystnie wpłynąć na
środowisko naturalne?
Do ilu osób dotarliście z
kampanią zachęcającą do
korzystania z przycisku
oszczędnego spłukiwania?

Spuszczanie wody — 3.4.1

KARTA INSPEKCJI TOALET

Lokalizacja

Gdzie znajduje się
sedes?

Liczba sedesów
jednoprzyciskowych

Sedesy z jednym przyciskiem

Liczba sedesów
dwuprzyciskowych
Sedesy z dwoma
przyciskami

Urządzenia oszczędzające
wodę
Czy w spłuczce zainstalowane
jest urządzenie wypierające
wodę?
(skorzystajcie z materiału 2)

Liczba nieszczelnych
sedesów

Ile sedesów jest nieszczelnych?
(skorzystajcie z materiału 2)

Spuszczanie wody — 3.4.1

KARTA INSPEKCJI PISUARÓW

Lokalizacja

Gdzie znajduje się
pisuar?

Liczba pisuarów

Częstość spłukiwania

Ile razy pisuar spłukuje się?

Urządzenia
oszczędzające wodę
Czy istnieją jakiekolwiek
urządzenia regulujące
częstość spłukiwania się
pisuaru?

Liczba nieszczelnych pisuarów

Ile pisuarów jest nieszczelnych?
(Czy widoczna jest spływająca/kapiąca
woda?)

Spuszczanie wody — 3.4.2

Jak zainstalować urządzenie wypierające wodę
„Urządzenie wypierające wodę” to duży pojemnik lub worek napełniony wodą, który wkłada
się do spłuczki sedesu w celu wypełnienia miejsca. Urządzenie takie pozwala oszczędzać
wodę, „oszukując” spłuczkę, że zawiera więcej wody niż w rzeczywistości.
Co będzie potrzebne:
 Plastikowy pojemnik z zakrętką — o pojemności do 1 l
 Piasek lub małe kamienie do wypełnienia pojemnika do połowy
 Sedes jednoprzyciskowy
Instrukcje:
1. Napełnij pojemnik do połowy piaskiem i/lub małymi kamieniami.
2. Dopełnij pojemnik wodą.
3. Mocno przykręć zakrętkę.
4. Zdejmij pokrywę ze spłuczki (zbiornika znajdującego się powyżej sedesu).
5. Włóż przygotowany pojemnik do spłuczki, aby stał pionowo. Pojemnik nie powinien
dotykać żadnego elementu wewnętrznego spłuczki.
6. Załóż pokrywę na spłuczkę.
7. Spuść wodę, aby sprawdzić działanie urządzenia.
8. Jeśli spłuczka wydaje dziwne hałasy lub nie spłukuje prawidłowo sedesu, nieco
przesuń pojemnik i ponów próbę.

Możecie
zaoszczędzić
nawet 5000 l
wody rocznie!

Spuszczanie wody — 3.4.2

Jak sprawdzić szczelność sedesu
Jeden nieszczelny sedes może marnować nawet 200 litrów wody dziennie! Oszczędzajcie
wodę, mówiąc dorosłym o nieszczelnych sedesach.
Co będzie potrzebne:
 Barwnik spożywczy
Instrukcje:
1. Spuść wodę.
2. Zdejmij pokrywę ze spłuczki (zbiornika znajdującego się powyżej sedesu).
3. Wlej niewielką ilość barwnika spożywczego i wymieszaj, aby woda w spłuczce
zmieniła kolor.
4. Odczekaj kilka godzin (w tym czasie nie używaj ani nie spłukuj sedesu).
5. Zajrzyj do wnętrza sedesu. Jeśli woda w sedesie jest zabarwiona, sedes jest
nieszczelny (woda wycieka ze spłuczki). Poinformuj dorosłego, aby naprawić sedes.

Spuszczanie wody — 3.4.3

Sprawdzajcie szczelność
sedesów.
Wlejcie do spłuczki kilka kropel
barwnika spożywczego.
Odczekajcie godzinę. Jeśli woda w
sedesie zabarwi się (bez
spłukiwania), spłuczka sedesu jest
nieszczelna i wymaga naprawy.

Oszczędzajcie
wodę w toalecie

Używajcie mniejszego
przycisku do siusiania (1) i
większego do kupy (2).

Oszczędzajcie wodę zużywaną w
toalecie, napełniając plastikową
butelkę wodą i wkładając ją do
spłuczki sedesu.Im większy
pojemnik tym większe oszczędności
wody.

Używajcie wody z kąpieli lub
prysznica do spłukiwania
sedesu.

Rzućcie wyzwanie rodzinie

Cele Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Wyzwanie badacza: Ile osób zdołacie przekonać do oszczędzania wody?

Członkowie waszych rodzin już pewnie zauważyli, jak staracie się oszczędzać wodę w
domu, a zwłaszcza dotrzymywać swoich zobowiązań w tym zakresie. Teraz macie okazję
zaangażować wszystkich domowników w oszczędzanie wody!

10
min.

Rozłóżcie w pokoju cztery kartki papieru reprezentujące różne miejsca w domu i jego
sąsiedztwie: toaletę/łazienkę, kuchnię, miejsce do prania i ogródek. Zastanówcie się, jak w
waszych rodzinach zużywa się wodę w każdym z tych miejsc. Narysujcie lub zapiszcie, co
myślicie o zużywaniu, marnowaniu i możliwościach oszczędzania wody u siebie w domu.

10

Stwórzcie ulotki dla swoich rodzin, aby im pokazać, jak oszczędzać wodę w domu.
Postarajcie się je maksymalnie uatrakcyjnić, zamieszczając dużo faktów i ilustracji na temat
oszczędzania wody. Możecie nawet obliczyć ilość wody, którą mogą zaoszczędzić, jeśli
zaczną zmieniać sposób jej zużywania. (3.5.1)

20
min.

Zabierzcie ulotki do domu i rozdajcie je członkom rodziny. Poproście ich o podjęcie
zobowiązania przez wybranie z ulotki co najmniej jednego sposobu oszczędzania wody.
Jedną kartkę zobowiązań zatrzymajcie w domu, a drugą przynieście do szkoły.

20

Stwórzcie w szkole wystawę zawierającą wszystkie ulotki i wszystkie zobowiązania podjęte
przez członków waszych rodzin. Możecie też rozwiesić ulotki w różnych miejscach szkoły,
na przykład w sekretariacie dla gości lub w pokoju nauczycielskim dla innych nauczycieli.

min.

min.

Badajcie dalej

Jak możecie zachęcić członków lokalnej społeczności do
skuteczniejszego oszczędzania wody? Stwórzcie ulotki dla
miejscowych firm, aby podsunąć im pomysły na oszczędzanie
wody. Przykład: jak można oszczędzać wodę w kawiarni?

Czas: 60 minut
Związek
z przedmiotem:

Co jest potrzebne?
3.5.1 - 3.5.2

Do przemyślenia
Czy w naszym otoczeniu są jeszcze
inne osoby, na które możemy mieć
pozytywny wpływ i zachęcić ich do
oszczędzania wody?
Policzcie osoby, którym
wręczyliście ulotki na
temat oszczędzania wody.

