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Scenariusz nr 5

NAD RZEKĄ. Dbam o czystość wody 

DO  REALIZACJI  LEKCJI  POTRZEBUJESZ 

I. obligatoryjnie

 przezroczysta szklanka lub plastikowy kubek
 woda z kranu
 7 jednakowych kartek niebieskich
 3 kartki zielone (tej samej wielkości co niebieskie)
 pomoc dydaktyczna nr 1 - historia Bobra Twardego Ząbka (w wersji drukowanej lub elektronicznej)
 pomoc dydaktyczna nr 2 - schemat krążenia wody w przyrodzie
 pomoc dydaktyczna nr 3 - obrazki do układanki logicznej (w małym rozmiarze do druku w kilku 
 egzemplarzach dla grup lub większe do druku w 1 egzemplarzu do użycia przy tablicy)
 pomoc dydaktyczna nr 4 - dwa obrazki pokazujące, co dzieje się z wodą po opuszczeniu gospodarstwa  
 domowego: 1 - ścieki trafiają bezpośrednio do rzeki, 2 - ścieki trafiają najpierw do oczyszczalni ścieków
 karta pracy dla dzieci nr 1 - mapa krainy

II. opcjonalnie

 globus fizyczny
 niebieski sznurek/wstążka lub pasek kartonu o długości 1 metra
 wyposażenie do eksperymentu z parowaniem wody:
 - naczynie, wrzątek
 wyposażenie do eksperymentu ze skraplaniem wody:
 - naczynie, wrzątek, talerzyk
 wyposażenie do eksperymentu na powstawanie chmury:
 - litrowy słoik lub szklana zlewka o pojemności 1 litr, wrzątek, zapałki, talerzyk, paczka lodu lub mrożonka
 wyposażenie do budowy prostego, polowego filtra do oczyszczania wody (ilości podane na 1 dziecko):
 - butelka po małej wodzie mineralnej przecięta na pół, wata (kłębek), piasek (garść), drobny żwirek  
 (garść), większy żwirek (garść), kamyki (kilka), instrukcja wykonania filtra (pomoc dydaktyczna nr 5)
 przezroczyste kubki do badania jakości wody w okolicy

KRYTERIA SUKCESU (NaCoBeZU)    

1.  Wyjaśnisz, czy na naszej planecie pojawia się cały czas nowa woda.
2. Narysujesz obieg wody w przyrodzie.
3. Narysujesz, jaką część całej wody na Ziemi stanowi woda słodka dostępna dla ludzi.
4. Wymienisz do czego potrzebujemy wody.
5. Wyjaśnisz skąd woda bierze się w kranie i co należy z nią zrobić zanim trafi z powrotem do środowiska.
6. Wytłumaczysz dlaczego człowiek nie powinien zaśmiecać ani zanieczyszczać naturalnych wód.

CEL GŁÓWNY
Rozumiesz, że woda jest ograniczonym zasobem, którego nie wolno nam zanieczyszczać.
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III. materiały multimedialne

 audiobook „Naturalnie najważniejsza natura” dostępny pod adresem:
 https://kubus.pl/storytel/siedem-prac-detektywa-zabka-6/
 film „To powinieneś wiedzieć o wodzie!” przygotowany przez dr. Tomasza Rożka, 
 dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=5MhVOLh-PHM
 bajka „Nad wodą” dostępna pod adresem: https://kubus.pl/bajka/nad-woda/
 gra „Cieknące krany” dostępna pod adresem: https://kubus.pl/gry-i-zabawy/cieknace-krany/

          PRZED LEKCJĄ

Poproś uczniów o wysłuchanie w domu w dzień poprzedzający zajęcia audiobooka 
„Naturalnie najważniejsza natura”, dostępnego nieodpłatnie pod adresem: 
https://kubus.pl/storytel/siedem-prac-detektywa-zabka-6/

 1. Wstęp

Nauczyciel prosi uczniów, aby przypomnieli sobie swój najlepszy pobyt nad wodą (jeziorem, rzeką, strumykiem, 
ewentualnie morzem) i narysowali na kartce krajobraz, jaki zapamiętali - co najbardziej im się podobało, co było 
najładniejsze. Jeśli w grupie są dzieci, które jeszcze nie były nad wodą, mogą narysować swoje wyobrażenie o tym, 
jak takie miejsce mogłoby wyglądać, co dla nich byłoby ważne w takim miejscu, żeby uznali je za piękne.

FAZA ROZBUDZENIA CIEKAWOŚCI
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LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel prosi o wykonanie rysunków i pokazanie ich do kamery. 

2. Historia Bobra Twardego Ząbka

(potrzebna pomoc dydaktyczna nr 1 - historia Bobra Twardego Ząbka)

Nauczyciel zwraca się do uczniów:
 Drogie dzieci! W weekend odwiedziłam/-em fundację, która opiekuje się dzikimi zwierzętami w potrzebie. 
 Poznałam tam historię Bobra Twardego Ząbka, która bardzo mnie poruszyła. Spisałam ją sobie 
 i chciałabym ją Wam teraz odczytać.

Nauczyciel czyta historię (pomoc dydaktyczna nr 1). 
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3. Analiza problemu bobra

Nauczyciel pyta dzieci co jest głównym problemem Bobra Twardego Ząbka.

