
Lekcja może być prowadzona zarówno w klasie, w sposób tradycyjny  
jak i zdalny z wykorzystaniem platform do nauki zdalnej, takich jak Teams, 

Webex, Zoom lub innych umożliwiających uczniom przedstawienie  
materiału video, a następnie pracę w niezależnych podgrupach.  

Organizator rekomenduje platformę Microsoft Teams.

LEKCJA 2
dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Zielone Laboratorium Lafarge

Woda, czyli jak oszczędzać zasoby 
niezbędne do życia?



GRUPA WIEKOWA
klasy IV-VI szkoły podstawowej

WYMIAR CZASU
• lekcja online 30 minut
• lekcja szkolna 45 minut

CELE OGÓLNE 
• zapoznanie uczniów z takimi pojęciami jak: kryzys  

klimatyczny, obieg wody w przyrodzie 
• zrozumienie przyczyn prowadzących do deficytu wody 

i problemów z niego wynikających
• podniesienie poziomu świadomości w zakresie działań,  

które mogą temu zapobiegać

CELE SZCZEGÓŁOWE

UCZEŃ: 
• zna i rozumie pojęcie kryzysu klimatycznego
• rozumie związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zmianami klimatycznymi  

a deficytami wody
• zna, potrafi wskazać i rozumie wagę zagrożeń wynikających z deficytu wody
• zna sposoby przeciwdziałania deficytom i rozumie potrzebę ich realizowania

WYKORZYSTANE METODY DYDAKTYCZNE: 
• metody asymilacji wiedzy (podające) – rozmowa kierowana, dyskusja
• metody eksponujące – materiał video
• metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowe) – „burza mózgów”,  

drzewo decyzyjne, mapa mentalna
• metody praktyczne – realizacja zadań

ZASTOSOWANE FORMY PRACY: 
• praca zbiorowa jednolita
• praca zbiorowa zróżnicowana – grupy doboru celowego

WYKORZYSTANE METODY DYDAKTYCZNE: 
• materiał video dostarczony przez organizatora lekcji poświęcony tematyce wody  

i akcentujący zagrożenia wynikające z kryzysu klimatycznego
• litrowy słoik z wodą, strzykawka o pojemności minimum 30 ml, tablica, pisaki, clipbo-

ard, arkusze papieru A1, magnesy, plakat obrazujący obieg wody w przyrodzie
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Woda słodka
2,5 %

Woda słona
97,5 %

FAZA WSTĘPNA
Naucz yciel przedstawia temat i cele lekcji zapraszając uczniów do zapoznania się  
z prz ygotowanym materiałem video.  
 Materiał video będzie elementem lekcji i punktem startu do rozważań o założonych 
tematach. Materiał trwa ok. 90 sekund. Nauczyciel zapoznaje się z materiałem przed lekcją. 

Naucz yciel wprowadza uczniów w temat zajęć (prz ykładowe wprowadzenie):
Nauczyciel zadaje uczniom pytania na temat wody:

• Dlaczego woda jest ważna dla nas wszystkich?
• Czy zasobów wody jest w przyrodzie wystarczająco dużo?
• Jakie mogłyby być skutki braku wody?

Następnie nauczyciel wprowadza temat podziału wody na słodką, nadająca się do picia, waż-
ną dla wszystkich żywych organizmów, i wodę słoną, przeważającą na Ziemi.

WERSJA ONLINE
Naucz yciel przed lekcją wysyła uczniom do obejrzenia prz ygotowany materiał video.Opcjo-
nalnie naucz yciel może odtworz yć materiał video podczas lekcji, jeśli uzna, że w zadanym 
czasie zrealizuje wsz ystkie elementy lekcji.