Rzućcie wyzwanie członkom rodziny — 3.5.1

Woda w toalecie/łazience
Jak woda jest
zużywana?

Do spłukiwania sedesu

Do mycia zębów

Jak woda jest marnowana?

Jak możemy oszczędzać wodę?

Sedesy starszego typu mogą zużywać nawet 13
 Używając przycisku oszczędnego
litrów wody na jedno spłukanie
spłukiwania (mniejszego)
Sedesy dwuprzyciskowe często zużywają zaledwie 6  Wkładając do spłuczki butelkę w wodą, aby
litrów
zużywać mniej wody
Jeden nieszczelny sedes może marnować nawet
 Sprawdzając szczelność sedesów
200 litrów wody dziennie
 Zakręcając kran podczas mycia zębów
Pozostawienie odkręconego kranu przy myciu
zębów powoduje zużycie 12 litrów wody.
Zakręcenie kranu na czas mycia zębów powoduje
zużycie 0,2 litra wody.

Do mycia rąk

Z odkręconego kranu wypływa 6 litrów wody na
minutę.

Do kąpieli lub pod
prysznicem

Przeciętna wanna mieści 80 litrów wody.
Pięciominutowy prysznic pochłania 35 litrów wody.

Krany w łazience

Cieknące krany powodują marnotrawstwo co
najmniej 5500 litrów wody rocznie.

 Zatykając otwór umywalki przy myciu rąk,
co pozwala zaoszczędzić 3 litry wody
 Nie odkręcając kranu podczas mydlenia rąk
 Przebywając pod prysznicem 5 minut lub
krócej
 Biorąc prysznic zamiast kąpieli
 Naprawiając wszystkie cieknące krany
 Zawsze zakręcając kran, gdy nie jest
używany

Rzućcie wyzwanie członkom rodziny — 3.5.1

Woda w kuchni
Jak woda jest
zużywana?

Jak woda jest marnowana?

Do mycia naczyń

Przeciętny zlew mieści 20 litrów wody.
Zmywarki do naczyń zużywają średnio 15
litrów wody na jedno zmywanie.

Do gotowania wody

Przeciętny czajnik mieści 1.7 litra wody.

Do gotowania
potraw
(np. makaronu,
ziemniaków, ryżu,
warzyw)

W Wielkiej Brytanii przeciętna osoba
zużywa w kuchni 8 litrów wody dziennie.

Do picia

Spuszczanie wody z kranu w kuchni aż
zacznie lecieć zimna woda lepsza do picia.

Do mycia warzyw i
owoców
Krany w kuchni

Jak możemy oszczędzać wodę?
 Używając miski do zmywania naczyń
 Napełniając zlew tylko do połowy
 Używając zmywarki do naczyń dopiero po jej całkowitym
zapełnieniu
 Używając nastawy ekologicznej w zmywarce do naczyń
 Napełniając czajnik jedynie potrzebną ilością wody
 Nalewając do garnka tylko tyle wody, ile potrzeba, np.
wystarczy, że woda zakrywa ziemniaki, nie musi wypełniać
całego garnka
 Wykorzystując wodę z gotowania warzyw do podlewania
ogródka;taka woda zawiera dużo składników odżywczych,
zatem nadaje się szczególnie do podlewania upraw
warzywnych i owocowych
 Napełniając wodą butelki wielokrotnego użytku lub dzbanki i
wstawiając je do lodówki.

Z odkręconego kranu wypływa 6 litrów
 Myjąc warzywa i owoce w misce.Wykorzystując wodę z
wody na minutę.
mycia do podlewania roślin.
Cieknące krany powodują marnotrawstwo  Naprawiając wszystkie cieknące krany
co najmniej 5500 litrów wody rocznie.
 Zawsze zakręcając kran, gdy nie jest używany

Rzućcie wyzwanie członkom rodziny — 3.5.1

Woda w pomieszczeniu pralni
Jak woda jest
zużywana?
Do prania

Krany w pomieszczeniu
pralni

Jak woda jest marnowana?
Pralka starszego typu może zużywać nawet o 70
litrów więcej wody na jedno pranie niż nowa,
bardziej efektywna.

Cieknące krany powodują marnotrawstwo co
najmniej 5500 litrów wody rocznie.

Jak możemy oszczędzać wodę?
 Używając pralki dopiero po jej
całkowitym zapełnieniu
 Używając nastawy ekologicznej
 W miarę możliwości wymieniając starą
pralkę na nową, bardziej ekologiczną
 Naprawiając wszystkie cieknące krany
 Zawsze zakręcając kran, gdy nie jest
używany

Rzućcie wyzwanie członkom rodziny — 3.5.1

Woda na podwórzu
Jak woda jest
zużywana?

Jak woda jest marnowana?

Do podlewania
ogrodu

Podlewanie ogrodu wężem ogrodowym
przez zaledwie 15 minut powoduje
zużycie nawet 250 litrów wody.

Do mycia rowerów i
samochodów

Mycie samochodu wężem ogrodowym
powoduje zużycie nawet 480 litrów
wody.
Do umycia samochodu wystarczą cztery
wiadra wody, czyli 32 litry.

Do napełniania
basenów
nadmuchiwanych

Basen nadmuchiwany może pomieścić
nawet 2300 litrów wody.

Krany na podwórzu

Cieknące krany powodują
marnotrawstwo co najmniej 5500 litrów
wody rocznie.

Jak możemy oszczędzać wodę?
 Podstawiając tacki pod rośliny doniczkowe w celu zbierania nadmiaru
wody
 Używając konewek zamiast węży ogrodowych
 Podlewając ogród tylko z rana (przed godz. 10:00) lub wieczorem (po
16:00)
 Sadząc rośliny rodzime, które nie wymagają tak częstego podlewania
 Stosując w ogrodzie ściółkę w celu ograniczenia parowania wody
 Pozostawiając dłuższą trawę, która nie wymaga tak częstego podlewania
 Używając zbiorników lub beczek na deszczówkę do zbierania i
magazynowania wody
 Używając wiader do mycia samochodów i rowerów
 Myjąc samochód lub rower na trawie, aby ścieki wnikały w glebę

 Zawsze przykrywając basen w celu ograniczenia parowania wody
 Wykorzystując wodę z basenu nadmuchiwanego do podlewania ogrodu
 Naprawiając wszystkie cieknące krany
 Zawsze zakręcając kran, gdy nie jest używany

Rzućcie wyzwanie członkom
rodziny — 3.5.2

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać
wodę, będę…

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać
wodę, będę…

Woda w naszym pożywieniu

Cele Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Wyzwanie badacza: Ile wody kryje się za waszymi ulubionymi artykułami spożywczymi?
10

min.

10
min.

40
min.