Dzieci odpowiadają (pożądane odpowiedzi: wylano ścieki do wody tam, gdzie mieszkał i przez to źle się poczuł, 
swędzi go skóra, wyrzucono również różne śmieci, ryby i rośliny dookoła zaczęły umierać, bóbr nie może już tam 
mieszkać).

Nauczyciel pyta:

 A czy wy na swoich rysunkach wymarzonego pobytu nad wodą umieściliście jakieś ścieki i śmieci? 
 Czy dla nas ludzi byłoby to miłe i co ważniejsze bezpieczne?

Dzieci dzielą się przemyśleniami.

Nauczyciel proponuje:

 Jeśli chcemy pomóc bobrom i innym mieszkańcom rzek i jezior, a pośrednio uchronić przed ściekami   
 również ludzi, to najpierw dowiedzmy się najważniejszych rzeczy o wodzie na naszej planecie. 
 Będzie nam wtedy łatwiej zrozumieć, dlaczego wylewanie ścieków i wyrzucanie śmieci do naturalnej 
 wody spowodowało tyle kłopotów i czy na pewno kończą się one na tej jednej rzece. 

FAZA FORMUŁOWANIA PROBLEMU

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel odczytuje historię w czasie lekcji zdalnej.

Nauczyciel kontynuuje:

 Ale przecież taka historia może przydarzyć się dosłownie wszędzie i inne zwierzęta mogą nie mieć tyle   
 szczęścia co Twardy Ząbek. Bardzo mnie to zmartwiło. Czy jest coś co możemy zrobić, by w przyszłości   
 pomóc takim zwierzętom jak Twardy Ząbek? By nie musiały bać się o swój dom i siebie samych? 
 Jestem przekonana/-y, że mamy wielką moc, by zmieniać świat na lepszy. Nasza pomoc może poprawić
 los wielu zwierząt, z pewnością uda się udzielić jej także bobrom. Czy jak poprzednio, macie ochotę pomóc  
 zwierzętom w ich kłopotach?

Dzieci odpowiadają.
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4. Czy na Ziemi pojawia się jakaś nowa woda? - burza mózgów

Nauczyciel bierze do ręki przezroczystą szklankę z wodą z kranu i pyta:

 Jak myślicie, czy tę wodę, którą nalałam/-em przed chwilą do szklanki, mógł miliony lat temu pić 
 np. dinozaur?

Dzieci odpowiadają (najprawdopodobniej, że nie).

FAZA ZDOBYWANIA WIEDZY
POTRZEBNEJ DO ROZWIĄZANIA PROBLEMU
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LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel pokazuje za pomocą kamery szklankę z wodą. Dzieci mogą też mieć własną wodę.

Nauczyciel wyjaśnia:

 Ależ tak! To jest jak najbardziej możliwe. Możliwe również, że pił ją jakiś dawny król. 
 Żeby zrozumieć jak to jest możliwe, musimy odpowiedzieć sobie na jeszcze jedno pytanie: czy na naszej   
 planecie Ziemi pojawia się jakakolwiek nowa woda?

Dzieci odpowiadają.

Nauczyciel podsumowuje:

 Niestety na naszej planecie nie pojawia się regularnie żadna nowa woda. Całą wodę, jaką mamy na Ziemi  
 dostaliśmy raz, być może nawet przyleciała w komecie z kosmosu. Nam się może wydawać inaczej, bo 
 np. widzimy, że z nieba pada deszcz. Ale to też nie jest żadna nowa woda, tylko taka, która już kiedyś była 
 na Ziemi. Jak to możliwe, wyjaśnimy sobie w dalszej części zajęć. Na razie zapamiętajmy, że na Ziemi mamy  
 ograniczone zasoby wody. To znaczy jest jej na Ziemi określona ilość i nie mamy skąd wziąć nowej. 

 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:
 Zagadnienie pochodzenia wody na Ziemi, jak i tego, że na Ziemi jest znacznie więcej wody niż na innych   
 skalistych planetach Układu Słonecznego, jest wciąż niejasne. Istnieje kilka hipotez co do tego, w jaki   
 sposób woda mogła zebrać się na powierzchni Ziemi w ilości wystarczającej do wytworzenia oceanów.
 Główne hipotezy:
 a) woda w stanie wolnym lub w związkach chemicznych była obecna na Ziemi w trakcie formowania 
 się Ziemi,
 b) hipoteza solarna – wiatr słoneczny niesie za sobą jądra (atomy) wodoru, które wchodzą w reakcję 
 z tlenem, tworząc cząsteczki wody,
 c) wodę na Ziemię miałyby przynieść duże obiekty z zewnętrznego Układu Słonecznego (spoza linii śniegu),  
 uderzające w naszą planetę w początkach jej istnienia,
 d) hipoteza geochemiczna – zakłada powstawanie wody na skutek reakcji chemicznych dwutlenku   
 krzemu z wodorem w płaszczu Ziemi.
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5. Ile jest wody na świecie, w tym wody pitnej? - pokaz

Nauczyciel pyta:

 To w takim razie ile waszym zdaniem jest wody na planecie Ziemi - dużo czy mało? 

(Nauczyciel zadając to pytanie może trzymać w ręku globus, jeśli jest dostępny).

Dzieci odpowiadają.