POKAZ: WODA SŁODKA/SŁONA 
Dla podkreślenia różnicy naucz yciel może wykonać prosty pokaz.
Założenia pokazu
Potrzebujemy: litrowy słoik napełniony wodą, strzykawkę o pojemności 30 ml
Opis pokazu: 
Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że jeśli przyjmiemy, iż zawartość słoika odpowiada całej wodzie 
na Ziemi, to zawartość strzykawki proporcjonalnie odpowiada zasobom wody słodkiej, zdatnej 
do picia.  Tym samym zrozumiałe jest, że zasoby wody potrzebnej do życia, to tylko ułamek 
całej wody na świecie.
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FAZA REALIZACYJNA
Naucz yciel rozmawia z uczniami o obejrzanym materiale video. 
 Następnie nauczyciel przechodzi do znanego już uczniom, na tym poziomie edukacji, 
schematu obiegu wody w przyrodzie. Nauczyciel wykorzystuje przygotowany wcześniej pla-
kat, wskazuje jednak, że współcześnie duży wpływ na jego przebieg ma działalność człowie-
ka.
  Na skutek działalności człowieka obniża się poziom wód podziemnych, zmniejsza się 
powierzchnia terenów retencyjnych, wody (atmosferyczne, powierzchniowe a nawet grunto-
we) ulegają zanieczyszczeniu, „kurczą się” zasoby wody pitnej. Przyczyn jest wiele: zanieczysz-
czone źródła, topnienie lodowców (stanowią one ok. 70% zasobów wody pitnej), wzrost urba-
nizacji i rozwój przemysłu. Nauczyciel wskazuje przy tym, że problemem nie zawsze jest brak 
wody jako takiej, ale odejście od cyklu, do którego przystosowała się natura.

PODPOWIEDZI DLA NAUCZYCIELA
Prz ykłady do wykorz ystania w czasie lekcji:
 Nauczyciel stara się tylko zaznaczyć temat, tak, aby w kolejnym etapie pracy/lekcji 
uczniowie wiedzieli, w jakim zakresie pojęciowym się poruszają. Następnie nauczyciel płynnie 
przechodzi do kolejnego etapu lekcji – oszczędzania wody. 

• Zamiast równomiernych opadów przez dłuższy czas, występują opady gwałtowne, 
przeplatane długimi okresami suszy, co powoduje, że ziemia nie przyjmuje wody, która 
spływa bezpośrednio do cieków wodnych, nie zasilając np. upraw.

• Topnienie „wiecznej zmarzliny”, czyli terenów, które od tysięcy lat były zamarznięte. 
Dlaczego topnienie jest negatywne w kontekście środowiska. Przede wszystkim dlate-
go, że do środowiska uwalnia się woda, która od bardzo długiego czasu była zamrożona, 
co zmienia gospodarkę wodną całego rejonu. Dodatkowo w lodzie zwykle są uwięzione 
gazy groźne dla środowiska, jak na przykład metan, który ma wpływ na ocieplanie się kli-
matu, co dodatkowo zwiększa tempo rozmarzania. Tak powstaje zależność, której skutki 
są niekorzystne dla środowiska.

• Stepowienie – to proces przemiany łąk, pastwisk czy zarośli na obszary z roślinnością 
sucholubną, podobną do stepów.  
Jego przyczynami są: obniżenie wód gruntowych, wzrost i wadliwa gospodarka wodna 
człowieka. Zjawisko to występuje w Wielkopolsce. Stepowienie to pierwszy krok do pu-
stynnienia; nie jest tak zauważalne dla oka ludzkiego, ale bardzo groźne dla ekosystemu. 
To wynik np. systemów melioracyjnych, które szybko odprowadzając wodę po nagłych 
deszczach, sprawiają, że ziemia zostaje jej pozbawiona. Żeby mu przeciwdziałać musi-
my zmienić nasze myślenie o wodzie i istniejące systemy, niedopasowane do obecnych 
zmian klimatycznych. 
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Naucz yciel zadaje uczniom pytanie: Dlaczego warto/trzeba oszczędzać wodę?
 W trakcie rozmowy nauczyciel stara się nakierować uczniów na możliwe odpowiedzi, 
prosząc by przypomniały sobie obejrzany materiał video.
Wszystkie odpowiedzi są zapisywane na tablicy. Następnie nauczyciel stara się pokierować 
dyskusją tak, aby uczniowie wskazali wśród podanych propozycji te, które są poprawne.

• Zasoby wody słodkiej są ograniczone, dlatego każda zużyta woda musi zostać  
uzdatniona, a to kosztuje.

• Oszczędzanie się opłaca, jeżeli mniej zużywamy wody wtedy płacimy mniejsze 
rachunki.

• Na świecie jest coraz więcej ludzi, co pociąga za sobą wzrost zużycia wody pitnej, 
której ilość w obiegu jest względnie stała. Prognozy podają, że zapotrzebowanie  
na wodę pitną wzrośnie do 2050 roku o 55%.