Zagrajcie w „więcej czy mniej”, korzystając z „Tabeli utajonej wody” w 4.1.1. Podzielcie
się refleksjami na temat gry. Czy zauważyliście jakieś prawidłowości w ilościach
zużywanej wody? Czy produkcja niektórych rodzajów pożywienia pochłania więcej
wody niż innych? Dlaczego według was tak się dzieje? Czy zauważyliście, że mięso
ma najwięcej utajonej wody? Zastępując zaledwie połowę spożywanego czerwonego
mięsa warzywami, można zaoszczędzić 1000 l wody dziennie!
Dowiedzcie się, ile wody pochłania produkcja mięsa, zwłaszcza wołowiny, czytając
„Zaskakujące informacje o utajonej wodzie” (4.1.2). Ile wody według was wymaga
wyprodukowanie jednego hamburgera? Porównajcie tę ilość z ilością wody
wypływającej z odkręconego kranu (6 litrów/min). Co myślicie o zużywaniu cennych
zasobów wody do tego celu?
Stwórzcie i opracujcie książkę kucharską Badacza Wody! Niech każdy z was
przyrządzi posiłek ze składników o niskich ilościach utajonej wody. Zapiszcie swoje
przepisy, aby przekazać innym, jak przyrządzić wasze ulubione potrawy. Zróbcie
zdjęcie lub narysujcie obrazek, aby pokazać im, jak wyglądają. Zbierzcie przepisy
wszystkich członków zespołu w e-booku lub w książce drukowanej do pokazania
klasie.

Badaj to dalej

Podzielcie się swoją książką kucharską Badacza Wody z innymi
osobami w szkole i społeczności.

Czas:

60 minut

Związek
z przedmiotem:

Co jest potrzebne?
4.1.1 - 4.1.2

Do przemyślenia
Czy jesteście w stanie zrezygnować z
niektórych rodzajów pożywienia, takich
jak hamburgery czy czekolada, na rzecz
oszczędzania wody? Czy będzie to dla
was bardzo trudne?

Pamiętajcie, aby napisać
posta i załączyć zdjecie o
tym, co zrobiliście.

Woda w naszym pożywieniu — 4.1.1

Ile utajonej wody kryje się za naszym pożywieniem?
Gra w „więcej czy mniej”:
1. Na początek powiedz uczniom, ile utajonej wody kryje się za jednym z
artykułów spożywczych z poniższej listy, np. jabłko ma 70 l utajonej
wody.
2. Wybierz kolejny artykuł z listy.
3. Czy według uczniów ma więcej czy mniej utajonej wody niż poprzedni?
(Mogą wskazać odpowiedź, podnosząc ręce lub je opuszczając).
4. Podaj im odpowiedź — była wyższa czy niższa? Możesz utrudnić
zadanie, zachęcając uczniów do odgadywania konkretnych ilości.
5. Spróbuj z kilkoma rodzajami pożywienia.

Woda w naszym pożywieniu — 4.1.1

Ilość utajonej wody
(litry)

Pokarm/napój
Nabiał
Plasterek sera żółtego
Jedno jajko
Napoje
Szklanka soku jabłkowego
Szklanka mleka
Szklanka soku pomarańczowego

30
135
190
255
170

Owoce i warzywa
Jedno jabłko
Jeden duży banan
Jedna pomarańcza
Jedna brzoskwinia
Jeden ziemniak
Jeden pomidor

70
160
80
140
25
13

Mięso
1 kg wołowiny
1 kg kurczaka
1 kg wieprzowiny

15 000
3700
4800

Produkty zbożowe, pieczywo, makaron, ryż, ziemniaki
Kromka chleba
1 kg makaronu
Jedna porcja ryżu
Inne artykuły spożywcze
Torebka chipsów
Tabliczka czekolady
Małe frytki
Hamburger
Pizza margarita

40
1560
2500
185
1700
1040
2400
1260

Woda w naszym pożywieniu — 4.1.2

Ile wody kryje się za moim hamburgerem?
Woda utajona to woda zużyta do wyprodukowania wszystkiego, co nas otacza.Jedząc hamburgera, człowiek nie zastanawia się, jak
ogromne ilości wody pochłonęło jego wyprodukowanie!
Do wyprodukowania tego jednego wołowego kotleta zużyto 2400 l wody.Spójrzcie na grafię, aby dowiedzieć się, na co zużywana jest
woda.

Nawadnianie upraw i
produkcja ziarna do
karmienia krowy

1 hamburger =
2400 l wody

Nawadnianie łąki do
wypasu krowy

Pojenie krowy

Obsługa
Polega na sprzątaniu
odchodów krowy

X oznacza kroplę

Cele Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Wyzwanie badacza: Gdzie u was w szkole skrywa się woda?
1

m.

10
min.

Chociaż jej nie widzimy, niemal każdy przedmiot wokół nas skrywa utajoną wodę.
Woda utajona to woda, którą pochłonęło jego wyprodukowanie. Weźmy na przykład
kartkę papieru. Nie jest mokra, więc można by pomyśleć, że w ogóle nie zawiera wody.
Jednakże jeśli zastanowić się nad tym, jak została wyprodukowana, to trzeba wziąć
pod uwagę fakt, że drzewa, z których jest zrobiona, potrzebowały wody, aby rosnąć, a
maszyny używane w produkcji papieru także zużywają wodę.
Porozmawiajcie o przedmiotach znajdujących się w szkole, które mogą skrywać
utajoną wodę. Jeśli uda się nam ograniczyć ilość materiałów, które zużywamy i
wyrzucamy, możemy zaoszczędzić jeszcze więcej wody.

20

Wyzwaniem dla was jest wyszukanie w szkole miejsc skrywających najwięcej utajonej
wody. Odnotujcie istniejące miejsca zbiórki surowców wtórnych i urządzenia kryjące
utajoną wodę, korzystając z 4.2.1.

30

Zaprojektujcie plakaty „Oszczędzamy utajoną wodę” do wywieszenia w salach
lekcyjnych i pokoju nauczycielskim, aby wszyscy dowiedzieli się, jak oszczędzać
utajoną wodę. Rozwieście je w miejscach, w których marnuje się najwięcej utajonej
wody, aby zachęcić innych do zmiany postępowania w celu jej oszczędzania. Pomocne
wskazówki znajdziecie w 4.2.2.

min.

min.

Badaj to dalej

Podejmijcie zobowiązania dotyczące oszczędzania utajonej wody
w swojej drużynie Badaczy Wody (4.2.3). Spróbujcie zachęcić także
inne osoby w szkole do podjęcia zobowiązań. Policzcie podjęte
zobowiązania.

Czas:

60 minut

Związek
z przedmiotem:

Co jest potrzebne?
4.2.1 - 4.2.3

Do przemyślenia
Wyobraźcie sobie szkołę, w której
w ogóle nie ma utajonej wody.
Czym mogłaby się różnić? Skąd
byście o tym wiedzieli?
Policzcie osoby, które
zobaczyły wasze plakaty
„Oszczędzamy utajoną
wodę”.

X oznacza kroplę — 4.2.1

Imię/imiona:

Zbadane pomieszczenie/obszar:

Data:

…………………………………………

………………………………………

………………………………

Jedna kartka papieru formatu A4 skrywa 10 l wody! Zawarte tutaj wskazówki dotyczące oszczędzania
utajonej wody pomogą przypomnieć wszystkim, aby drukować i kopiować obustronnie i w
miarę możliwości wykorzystywać powtórnie makulaturę.
1.