Jeśli Nauczyciel dysponuje globusem, może z jego pomocą zwrócić uwagę dzieci, że większość naszej planety na 
mapie jest koloru niebieskiego, czyli wody wydaje się być dużo.
Oprócz tego rozkłada przed dziećmi 10 kartek: 7 niebieskich, 3 zielone i komentuje:

 Jeśli te wszystkie kartki oznaczałyby całą powierzchnię Ziemi, to aż 7 z nich (niebieskie) byłyby wodą, 
 a tylko 3 (zielone) lądem. Widać wyraźnie, że wody jest znacznie więcej niż lądu. Nauczyciel ustala również 
 z uczniami, że istnieją dwa rodzaje wody: słona (która występuje w morzach i oceanach) i słodka - upewnia  
 się, że dzieci wiedzą, że ludzie mogą pić tylko słodką wodę.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wyświetla lub rysuje na wirtualnej tablicy schemat (10 prostokątów lub kula ziemska/koło 
podzielone na 10 części). W trakcie dyskusji uczniowie odgadują, ile części stanowi woda, a Nauczyciel 
oznacza je odpowiednimi kolorami.

Następnie Nauczyciel rysuje na tablicy linię długości 1 metra (lub jeśli ma taką możliwość kładzie przed dziećmi 
niebieski sznurek/wstążkę lub pasek wycięty z niebieskiego kartonu o długości 1 metra) i informuje uczniów, że ta 
linia (lub jej fizyczny odpowiednik: sznurek, wstążka lub pasek) to cała woda na Ziemi. Następnie prosi ochotników, 
żeby pokazali, jak duży fragment z narysowanej linii to woda słodka, nadająca się do picia i korzystania w domach 
przez ludzi. Kilkoro uczniów zaznacza swoje propozycje. Następnie Nauczyciel pokazuje na linii właściwą odpowiedź.
Okazuje się, że to mniej niż 1 milimetr! Nauczyciel upewnia się, że dzieci zrozumiały, jak niewielka jest to ilość 
w stosunku do całej ilości wody na Ziemi.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel prezentuje schemat w pomniejszeniu (może być to również oś liczbowa lub słupek). 
Uczniowie mogą oznaczać swoje propozycje na wirtualnej tablicy, wstawiając kreskę oraz swoje 
inicjały w odpowiednim miejscu. Nauczyciel może również zaprezentować niebieski sznurek, 
na którym palcem lub supełkiem oznaczy propozycje dzieci. 
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 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:
 Chociaż Ziemię w aż niemal 71% pokrywa woda, to tylko 2,5% z niej to woda słodka. Wielkość zasobów wody   
 słodkiej na Ziemi szacuje się na 35 mln m³.
 Jej największe skupisko (lodowce i pokrywy śnieżne) znajduje się na Antarktydzie – według naukowców   
 niemal 61% wszystkich wód słodkich. Pozostałe lodowce i śniegi gromadzą 9% wody słodkiej. Z kolei wody   
 gruntowe do głębokości 100 m stanowią 29,6% objętości wszystkich wód słodkich, a rzeki, słodkie jeziora,   
 bagna i płytkie wody podziemne – co może dziwić – to jedynie 0,4%.
 Jak podaje Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych, człowiek jako źródło wody pitnej wykorzystuje   
 słodką wodę, pochodzącą z wód powierzchniowych i podziemnych, która stanowi niecały 1% całkowitych   
 zapasów wody.
 Większość krajów na świecie zmaga się z deficytem wody. Szacuje się, że ponad 1,2 mld osób ma 
 utrudniony dostęp do wody, a 200 mln cierpi z pragnienia. Z 1,2 mld ludzi mających utrudniony dostęp 
 do wody 63% zamieszkuje kraje Azji, 28% Afryki, 7% Ameryki Południowej i 2% Europy. W krajach Ameryki   
 Północnej i Australii nikt nie ma ograniczonego dostępu do wody.

6. Czy woda jest nam w ogóle potrzebna? - mapa myśli

Nauczyciel rysuje na środku tablicy kropelkę wody. Następnie prosi uczniów o namalowanie takiej samej kropli 
w zeszytach lub na kartkach (będzie to początek ich własnej mapy myśli na temat roli wody w naszym życiu) 
i zastanowienie się w grupach lub parach, do czego potrzebujemy wody. Po upływie czasu potrzebnego na 
zastanowienie, dzieci zaczynają zgłaszać swoje propozycje, a Nauczyciel zapisuje je w postaci mapy myśli 
(czyli przy strzałkach odchodzących od kropelki) na tablicy. Prosi również uczniów, żeby za każdym razem, gdy 
uzgodnią razem jakąś propozycję, nanieśli ją na swoją mapę myśli w zeszycie (zapisali zdaniem lub narysowali 
symboliczny rysunek).