 

FAZA PRACY GRUPOWEJ
Naucz yciel dzieli uczniów na 3 grupy prz yporządkowując każdą z nich do jednego  
z obszarów powierzchniowych: łazienka, kuchnia, ogród. 
 Każda grupa ma za zadanie wymyślić sposoby oszczędzania wody w odniesieniu do 
miejsca. Czyli np. uczniowie z grupy „łazienka” mają za zadanie zastanowić się, jak można 
oszczędzać wodę w łazience.

• Uczniowie rozpoczynają pracę własną zapisując pomysły na arkuszu papieru. Nauczyciel 
czuwając nad wykonaniem zadania, podchodzi do każdej grupy i odpowiada na powstałe 
wątpliwości.

• Na koniec pracy w grupach uczniowie wybierają jednego prelegenta, który w kilku sło-
wach przedstawia wyłonione pomysły. Przyczepia arkusz z wypisanymi pomysłami na 
tablicy.

• Nauczyciel, wspólnie z pozostałymi uczniami, zastanawia się nad powstałymi pomysłami 
rozważając, na ile są dopasowane do zadania i czy rzeczywiście mogą zostać wprowa-
dzone w codziennym życiu.

•  Z wybranych pomysłów nauczyciel tworzy listę działań, które każdy z nas może wykony-
wać w życiu codziennym, dbając o oszczędzanie wody. 

PRZYKŁADOWE LISTY
Łazienka

• prysznic zamiast kąpieli, zakręcony kran podczas mycia zębów
• dbałość o dokręcanie kranu, aby woda z niego nie kapała
• nastawianie prania tylko wtedy, gdy pralka jest pełna albo wykorzystywanie  

opcji oszczędzania wody, połowy wsadu itp. 
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Kuchnia
• zamiast zmywania ręcznego korzystanie ze zmywarki, wykorzystywanie opcji oszczędza-

nia wody, połowy wsadu itp.
• podczas zmywania ręcznego unikanie silnego strumienia wody
• dokładne dokręcanie kranu
• ponowne wykorzystywanie wody np.: po gotowaniu warzyw – do podlewania roślin do-

niczkowych. Taka woda nie dość, że będzie optymalnie wykorzystana, dodatkowo wzbo-
gacona jest przez minerały “odzyskane” z warzyw. 

Ogród/dom
• gromadzenie deszczówki i wykorzystywanie jej do podlewania roślin ogrodowych, czyn-

ności gospodarczych, mycia samochodu itp. Unikanie podlewania ogrodu podczas duże-
go nasłonecznienia 

• dokładne zakręcanie ujęć wody ogrodowej. 

WERSJA ONLINE
Naucz yciel dzieli uczniów na 3 grupy prz yporządkowując każdą z nich do jednego  
z obszarów powierzchniowych: łazienka, kuchnia, ogród.

• Nauczyciel łączy się z każdą grupą, odwiedza ją, odpowiadając na wszystkie wątpliwości 
uczniów. 

• Na koniec pracy w grupach uczniowie wybierają jednego prelegenta, który w kilku sło-
wach przedstawia wyłonione pomysły na forum całej klasy. 

• Nauczyciel, wspólnie z pozostałymi uczniami, zastanawia się nad powstałymi pomysłami 
rozważając, na ile są dopasowane do zadania i czy rzeczywiście mogą zostać wprowa-
dzone w codziennym życiu.

• Z wybranych pomysłów nauczyciel tworzy listę działań, które każdy z nas może wy-
konywać w życiu codziennym, dbając o oszczędzanie wody. Powstałą listę przekazuje 
uczniom po zakończeniu zajęć.



FAZA PODSUMOWANIE
Naucz yciel podsumowuje metody oszczędzania wody, które każdy może zrealizować  
w domu. Prosi uczniów, by zapoznali z nimi swoje rodziny.

ZADANIE DOMOWE
 Nauczyciel przydziela uczniom wyzwania – prosi o spisanie stanu licznika wody w ciągu 
tygodnia, pierwszego i ostatniego dnia tak, by uczniowie zdali sobie sprawę, jak wiele wody 
zużywane zostaje w ich gospodarstwie domowym. To działanie do zrealizowania z rodzicami 
w domu. 
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