Czy w tym
pomieszczeniu/obszarze
znajduje się kopiarka?

Tak

Nie

Ile sztuk?

2. Czy w tym
pomieszczeniu/obszarze
znajduje się drukarka?

Tak

Nie

Ile sztuk?

3. Czy w tym
pomieszczeniu/obszarze
znajduje się pojemnik na
makulaturę?

Tak

Nie

Recykling pozwala zaoszczędzić mnóstwo wody, energii i zasobów naturalnych.Zawarte tutaj
wskazówki dotyczące oszczędzania utajonej wody pomogą wszystkim w maksymalnym stopniu i bez
trudu stosować recykling w szkole.
4. Czy w tym
pomieszczeniu/obszarze
znajduje się miejsce zbiórki
surowców wtórnych?

Tak?

Nie?

..przejdź do …przejdź do
pytania 5
pytania 6

Ile sztuk?

X oznacza kroplę — 4.2.1

5. Czy zawiera informacje o
materiałach nadających się do
recyklingu?

Tak

Nie

6. Czy w koszach na zwykłe
śmieci znajduje się papier lub
tektura?

Tak

Nie

Zastępując 50% spożywanego czerwonego mięsa warzywami, można zaoszczędzić 1000 litrów wody
dziennie! Zawarte tutaj wskazówki dotyczące oszczędzania utajonej wody pomogą wszystkim w
odpowiedniej zmianie nawyków żywieniowych.
7. Czy w pomieszczeniu znajduje
się lodówka?

Tak

Nie

8. Czy w pomieszczeniu
przygotowuje się gorące
napoje?

Tak

Nie

X oznacza kroplę — 4.2.2

Oszczędzajmy utajoną wodę

Kopiarki i drukarki
 Zachęcajcie ludzi do rezygnacji z drukowania
o Nauczyciel może pisać pytania na tablicy, a uczniowie mogą je przepisywać do
zeszytów.
o Używajcie cyfrowych e-booków zamiast książek papierowych.
 Drukujcie tylko potrzebne strony.
o Zasugerujcie nauczycielowi, aby nie drukował dodatkowych kopii „na wszelki
wypadek”; w razie potrzeby zawsze może wydrukować dodatkową kopię.
 W drukarce używajcie papieru w 100% makulaturowego.
 Drukujcie na obu stronach kartek.
 Kupujcie wkłady atramentowe z możliwością wielokrotnego napełniania.
 Korzystajcie z nastaw ekonomicznych lub ekologicznych, aby oszczędzać atrament.
 W pobliżu urządzeń postawcie pudełko na makulaturę.
o Makulaturę można wykorzystywać w klasie do robienia notatek lub do rysowania w
deszczowe dni, gdy nie ma co robić na zewnątrz. Można ją także pociąć w niszczarce
i wykorzystać w szkolnej hodowli robaków na kompost.
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Miejsca zbiórki surowców
wtórnych
 Można stosować kilka różnych pojemników do segregacji
surowców wtórnych:
o Pojemnik na czysty papier i tekturę
o Pojemnik na butelki, puszki i kartony
o Pojemnik na odpady spożywcze
o Pojemnik na pozostałe odpady
 Wyraźnie oznaczcie pojemniki obrazkami i napisami
zrozumiałymi dla innych — jeśli będą mieć wątpliwości,
mogą skorzystać z pierwszego lepszego pojemnika.
 Postawcie pojemniki obok siebie, aby ułatwić ludziom
korzystanie z nich.
 Potnijcie w niszczarce papier z „pojemnika na czysty
papier i tekturę”, aby go wykorzystać na kompost.

Żywność i napoje
 Zamiast folii samoprzylegającej lub woreczków
śniadaniowych przechowujcie jedzenie w pojemnikach
wielokrotnego użytku.
 Oznaczcie pojemnik przeznaczony na odpady spożywcze i
wykorzystujcie je na kompost.
 Zachęcajcie ludzi do ograniczenia ilości spożywanego mięsa
— ta grupa pokarmów skrywa najwięcej utajonej wody.
 Zachęcajcie ludzi do picia herbaty zamiast kawy —
produkcja herbaty pochłania dużo mniej utajonej wody.

Ile utajonej
wody możecie
zaoszczędzić?
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Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać
wodę, będę…

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Spragniony papier

Cele Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Wyzwanie badacza: Czy w ramach oszczędzania ukrytej wody możecie pomóc szkole
ograniczyć zużycie papieru o 10%?
Czas:

75 minut

1

Każda kartka papieru formatu A4 skrywa 10 litrów ukrytej wody! A zatem za każdym
razem, gdy nauczyciel kopiuje zestaw zadań dla całej klasy, zużywa 300 l wody! Ile
wody zużywa szkoła, jeśli każdy nauczyciel kopiuje tylko jeden zestaw zadań dziennie?
Wasze wyzwanie polega na ograniczeniu ilości papieru zużywanego w szkole o 10%.

Związek
z przedmiotem:

10
min.

Porozmawiajcie o miejscach i sposobach zużywania papieru w szkole. Czy w
niektórych miejscach szkoły zużywa się mniej papieru niż w innych? Jakie wnioski
możemy z tego wyciągnąć?

Co jest potrzebne?

15

Zastanówcie się, jak możecie pomóc wszystkim w szkole, aby zużywali mniej papieru.
Jak można ograniczyć ilość zużywanego papieru lub wykorzystywać ponownie jego
pozostałości?

30

Zaplanujcie kampanię (posiłkując się 4.3.1), która zachęci wszystkich w szkole do
oszczędzania papieru. Jak nagłośnicie i rozpropagujecie swoje przesłanie? Na które
miejsca w szkole musicie ukierunkować akcję oszczędzania papieru?

min.

min.

30
min.

Przeprowadźcie kampanię, pamiętając o pomiarze ilości zaoszczędzonego papieru.

4.3.1

Do przemyślenia
Wyobraźcie sobie szkołę, w której
nigdy nie używano papieru. Czym
różniłaby się nauka w takiej
szkole?

Badaj to dalej

Upewnijcie się, że w każdym pomieszczeniu jest miejsce zbiórki
surowców wtórnych (recyklingu). Stwórzcie plakaty, aby każdy
zapamiętał, co i gdzie można poddawać recyklingowi. Sprawdźcie,
czy wszyscy korzystają z właściwych pojemników.