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel dzieli uczniów w grupy. Ich zadaniem jest zastanowienie się nad tym, do czego 
potrzebujemy wody. Swoje pomysły zapisują w zeszytach. Nauczyciel tworzy jedną dużą mapę myśli 
na wirtualnej tablicy, zbiera pomysły podane przez uczniów. Dzieci uzupełniają własne mapy 
o pomysły kolegów i koleżanek z klasy, by znaleźć jak najwięcej zastosowań wody. 

do picia (jest składnikiem naszego organizmu, dlatego musimy ją uzupełniać - bez niej nie możemy żyć)
pomaga utrzymać temperaturę ciała (pot - schładzanie)*
usuwa szkodliwe substancje z ciała (mocz)*
do mycia się
do gotowania
do prania

Pożądane odpowiedzi:
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do sprzątania
do spuszczania wody w toalecie
do podlewania (i w domu i na dużych polach uprawnych)
do pojenia zwierząt (w domu i w dużych hodowlach)
do mycia pojazdów, domów, ulic
do wytwarzania wielu rzeczy w fabrykach (ubrań, leków, jedzenia i wielu innych)
do gaszenia pożarów
można z niej produkować prąd w elektrowniach wodnych

* zagadnienia nieco trudniejsze, ale możliwe do wprowadzenia ze starszymi dziećmi

Nauczyciel podsumowuje wykonaną pracę:

 Jak widzimy, woda jest nam bardzo potrzebna w życiu. I bezpośrednio dla naszego ciała, jak i do większości  
 prac, które wykonujemy, do utrzymania higieny i zdrowia, w rolnictwie i przemyśle. A wody, której możemy  
 używać jest bardzo, bardzo mało (bo słona woda nie nadaje się ani do picia dla nas i zwierząt 
 hodowlanych, ani do żadnej z czynności zaznaczonych na mapie myśli). W takim razie jak myślicie 
 - czy o wodę należy dbać i ją oszczędzać?

Dzieci odpowiadają.

7. Krążenie wody w przyrodzie

(potrzebna pomoc dydaktyczna nr 2 - Schemat krążenia wody w przyrodzie)

Nauczyciel wprowadza uczniów:

 To złudne wrażenie, że na naszej planecie cały czas pojawia się nowa woda (np. w źródłach, w deszczu). 
 To efekt tego, że woda krąży w przyrodzie. Co to znaczy? Czy ktoś z was słyszał o krążeniu wody albo 
 o jakimś jego etapie?

Dzieci odpowiadają (być może słyszeli o parowaniu, skraplaniu).

Nauczyciel zaprasza uczniów do wspólnego obejrzenia fragmentu filmu z ekspertem dr. Tomaszem Rożkiem 
o obiegu wody w przyrodzie (fragment 2:00 - 4:53): https://www.youtube.com/watch?v=5MhVOLh-PHM. 
Następnie na podstawie informacji z filmu Nauczyciel omawia z dziećmi kolejne etapy krążenia wody w przyrodzie 
(według pomocy dydaktycznej nr 2) i rysuje go na tablicy (sam lub z pomocą dzieci). W wersji szerszej wybrane 
procesy z obiegu wody Nauczyciel może zilustrować dodatkowo prostymi eksperymentami, np.:
 parowanie - Nauczyciel wlewa świeżo zagotowaną wodę do przygotowanego naczynia i wraz z uczniami  
 obserwuje, co się dzieje z wodą: woda paruje i unosi się do góry,
 skraplanie - Nauczyciel przykrywa naczynie z parującą wodą talerzykiem i po jakimś czasie uczniowie   
 obserwują powierzchnię talerzyka i ścianek naczynia: woda ponownie jest w stanie ciekłym, w postaci   
 kropel,
 powstawanie chmury - Nauczyciel wlewa do przygotowanego naczynia (np. litrowy słoik lub szklana zlewka  
 o pojemności 1 litr) parujący wrzątek (mniej więcej 1/5 naczynia), następnie szybko wrzuca do niego 
 zdmuchniętą zapałkę i wszystko przykrywa talerzykiem, na którym kładzie worek z lodem. Po chwili uchyla  
 talerzyk, a ze słoika wydobywa się mały obłoczek skondensowanej pary wodnej.
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Woda występująca w przyrodzie jest w nieustannym ruchu od miliardów lat, co zapewnia życie na Ziemi. 
W czasie przemieszczania się pomiędzy wodami atmosferycznymi, powierzchniowymi i podziemnymi, 
cząsteczki wody podlegają ciągłym przemianom fazowym, zmieniając kilkukrotnie stany skupienia: gazowy, 
ciekły i stały. Krążenie wody między atmosferą, hydrosferą i litosferą, zachodzące na skutek wpływu Słońca, 
siły grawitacyjnej i ruchu Ziemi, nazywamy obiegiem wody tzw. cyklem hydrologicznym. Hydrosfera to tzw. 
„wodna powłoka”, skupia wszystkie wody na Ziemi zgromadzone w morzach, oceanach, jeziorach, rzekach, 
bagnach, pokrywie śnieżnej, lodowcach i zbiornikach wód podziemnych. Ruch i przemiany cząsteczek wody 
zachodzą w obszarze 16-kilometrowej grubości warstwie atmosfery oraz 800-metrowej warstwie skorupy 
ziemskiej.
W skrócie obieg wody składa się z następujących etapów:
parowanie kondensacja pary wodnej opady          przesiąkanie spływ do powierzchni 
ziemi i gruntu        spływ strumieni, rzek i wód gruntowych do jezior i mórz ponowne parowanie.
Głównym czynnikiem sprawczym krążenia wody jest energia Słońca, którego ciepło powoduje parowanie 
wody w stanie ciekłym z powierzchni zbiorników wodnych. Zjawisko to dotyczy oceanów, mórz, rzek, jezior, 
sztucznych zbiorników. Parują także rośliny lądowe w procesie transpiracji, jak i gleba. Nawet, choć 
w małym stopniu, paruje woda z organizmów ludzkich i zwierzęcych. Źródłem pary wodnej jest też lód 
i śnieg, dzięki sublimacji (przechodzenie ciała stałego w stan gazowy z pominięciem fazy ciekłej). Możemy 
to zaobserwować np. wiosną, kiedy pod wpływem dużej energii cieplnej Słońca płatki śniegu szybko znikają, 
mimo że nie widzimy, by śnieg się topił. Jednak głównym źródłem tzw. wody atmosferycznej są morza 
i oceany, które zajmują ok. 70% powierzchni Ziemi. Rocznie z ogromnej powierzchni oceanów paruje 
ok. 6 razy więcej wody niż z obszarów lądowych.
Powstałe cząsteczki pary wodnej unoszone są przez pionowe ruchy ogrzanego powietrza. Na pewnej 
wysokości nad Ziemią w wyniku ochładzania się powietrza i w warunkach nasycenia parą wodną, dochodzi 
do kondensacji (skraplania) tzn. przemiany stanu gazowego wody w ciekły. W efekcie tworzą się chmury. 
Cząsteczki pary wodnej skraplają się na tzw. jądrach kondensacji tzn. mikroskopijnych rozmiarów stałych 
cząstkach. Na nich osiadają produkty kondensacji w postaci kropelek wody lub kryształki lodu powstałe w 
wyniku resublimacji (przemiany pary wodnej w ciało stałe z pominięciem fazy ciekłej). W wyższych częściach 
atmosfery skondensowana para wodna tworzy chmury, w niższych, nisko nad ziemią, powstaje mgła, 
natomiast na powierzchni ziemi lub przedmiotach - osady np. rosa, szadź czy szron.
Cyrkulacja powietrza przenosi parę wodną i wodę zgromadzoną w chmurach nad lądy.
Gdy temperatura dostatecznie obniży się, krople wody rozrastają się i pod wpływem siły ciężkości spadają 
z chmur na ziemię w postaci różnych opadów: deszczu, śniegu, krupy, gradu. Większość opadów, bo 80% 
z ogólnej sumy, trafia do mórz i oceanów, a tylko 20% na kontynenty. Ilość opadów na Ziemi zależy od wielu 
czynników: odległości od mórz i oceanów – wraz z nią spada wilgotność powietrza, a to pociąga za sobą 
zmniejszenie ilości opadów oraz od wysokości nad poziomem morza.
Woda, która trafia na kontynenty, częściowo wyparowuje z powierzchni lądów z powrotem do atmosfery, 
część wychwytują rośliny (na skutek transpiracji wraca ponownie do atmosfery). Większość wód 
opadowych spływa jednak w postaci potoków i rzek do morza - dając odpływ powierzchniowy lub wsiąka 
(infiltruje) do gruntu i zasila podziemne wody (gruntowe), dając odpływ gruntowy do zbiorników wodnych: 
źródła, rzeki, jeziora i morza. Wody powierzchniowe i podziemne kierują się do oceanów zamykając cykl. 
Część wód opadowych w postaci śniegu, lodu i lodowców jest zatrzymywana (retencjonowana) na 
powierzchni lądów i wyłączana z obiegu na dłuższy lub krótszy czas. Po stopnieniu, wody te wracają również 
do mórz.