Policzcie osoby, które zaangażowały
się w kampanię. Ile jest pojemników
do zbiórki surowców wtórnych
(recyklingu) w waszej szkole?
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Jak zaplanować kampanię

1

Dowiedzcie się, ile wody zużywa szkoła i w jakich miejscach
 Co wiecie o utajonej wodzie skrywanej w papierze?
 Dowiedzcie się, ile papieru zużywa szkoła. Ile kartek papieru musicie zaoszczędzić, aby
osiągnąć docelowe zmniejszenie jego zużycia o 10%?
 Jakie rodzaje wyrobów papierowych są używane w szkole? Przykłady: ręczniki papierowe,
zestawy zadań
 Gdzie w szkole papier jest zużywany? Na które miejsca w szkole musicie ukierunkować akcję
oszczędzania papieru? (Tutaj może pomóc inspekcja zużycia papieru opisana na ostatniej
stronie).
o Pomieszczenie kopiarki/drukarki
o Sale lekcyjne
o Pokój nauczycielski/biura
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2

Przeprowadźcie burzę mózgów dotyczącą pomysłów na kampanię
Gdy już wiecie ile papieru zużywa się w szkole i gdzie go się zużywa, możecie przystąpić
do burzy mózgów, aby znaleźć pomysły na kampanię. Musicie przede wszystkim wziąć
pod uwagę miejsca, w których zużywa się najwięcej papieru.
 Jak osiągniecie cele związane z oszczędzaniem papieru? (liczba pomysłów jest
nieograniczona)
o Zorganizujcie w szkole konkurs, aby wyłonić klasę, która zużywa najmniej papieru w
tygodniu lub miesiącu. Zwycięskiej klasie możecie przyznać nagrodę (będzie mogła ją
zatrzymać do chwili wyłonienia nowego zwycięzcy).
o Zorganizujcie dzień bez papieru! Poinformujcie wszystkich, ile wody zaoszczędzili w
jeden dzień. Takie wydarzenie może powtarzać się co tydzień lub co miesiąc.
o Dla każdej klasy obliczcie ilość papieru, jaką powinna zużyć, aby ograniczyć jego
zużycie o 10%.
o Wprowadźcie do sal lekcyjnych pojemniki na surowce wtórne — pamiętajcie o
pojemnikach na makulaturę, którą można wykorzystać ponownie.
o Zorganizujcie szkolne zebranie — pokażcie wszystkim, ile to jest 10 l wody, i
wyjaśnijcie, że tyle jej zużyto do wyprodukowania jednej kartki papieru formatu A4.
Zaprezentujcie występ wokalny lub scenkę o tematyce związanej z ilością
marnowanej wody.
o Rozwieście w szkole plakaty, np. w pobliżu pojemników takie, które przypominają o
ich przeznaczeniu, a w pobliżu drukarek pokazujące, jak drukować obustronnie.
o Napiszcie artykuł o tym, jak oszczędzać utajoną wodę skrywaną w papierze —
opublikujcie ją w szkolnym biuletynie.

3

Przeprowadźcie kampanię
Pamiętajcie, aby policzyć osoby, które dowiedziały się o waszej kampanii, te, które
zaangażowały się w nią oraz te, które teraz przyczyniają się do zmniejszenia zużycia
papieru w szkole o 10%.
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Inspekcja zużycia papieru
Odpowiedzi na poniższe pytania pomogą wam zaplanować kampanię.
Pytanie
Czy w szkole widoczne są przypomnienia o sposobach
rozsądnego używania papieru?
Czy w szkole rozstawione są odpowiednio oznakowane
pojemniki na makulaturę, zachęcające innych do ponownego
wykorzystania papieru?
Czy w szkole są rozstawione pojemniki do recyklingu papieru,
którego nie da się ponownie wykorzystać?
Zajrzyjcie do 10 pojemników na śmieci rozstawionych w szkole.
Czy jest w nich papier?
Czy w pobliżu drukarek/kopiarek umieszczone są wyraźne
instrukcje dotyczące oszczędzania papieru, na przykład
drukowania obustronnego?
Czy kopiarki i drukarki są domyślnie skonfigurowane do druku
obustronnego?
Czy istnieje system kwot dla personelu drukującego na
papierze?

Tak/Nie/Nie wiem

Postarajcie się zdobyć następujące informacje:
 Ile papieru zużywa dziennie każda drukarka/kopiarka?
 Ile papieru szkoła kupuje miesięcznie lub rocznie?
 Ile papieru zużywa każda klasa?
o Która klasa zużywa go najwięcej? Jak klasy oszczędzają papier?
o Która klasa zużywa go najmniej? Dlaczego zużywają taką ilość?

Woda w modzie

Cele Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Wyzwanie badacza: Ile wody skrywają nasze ubrania?
10
min.

Pokaż bawełnianą koszulkę lub inny element ubioru. Gdzie została uszyta? W jaki
sposób wyprodukowano tkaninę? Jeżeli jedna kartka papieru formatu A4 skrywa
10 litrów wody, a filiżanka kawy 130 litrów, to ile ukrytej wody skrywa ta koszulka?
Do wyprodukowania bawełnianej koszulki potrzeba 2700 litrów wody. Tyle wody
wystarczy dla jednej osoby na 900 dni! Uprawa bawełny wymaga znacznej ilośći wody
i wywołuje dużo zanieczyszczeń. 40% odzieży na świecie powstaje z bawełny. Jeśli
każdy uczeń w klasie nosi koszulkę, to ile ukrytej w niej wody zostało zużyte?

10

min.

40
min.

30
min.

Przeczytajcie artykuł prasowy zawarty w 4.4.1 aby dowiedzieć się, na co woda jest
zużywana przy produkcji ubrań. Gdzie produkuje się odzież? Jaki ma to wpływ na
lokalną społeczność?
Ponowne wykorzystanie i upcykling (wzbogacanie) ubrań do znakomity sposób na
oszczędzanie wody i ograniczenie skutków jej zanieczyszczenia w lokalnych
społecznościach sąsiadujących z zakładami produkcyjnymi. Zaprojektujcie i
wykonajcie element ubioru (np. pofarbujcie koszulkę lub naszyjcie kolorowe wzory
na posiadane ubrania), aby zaoszczędzić wodę. (4.4.2)
Zorganizujcie pokaz mody, aby podzielić się pomysłami (4.4.3). Pokaz mody może się
odbyć na spotkaniu szkolnym lub podczas festiwalu wody.

Badaj to dalej

Każde ponownie wykorzystane ubranie to tysiące litrów
zaoszczędzonej ukrytej wody. Czy możecie wykonać więcej
wzbogaconej odzieży, biżuterii lub dodatków, aby podzielić się z
innymi w szkole? Możecie nawet zorganizować stoisko i sprzedawać
je, by zebrać pieniądze na cele dobroczynne!

Czas:

90 minut

Związek
z przedmiotem:

Co jest potrzebne?
4.4.1 - 4.4.3

Do przemyślenia
Co myślicie o tym, że tyle wody
zużywa się przy produkcji ubrań?
Czy chcielibyście zmienić taki stan
rzeczy?
Policzcie osoby, które
zaprosiliście na pokaz mody.
Ile osób przyszło na pokaz
mody, ile ubrań zostało
wzbogaconych?
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Czy woda musi paść
ofiarą mody?
7 marca 2012 r.