 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:



Scenariusz nr 5

NAD RZEKĄ. Dbam o czystość wody 

strona 10

8. Skąd woda bierze się w kranie i co się z nią dzieje, gdy opuszcza nasze domy? - układanka logiczna

(potrzebna pomoc dydaktyczna nr 3 - obrazki do układanki logicznej oraz pomoc dydaktyczna nr 4 - dwa obrazki 
pokazujące, co dzieje się z wodą po opuszczeniu gospodarstwa domowego).

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i każdej rozdaje komplet obrazków (pomoc dydaktyczna nr 3), pokazujących 
historię pojawienia się wody w domu mieszkalnym, aż do powstania ścieku. Zadaniem dzieci jest ułożenie obrazków
w logiczny ciąg: 

woda w rzece                  rura wychodząca z rzeki                  rury biegnące w ziemi                  stacja uzdatniania

rury wchodzące pod ziemią do domu                  instalacja w domu rozgałęziona na łazienkę, kuchnię, toaletę

rura wychodząca z domu ponownie do ziemi

Jeśli Nauczyciel nie ma możliwości wydrukowania kilku kompletów małych obrazków, może wydrukować jeden 
komplet większych i przyczepić je z dziećmi na tablicy. Przy braku możliwości wydrukowania, Nauczyciel może 
narysować kolejne etapy na tablicy. 

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wyświetla obrazki w przypadkowej kolejności, by wspólnie z dziećmi je uporządkować. Może 
też udostępnić uczniom rozsypankę w formie karty pracy, którą każdy ma wykonać samodzielnie.

Po ułożeniu i omówieniu ciągu logicznego, Nauczyciel podsumowuje:

 Pierwszy najważniejszy wniosek, jaki płynie z tej układanki, to fakt, że woda w naszych domach nie bierze się  
 znikąd, tylko z rzek lub jezior, czyli z natury. Potem my ją zużywamy do różnych czynności. 
 Druga bardzo ważna sprawa to to, co dzieje się z wodą po przejściu przez nasz dom. Czy wypływając 
 od nas jest tak samo czysta jak na początku?