Wobec narastającego problemu
niedostatku wody przemysł musi
ograniczyć swój wpływ na ten
najcenniejszy z naszych zasobów.
W kategoriach bezpośrednich produkcja
odzieży nie tylko w znacznym stopniu
zależy od dostępności wody. Model
zużycia wody w przemyśle ma
bezpośredni wpływ na globalny profil
wody na skutek stosowania pestycydów
w uprawie roślin włóknistych,
odprowadzania ścieków farbiarskich oraz
— co ważniejsze — występowania
określonych nawyków związanych z
praniem w gospodarstwach domowych.
Zaledwie 2,5% światowych zasobów
wody to woda słodka, z czego tylko 0,3%
jest bezpośrednio dostępne dla ludzi.
Odpowiada to 0,01% całej ziemskiej wody.
Z tego ułamka 8% jest zużywane w
gospodarstwach domowych, 22% przez
przemysł, a 70% do nawadniania. Jeśli
badanie jest trafne, do 2030 roku ilość
wody zużywanej przez ludzkość
przekroczy o 40% bezpośrednio dostępne
zasoby wody.
Bawełna stanowi 90% wszystkich włókien
naturalnych zużywanych w branży tekstylnej.
Jest stosowana w 40% światowej produkcji
odzieży, zaś w przypadku włókien
syntetycznych poziom ten osiąga 55%.
Uprawa bawełny

jest także najpoważniejszym czynnikiem
zużycia wody w łańcuchu dostaw odzieży.
Jest ku temu prosty powód: obszary
uprawy większości bawełny — południe
Stanów Zjednoczonych, Indie, Mali i
region Jeziora Aralskiego — są suche.
Związek branży odzieżowej z wodą
wykracza poza uprawę bawełny. Za 14,4%
całkowitego zużycia wody w łańcuchu
dostaw odzieży odpowiada produkcja.
Szacuje się, że za 17 do 20%
zanieczyszczenia wody przez przemysł
odpowiada farbowanie i obróbka tkanin.
Na całym świecie do przerobu surowców
w tkaniny używa się około 8000
syntetycznych substancji chemicznych, z
których wiele jest uwalnianych do źródeł
słodkiej wody. Co gorsza, branża ta
obfituje w graczy, którzy nie szanują
obywatelskiego prawa dostępu do
bezpiecznej wody.
W ostatecznym rozrachunku nie tylko
początkowe ogniwa łańcucha dostaw
odpowiadają za problematyczny stosunek
tej branży do wody. Równie istotne są
skutki prania odzieży w gospodarstwach
domowych: do tego celu zużywa się w
nich 40% wody, z czego znaczną część
pochłania pranie ręczne w krajach
rozwijających się.
Detergenty do prania, ogólnie pomijane w
dyskusji na temat zanieczyszczenia wody,
także nie są bez znaczenia:odpowiadają za
16% zanieczyszczenia Dunaju fosforanami, co
skłoniło Unię Europejską do podjęcia
pierwszych kroków
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legislacyjnych zmierzających do
całkowitego zakazu stosowania
fosforanów w detergentach.
W miarę wzrostu światowej populacji
zasoby wody będą coraz bardziej
uszczuplane, a pogarszające sięwarunki
klimatyczne będą utrudniać dostęp do
nich. Coraz trudniejszy dostęp do wody
spowoduje przestawienie branży
tekstylnej i odzieżowej z pochłaniających
ogromne ilości wody upraw bawełny
na alternatywne źródła włókien —
włókna surowe, naturalne, syntetyczne,
odnawialne lub pochodzące z recyklingu.
Rozmaitość dostępnych gatunków roślin
włóknistych jest duża, jednakże
rozpowszechnienie bawełny
spowodowało zastój w inwestycjach
technologicznych, a rozwój przemysłowy
nie był dostosowany do potrzeb branży
odzieżowej. Wyniki ostatniego badania
branżowego są obiecujące i z pewnością
zaowocują nowymi możliwościami.
Rozwój technologii farbowania i prania
zarówno w wymiarze przemysłowym, jak
i domowym, już przynosi efekty; na rynek
trafiły ubrania (np. Levi's Water<Less)
oraz pralki wymagające mniejszego
zużycia wody i/lub detergentów. Wobec
rosnących kosztów wody i energii
elektrycznej tempo rozwoju i stopień
innowacyjności maszyn przemysłowych
oraz urządzeń gospodarstwa domowego
będą niewątpliwie rosnąć.
Możemy też spodziewać się
zweryfikowania zakresu i tempa
produkcji. W nowych warunkach
niektórzy dostawcy i sprzedawcy mogą

mieć trudności z utrzymaniem
aktualnych modeli biznesowych.
Produkty o wyższych marżach — od
segmentu pośredniego po luksusowy —
będą w stanie łatwiej dostosować się do
nowych ograniczeń finansowych i
produkcyjnych i zostaną potraktowane
priorytetowo przez producentów.
Z drugiej strony sprzedawcy nastawieni
na niską marżę i wysoki obrót mogą mieć
problemy ze znalezieniem dostawców
dysponujących niezbędną technologią
produkcji i niezawodnym dostępem do
wymaganych zasobów wody.
www.theguardian.com/sustainablebusiness/water-scarcity-fashion-industry
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CO MOŻECIE ZROBIĆ…
o tym, ile utajonej wody marnuje się w naszych ubraniach?

Dbajcie o swoją odzież

Włączajcie w pralkach cykl
ekologiczny.

Kupujcie ekologiczną,
produkowaną w uczciwych
warunkach, organiczną lub
„lepszą” bawełnę.

Poinformujcie innych o tym, ile
utajonej wody skrywa się w
naszych ubraniach.

Stosujcie zasady recyklingu:
znajdźcie coś fajnego w sklepie z
używaną odzieżą

Stosujcie zasady
recyklingu:przekażcie stare
ubrania na cele dobroczynne

Stosujcie zasady recyklingu:
przekażcie ubrania, z których
wyrośliście, młodszemu
rodzeństwu

Stosujcie zasady recyklingu: nie
wyrzucajcie starych ubrań —
oddajcie je do zakładu recyklingu
tekstyliów

Stosujcie zasady
recyklingu:zamieniajcie się
ubraniami z kolegami.

Stosujcie zasady
recyklingu:zróbcie coś nowego ze
starych szmatek.

Stosujcie zasady upcyklingu:
przeróbcie starą odzież na coś
nowego i szałowego

Stosujcie zasady upcyklingu:
naszyjcie koronkę lub inną tkaninę
u dołu sukienki, aby ją wydłużyć.

Stosujcie zasady upcyklingu:
naszyjcie łaty lub ozdoby na
starsze ubrania, aby stały się
modne

Stosujcie zasady upcyklingu:
zmieńcie używaną, przydługą
koszulkę w sukienkę, dodając
pasek

Stosujcie zasady
upcyklingu:przeróbcie starą
koszulkę na torebkę

Stosujcie zasady upcyklingu:
zszyjcie stare tkaniny w narzutę
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Jak zrobić nierównomiernie farbowaną koszulkę
Co będzie potrzebne:









Bawełniana koszulka w jednolitym kolorze
Gumki recepturki
Rękawiczki
Worki na śmieci i taśma maskująca
Fartuch lub bluza do malowania
Barwnik do tkanin w ulubionym kolorze
Folia samoprzylegająca lub woreczek śniadaniowy
Wiadro

Instrukcje:
1. Przyklej worki na śmieci do stołu taśmą maskującą.
2. Załóż fartuch lub bluzę do malowania i rękawiczki. Barwnik brudzi i
plami odzież.
3. Namocz koszulkę w wodzie o temperaturze pokojowej.
4. Zwiń koszulkę według własnego gustu i załóż gumki, aby stworzyć
własny wzór. W miejscach założenia gumek barwnik będzie
jaśniejszy.
5. Przygotuj barwnik, postępując zgodnie z instrukcjami na butelce.
6. Ostrożnie wylej barwnik na koszulkę, aż będzie nim nasączona.
7. Owiń koszulkę folią samoprzylegającą lub włóż ją do woreczka
śniadaniowego.
8. Pozostaw ją w folii lub woreczku na co najmniej 4 godziny.
9. Z powrotem nałóż rękawiczki i wypłucz koszulkę w wiadrze zimnej
wody.
10. Wypierz koszulkę w pralce.
11. Już możesz założyć swoją odmienioną koszulkę!

Woda w modzie — 4.4.2

Jak zrobić koszulkę Wodnego Skauta
Co będzie potrzebne:





Ołówek
Czarny marker niezmywalny lub markery do tkanin
Koszulka w jednolitym kolorze
Słońce/suszarka do ubrań/suszarka do włosów/suszarka
do rąk

Instrukcje:
1.

Narysuj ołówkiem na koszulce własny wzór.
a. Pomyśl, co chcesz narysować czy napisać — hasło
związane z oszczędzaniem wody, symbole, słowa?
2. Obrysuj wzór naniesiony ołówkiem czarnym markerem
niezmywalnym lub markerami do tkanin.
3. Wysusz atrament: Możesz rozłożyć koszulkę na słońcu na
około 2 godziny LUB włożyć ją do suszarki do ubrań na
pół godziny LUB suszyć ją suszarką do włosów/rąk przez
kilka minut.
4. Już możesz zakładać swoją koszulkę!
Możesz zaprezentować swoją koszulkę Wodnego Skauta na
pokazie mody lub festiwalu wody.

Woda w modzie — 4.4.2

Oto kilka innych znakomitych pomysłów związanych z modą, pochodzących od Wodnych Skautów takich jak wy!

Woda w modzie — 4.4.2

Jak zrobić torebkę z koszulki
Co będzie potrzebne:





Stara koszulka
Nożyczki
Pisak
Linijka

Jak zrobić szorty z dżinsów
Co będzie potrzebne:





Stare dżinsy
Nożyczki
Pisak
Linijka

Instrukcje:

Instrukcje:

1.
2.
3.
4.

1.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Odetnij rękawy koszulki wzdłuż szwów.
Odetnij kołnierzyk koszulki wzdłuż szwu.
Odwróć koszulkę na lewą stronę.
Za pomocą linijki narysuj poziomą linię około 8 cm
powyżej dolnego brzegu (linia 1).
Co 2,5 cm narysuj pionowe linie od brzegu koszulki do linii
1.
Wykonaj nożyczkami nacięcia wzdłuż linii
pionowych.Przecinaj równocześnie przód i tył koszulki,
aby powstały frędzle na dole.
Zwiąż każdy przedni frędzel z tylnym.
Powiąż sąsiadujące węzły ze sobą, aby nie było szczelin
czy dziur.
Odwróć koszulkę na prawą stronę.
Już możesz nosić swoją nową torebkę!

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Załóż dżinsy i narysuj kreskę około 15 cm poniżej miejsca,
w którym mają się kończyć szorty.
Zdejmij dżinsy.
Zmierz linijką odległość od pasa do narysowanej kreski
(kreska 1).
Zrób kropki dookoła dżinsów w tej samej odległości od
pasa, co kreska 1.
Przyłóż linijkę i połącz kropki, aby powstała pozioma linia.
Ostrożnie przetnij dżinsy nożyczkami wzdłuż linii.
Złóż ostatnie 15 cm dżinsów (niezbędne może być 2- lub
3-krotne złożenie).
Już możesz założyć swoje nowe szorty dżinsowe!

Wskazówka:Celowe jest wykonanie tych czynności pod koniec
zimy — zwłaszcza jeśli jesteś dzieckiem, które może wyrosnąć z
dżinsów do przyszłego roku.

Woda w modzie — 4.4.3

Jak przeprowadzić pokaz mody

Krok 1 —
Organizacja pokazu mody
 Wybierzcie miejsce na swój pokaz
mody. Przykładowo: korytarz szkolny
lub sala lekcyjna
 Wybierzcie datę i godzinę pokazu
mody.
 Zadecydujcie, kogo zaprosicie na
pokaz mody, np. rodziców, inne klasy.
 Zaproście osoby na pokaz mody,
rozsyłając zaproszenia, wywieszając
plakaty lub dając ogłoszenie w
biuletynie szkolnym.
 Ukończcie swoje projekty lub plakaty,
aby były gotowe do prezentacji.
 Wzbogaćcie swoje ubrania i
przynieście je na pokaz mody.

Krok 2 —
Przygotowanie pokazu mody
 Zbudujcie wybieg pośrodku
sali.Możecie wykorzystać pas
wykładziny dywanowej, taśmę
maskującą lub nawet ślady stóp
wykonane do wodnej ścieżki.
 Stwórzcie widownię, ustawiając
krzesła po obu stronach wybiegu.
 Stwórzcie galerię na obrzeżach sali,
między ścianami i krzesłami dla
widzów.
 Wywieście w galerii plakaty lub wzory
strojów.

Krok 3 —
Podczas pokazu mody
 Dajcie widzom czas na obejrzenie
galerii i pokazu mody.
 Możecie chodzić grupami po wybiegu,
prezentując swoje projekty LUB
założoną odzież ponownie
wykorzystaną lub wzbogaconą
(upcykling).
 W trakcie prezentacji projektów lub
strojów przyczyniających się do
oszczędzania wody komentujcie je
przez mikrofon.

Po zakończeniu pokazu
mody przypomnijcie
widzom, aby podjęli
zobowiązanie dotyczące
oszczędzania wody!

Wodna wymiana

Cele Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Wyzwanie badacza: Zbadajcie ukryte życie wody we wszystkim, co nas otacza
10

Pomyślcie o wszystkim, co posiadacie. Co jest dla was tak cenne, że nie możecie się
bez tego obejść? Co naprawdę chcielibyście mieć? Książka, zabawka, odzież czy
instrument muzyczny — wszystko co jest dla nas cenne i potrzebne, prawdopodobnie
powstało z użyciem materiałów i podczas produkcji wymagającej dużej ilości wody.
Jeśli za koszulką kryje się 2700 litrów wody, wyobraźcie sobie, ile ukrytej wody kryje
wasza szafa!

Czas:
120 minut
Związek
z przedmiotem:

20

W nakłanianiu ludzi do zakupu nowych produktów istotną rolę odgrywa reklama.
Omówcie niektóre reklamy: W jaki sposób nakłaniają ludzi do zakupu produktów?
Jakie techniki się w nich stosuje? Jakie odczucia mają wywołać poprzez obrazy?

Co jest potrzebne?

min.

min.

30
min.

60
min.