Dzieci odpowiadają.

Nauczyciel kontynuuje:

 Ta woda jest brudna, zawiera resztki jedzenia, nieczystości z toalety, środki chemiczne po sprzątaniu, myciu.
 A czy zastanawialiście się kiedyś, co się z nią dzieje dalej?

Uczniowie odpowiadają.

Nauczyciel podsumowuje:

 Ta cała woda wraca z powrotem do środowiska! Tak, my jej nie mamy gdzie gromadzić, musimy ją oddać  
 do środowiska, żeby nadal trwało krążenie wody (pamiętacie - nie mamy żadnej nowej wody).
 I teraz człowiek może to zrobić na dwa sposoby. 

Nauczyciel pokazuje uczniom dwa obrazki (pomoc dydaktyczna nr 4): jeden ze ściekami wrzucanymi bezpośrednio 
do rzeki z rury oraz drugi, na którym ścieki wpadają najpierw do oczyszczalni ścieków. Nauczyciel komentuje:

 Może zrzucać ścieki od razu do rzeki, ze wszystkimi zanieczyszczeniami. 
 Albo te ścieki przepuścić przez specjalny budynek, który nazywa się oczyszczalnią ścieków. 
 Jak myślicie - co robi się w takim budynku?
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Dzieci odpowiadają.

Nauczyciel podsumowuje:

 Tak, w nim na różne sposoby oczyszcza się ścieki, zanim wpuści się je z powrotem do rzek. 
 A jak myślicie, który sposób jest lepszy? 

Dzieci głosują i uzasadniają swój głos (pożądana odpowiedź to oczywiście wersja z oczyszczalnią ścieków).

LEKCJA ON-LINE
Dzieci mogą głosować również za pomocą wirtualnej ankiety lub przez ikonę podniesionej ręki.

Nauczyciel pyta:

 A czy konieczność oczyszczania dotyczy tylko mieszkańców domów, czy również fabryk, które także 
 produkują ścieki?

Dzieci odpowiadają (pożądana odpowiedź: wszyscy produkujący ścieki powinni kierować je najpierw do 
oczyszczalni ścieków i nieważne, czy jest to dom, gospodarstwo czy fabryka).

Nauczyciel dodaje:

 Jeśli mieszkamy na osiedlu, w mieście, to nie musimy się o to martwić, bo nasze wszystkie ścieki kierowane  
 są zbiorczo do miejskiej oczyszczalni ścieków. Ale w takim razie co się stało u Bobra Twardego Ząbka?

Dzieci odpowiadają.

Nauczyciel dopytuje:

 Czy ci ludzie zachowali się prawidłowo?

Dzieci odpowiadają.

Nauczyciel kontynuuje:

 W codziennym życiu nie mamy wpływu na to, czy woda jest oczyszczana i czy fabryki nie wlewają ścieków  
 do wody. Możemy tylko pamiętać, że to co wychodzi z wodą z naszych mieszkań, trafi w końcu do 
 środowiska. I dlatego nie wolno wylewać do kranu ani toalety trujących substancji, jak na przykład farby,   
 rozpuszczalniki. Ale mamy realny wpływ na śmiecenie. A czy to dobry pomysł wyrzucać śmieci do wody?

Dzieci odpowiadają.

Nauczyciel podsumowuje:

 Więcej o wpływie śmieci na czystość wody i środowiska dowiecie się z kolejnej lekcji z Kubusiem. Ale cieszę
 się, że już dziś rozumiecie, że śmieci nie powinny być w środowisku naturalnym i nie możemy ich tak 
 po prostu wyrzucać, gdzie się nam podoba, w tym również do wody.
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FAZA ROZWIĄZANIA PROBLEMU

9. Kodeks Przyjaciela Bobra

Nauczyciel podsumowuje:

 Bardzo ważne jest, żebyśmy już od najmłodszych lat uczyli się o wodzie, konieczności jej oczyszczania 
 i o tym, że nie wolno nam jej zanieczyszczać ani zaśmiecać, żeby takie historie jak ta z Bobrem Twardym   
 Ząbkiem nigdy się już nie powtarzały, musimy uczyć o tym jak najwięcej osób. Zapamiętajcie, że wody nie  
 wolno zanieczyszczać, zaśmiecać i nie wolno jej marnować. 

Następnie Nauczyciel proponuje wspólne stworzenie Kodeksu Przyjaciela Bobra i powieszenie go w klasie. 
Propozycje do kodeksu składają uczniowie, a Nauczyciel moderuje. Ważne, żeby w kodeksie znalazły się punkty 
możliwe do wykonania przez dzieci, np.:
 nie będe wrzucał do rzek i jezior żadnych śmieci
 nie będę wlewał do rzek i jezior żadnych zanieczyszczeń, np. w czasie biwaku czy wycieczki
 nie będę mył się mydłem i szamponem w jeziorze czy rzece
 nie będę wlewał do kanalizacji trujących płynów, takich jak farby, rozpuszczalniki i inne chemikalia
 jeśli podczas spaceru zobaczę niepokojący kolor lub poczuję zapach z rzeki czy jeziora, jak najszybciej   
 zgłoszę to dorosłym
 nie będę marnował wody
 będę segregować śmieci - by w ten sposób oszczędzać wodę, która wykorzystywana jest do produkcji   
 różnych materiałów

Nauczyciel zaprasza uczniów do zabawy w formie koła fortuny:

 Na podsumowanie proszę Was, żebyście pomogli mi odszyfrować hasło do przekazania osobom, które   
 zanieczyściły rzekę Bobra Twardego Ząbka i tym samym naszą wspólną wodę. 