4.5.1 - 4.5.3

Zagrajcie w „Kto znajdzie utajoną wodę” zgodnie z 4.5.1 aby dowiedzieć się, ile wody
skrywają codzienne przedmioty.
Zaplanujcie zorganizowanie w szkole wymiany przedmiotów na rzecz oszczędzania
utajonej wody — możecie wymieniać się książkami, ubraniami, zabawkami, płytami
DVD itd. Pomoże wam w tym 4.5.2. Zastosujcie techniki reklamowe do
zaprojektowania plakatów na to wydarzenie. Stwórzcie chwytliwy slogan, aby
przyciągnąć uwagę, np. „Oszczędzajcie ukrytą wodę, wymieniając się przedmiotami”.
W trakcie wydarzenia zapraszajcie uczestników, aby wymieniali się przedmiotami i
podejmowali zobowiązania na rzecz oszczędzania wody.

Badaj to dalej

Firmy stale opracowują i wytwarzają nowe wersje produktów.
Porozmawiajcie o tym, czy etyczne jest stałe poszukiwanie przez
reklamodawców nowych, lepszych sposobów na nakłanianie ludzi
do zakupu kolejnych produktów.

Do przemyślenia
Co wpływa na wasz sposób myślenia o
posiadanych przedmiotach i jak
podejmujecie decyzję o zakupie? Czy
takie wpływy są pozytywne, czy
negatywne?
Policzcie osoby, które wzięły
udział w wymianie przedmiotów
na rzecz oszczędzania ukrytej
wody. Ile przedmiotów
wymieniono?

Wymiana przedmiotów na
rzecz oszczędzania wody — 4.5.1

Kto znajdzie utajoną wodę
Sposób gry:
1. Wybierz spośród uczniów dwie osoby, aby stanęły z przodu.
2. Wybierz przedmiot z poniższej tabeli i zapisz go nad głową każdej z
osób (lub przyklej im na czoła samoprzylepne karteczki z jego nazwą).
3. Każda z osób zadaje klasie pytania typu „tak lub nie”, aby dowiedzieć się,
z czego wykonany jest jej przedmiot i do czego służy. Przykłady pytań:
a. Czy to się nosi?
b. Czy ten element ubioru zakłada się na nogi?
c. Czy mogę z tego zadzwonić do kogoś?
4. Klasa odpowiada „tak” lub „nie” (nie podając żadnych dodatkowych
informacji).
5. Następnie osoby odgadują swoje przedmioty.
6. Każda z nich ma trzy próby na odgadnięcie, ile utajonej wody skrywa jej
przedmiot (wskazówka: niech wezmą pod uwagę, z czego jest
zrobiony).
7. Po każdej próbie klasa odpowiada „więcej” lub „mniej”.
8. Wygrywa osoba, która na koniec poda odpowiedź najbliższą prawdzie.
Przedmiot
Bawełniana
koszulka
Dżinsy
Butelka o
pojemności 1
litra
Telefon
komórkowy
Buty
Książka

Podpowiedź
Do wyprodukowania tego elementu ubioru potrzeba 2700 l
wody.
Do wyprodukowania tego elementu ubioru potrzeba 7600 l
wody.
Do wyprodukowania tego przedmiotu, który uczniowie
przynoszą do szkoły razem z drugim śniadaniem potrzeba 11
l wody.
Do wyprodukowania tego urządzenia potrzeba 1000 l wody.
Do wyprodukowania tego elementu ubioru potrzeba 10 000
l wody.
Do wyprodukowania tego przedmiotu, który można znaleźć
w każdej klasie, potrzeba 2000 l wody.

Wymiana przedmiotów na rzecz
oszczędzania wody — 4.5.2

Plan wydarzenia połączonego z wymianą przedmiotów na rzecz oszczędzania wody
Przed przystąpieniem do planowania zastanówcie się, jak ma przebiegać zamiana ubrań. Sugerujemy, by wcześniej zebrać
przekazywane ubrania i za każde z nich wręczyć jeden kupon do wykorzystania na wydarzeniu. Ułatwi to posortowanie i
uporządkowanie ubrań zawczasu, aby wydarzenie przebiegło sprawniej.
KROK 1 — Ustalenie
podstawowych kwestii
Gdzie — lokalizacja
 Gdzie odbędzie się wymiana? (na
korytarzu, na zewnątrz, w salach
lekcyjnych)
Kiedy — data i godzina
 Kiedy odbędzie się wymiana?
 O której godzinie się rozpocznie?
 O której godzinie się zakończy?
Kto
 Kto zostanie zaproszony na
wymianę? (rodzice, uczniowie,
krewni, członkowie społeczności)
 Jak zaprosicie uczestników na
wydarzenie? (np. szkolny biuletyn,
zaproszenia, plakaty)

KROK 2 — Przygotowanie się do wydarzenia
Znalezienie ochotników
 Kto przygotuje wymianę?
 Kto zbierze ubrania do wymiany ubrań?
 Kto posortuje i uporządkuje ubrania?
Organizacja
 W jaki sposób będziecie przekazywać informacje
o utajonej wodzie podczas wydarzenia? (Czy
będzie stolik informacyjny, czy wszędzie będą
rozwieszone plakaty? Czy uczestnicy otrzymają
znaczki na ubrania z faktami o oszczędzaniu
wody?)
 Jak uporządkujecie ubrania? (np. według
rozmiaru, rodzaju, tkaniny)
 Ile stolików będziecie potrzebować?
 Czy na wydarzeniu będę serwowane przekąski?
(czy możecie sprzedawać produkty spożywcze i
napoje, aby zebrać pieniądze na cele
dobroczynne?)
 Czy będzie stoisko fotograficzne do robienia zdjęć
w nowych ubraniach?

KROK 3 — Przeprowadzenie
wydarzenia
Znalezienie ochotników
 Ile osób potrzebujecie do
przeprowadzenia wydarzenia?
 Kto będzie stał przy stolikach?
 Kto będzie witał uczestników na
wydarzeniu?
 Kto będzie udzielał informacji o
utajonej wodzie?
 Kto posprząta po zakończeniu
wydarzenia?
 Kto podejmie zobowiązania?
 Kto będzie odpowiadał na pytania?

Wymiana przedmiotów na rzecz
oszczędzania wody — 4.5.3

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać
wodę, będę…

Aby oszczędzać wodę,
będę…

Aby oszczędzać
wodę, będę…

5.1

Moje zobowiązanie oszczędzania wody

Besuchen
www.badaczwody.pl

Aby oszczędzać wodę, będę…

5.2

Jakie znaczenie dla mnie ma woda

Besuchen
www.badaczwody.pl

Wykorzystaj miejsce poniżej do narysowania lub napisania o znaczeniu wody dla Ciebie

5.3

Moje przesłanie do przywódców na świecie

Besuchen
www.badaczwody.pl

Zasoby słodkiej wodne na świecie są zagrożone.
Jako przyszły przywódca, zwracam się z prośbą do
obecnych przywódców, aby...
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Certyfikat przyznany dla

Dziękujemy za Twoje zobowiązanie
napełniania przyszłości wodą dostępną
dla wszystkich.
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W uznaniu za udział w programie Badacz Wody
i wyjątkowe starania w napełnianiu
przyszłości wodą dostępną dla wszystkich