Nauczyciel rysuje na tablicy kratki w ilości odpowiadającej ilości liter w haśle, z podziałem na wyrazy. Następnie 
(tak jak w kole fortuny) uczniowie podają litery, które ich zdaniem znajdują się w haśle i jeśli uda im się odgadnąć 
jakąś literę prawidłowo, Nauczyciel wpisuje ją w hasło wszędzie tam, gdzie występuje. Zabawa trwa aż do 
odgadnięcia hasła:

O WODĘ DBAMY, GDY JEJ NIE ZAŚMIECAMY

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wyświetla wspomniany wcześniej schemat i koordynuje zgadywanie występujących 
w haśle liter. Może również udostępnić uczniom kartę pracy z odpowiednią ilością ikonek, tak aby 
dzieci uzupełniały ją na bieżąco, a proponowane odpowiedzi (hasło) pisały na czacie prywatnym, 
by dać wszystkim szansę na rozszyfrowanie hasła.
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Po spisaniu propozycji dzieci wynikających z lekcji, Nauczyciel zaprasza uczniów do obejrzenia kolejnego fragmentu 
filmu z ekspertem - dr. Tomaszem Rożkiem, podsumowującym rodzaje zanieczyszczeń wody i sposoby dbania 
o wodę (fragment 3:15 do końca): https://www.youtube.com/watch?v=5MhVOLh-PHM.
Jeśli na filmie pojawi się informacja, której nie ma w kodeksie, a dzieci uznają ją za ważną, mogą dopisać ją do 
wspólnej pracy. Kodeks może oczywiście zostać ozdobiony rysunkami przez dzieci. 

Na koniec Nauczyciel proponuje uczniom podjęcie kolejnego wyzwania „Kubusiowego Przyjaciela Natury”. 
Uczniowie wykonują wyzwanie w domu. Zadaniem uczniów będzie zaobserwowanie i spisanie w ciągu jednego 
dnia wszystkich sytuacji, w których używali wody (np. mycie zębów, prysznic, każda wypita szklanka wody lub 
herbaty, zmywanie, pranie itp). 
Jeśli są w stanie określić, ile wody zużyli przy danej czynności (np. w szklankach), mogą zaznaczyć to obok, rysując 
odpowiednią ilość szklanek wody lub określić, czy zużyli jej dużo czy mało. Młodsi uczniowie mogą również 
narysować same czynności zamiast je wypisywać. Po wykonaniu zadania Nauczyciel sprawdza i podsumowuje 
zadanie w czasie burzy mózgów z uczniami. W tym celu może użyć pytań:

 - czy w ciągu dnia często używaliście wody?
 - jak myślicie, czy każdy z was zużył dużo czy mało wody?
 - a ile wody zużyli w tym samym czasie wszyscy uczniowie z tej klasy?
 - a czy słyszeliście ile wody potrzeba, żeby wyprodukować 1 koszulkę z bawełny? 
    Nie uwierzycie! Żeby wytworzyć jeden t-shirt potrzeba 2700 litrów wody, czyli – przyjmując, 
    że należy pić codziennie 3 litry wody – zapotrzebowanie jednego człowieka na wodę przez 2,5 roku!!!   
    Ludzie codziennie zużywają bardzo dużo wody. O tym jak ją oszczędzać dowiecie się spotykając się 
    na ostatniej lekcji z Kubusiem. Na razie zapamiętajcie proszę, że mamy jej mało i że nie wolno jej 
    zanieczyszczać.

Zadanie opcjonalne 

Nauczyciel może z uczniami zbudować prosty filtr wg wskazówek zawartych w pomocy dydaktycznej nr 5. 
Dzieci mogą  wykonać filtry z rodzicami w domu. W takim przypadku Nauczyciel kopiuje pomoc dydaktyczną nr 5 
i rozdaje każdemu dziecku.
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10. Podsumowanie zajęć

Nauczyciel zachęca uczniów do skontrolowania, czy osiągnęli założone kryteria sukcesu, które miały doprowadzić 
ich do celu zajęć. W tym celu prosi ich o spojrzenie na mapkę krainy, w której dziś gościli i prosi kolejno o odnalezie-
nie poszczególnych punktów. Przy każdym punkcie prosi uczniów o ciche odczytanie treści każdego kryterium 
(w razie potrzeby sam im je czyta) i pyta:

 Jeżeli uważasz, że już to potrafisz, wykonaj zadanie opisane obok punktu nr ... 

Pytanie powtarza dla każdego punktu. Uczeń wykonuje kolejne zadania i tym samym kontroluje poziom zdobytej 
wiedzy.

Nauczyciel podpowiada również dzieciom:

 Jeśli chcecie utrwalić sobie wraz z rodziną zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, które będą   
 korzystne zarówno dla wodnych organizmów, ale również dla was samych, obejrzyjcie Kubusiową bajkę   
 „Nad wodą”.

Bajka dostępna jest nieodpłatnie pod adresem: https://kubus.pl/bajka/nad-woda/.

Następnie Nauczyciel informuje dzieci:

 Drogie Dzieci! Kubuś przygotował dla nas jak ostatnio jeszcze jedną niespodziankę na podsumowanie   
 dzisiejszych zajęć. Za to, że pomogliśmy Bobrowi Twardemu Ząbkowi w tej bardzo odpowiedzialnej misji 
 i pomogliśmy w ochronie wód, otrzymamy od Kubusia kolejne odznaki!

Nauczyciel przypomina uczniom, gdzie i w jaki sposób powinni wkleić odznaki. Komplet zdobytych odznak oznacza, 
że jest się prawdziwym „Kubusiowym Przyjacielem Natury.” 

POMOCE DYDAKTYCZNE I KARTY PRACY
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Początkowo wyglądało na to, że Bóbr Twardy Ząbek ma cudowne życie, 
a wszystkie sprawy układają się po jego myśli. Najpierw znalazł czystą, szeroką 
rzekę, nie zajętą przez inne bobry. Następnie wybrał najlepszy fragment rzeki, 
na którym zbudował tamę. Dzięki niej woda z rzeki wylała, nawadniając okolicz-
ne tereny i jednocześnie tworząc wymarzone jezioro dla bobra. W tym jeziorze 
Twardy Ząbek wybudował swój pierwszy, własny dom - żeremię. Taki dom, 
otoczony wodą, gwarantował mu bezpieczeństwo i ochronę przed drapieżnikami. 
Nic nie zapowiadało nadchodzących problemów. 
Niespodziewanie, pewnej nocy, obudził go okropny hałas silnika. Kiedy wyszedł 
na zewnątrz, zobaczył ogromną rurę zwisającą z cysterny do rzeki. 
Nie wiedział, co się dzieje, a wręcz był zdziwiony, że ludzie nagle interesują 
się jego okolicami. Kiedy zanurzył się pod wodę, by zobaczyć, co dokładnie się 
dzieje, aż osłupiał z przerażenia! Z rury do rzeki wlewała się mętna, cuchnąca 
ciecz. Zaniepokoił się nie na żarty. Czym prędzej oddalił się od rury i zaczął 
obserwować ją z daleka. Okoliczna woda szybko zrobiła się ciemniejsza. 
Po jakimś czasie zauważył, że pływające wokół ryby tracą energię i opadają 
na dno. Rośliny wodne zmieniają kolor i więdną. On sam czuł, że ciecz drażni 
jego skórę, która zaczęła swędzieć i zrobiła się zaczerwieniona. A jakby tego 
było mało, ktoś wyrzucił do jego jeziora śmieci! Różne - opakowania, ogryzki, 
gazety, opony. Wszystko to pływało dookoła niego, woda zaczęła śmierdzieć. 
Jego świeżo wybudowany dom przestał nadawać się do mieszkania. 
Całe szczęśliwe życie bobra legło w gruzach. 
Na szczęście osłabionego bobra znaleźli pracownicy fundacji i zorganizowali 
mu tymczasowy dom w swojej siedzibie. A kiedy bóbr odzyska siły, zostanie 
przewieziony do innego lasu z czystą rzeką. Tym samym ta historia zakończy 
się dobrze.

Pomoc dydaktyczna nr 1  |  Historia Bobra Twardego Ząbka 
(w wersji drukowanej lub cyfrowej)
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2. Ścieki trafiają bezpośrednio do rzeki [2/2]
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Pomoc dydaktyczna nr 5  |  Instrukcja wykonania filtra

Butelkę po wodzie przecinamy 
u podstawy. Korek odkręcamy. 

W jego miejsce przykładamy gazik 
lub filtr do kawy i mocujemy go 
za pomocą mocnego sznurka 
lub gumki recepturki. 

Tak przygotowaną końcówkę filtra 
odwracamy do góry nogami. 

Do butelki wsypujemy 
drobnoziarnisty piasek 
(ok. 4 cm wysokości). 

Wyrównujemy powierzchnię. 

Na piasek usypujemy warstwę 
drobnego żwiru.

Następnie dosypujemy większego 
żwiru. 

Na końcu dosypujemy kamyki. 
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Wyjaśnisz, czy na naszej 
planecie pojawia się cały 
czas nowa woda.
Jeśli uważasz, że już 
to potrafisz, wytnij 
z zielonego papieru lub 
narysuj w prostokącie 
obok dinozaura pijącego 
wodę ze szklanki.

Narysujesz, jaką część całej wody na Ziemi 
stanowi woda słodka dostępna dla nas.
Jeśli uważasz, że już to potrafisz, wyobraź 
sobie, że pusty kwadrat obok to cała woda 
na Ziemi. Zaznacz w nim niebieską plasteliną 
lub kredką, ile jego 
powierzchni mniej 
więcej stanowi woda 
słodka. Zastanów się 
jeszcze raz, czy to dużo 
czy mało.

Wymienisz, do czego 
potrzebujemy wody.
Jeśli uważasz, że już to 
potrafisz, pokoloruj rzekę 
na mapie na właściwy kolor. 
Dorób z plasteliny, słomki
lub po prostu dorysuj rurę 
biegnącą od rzeki do 
najbliższego domu.

Narysujesz obieg wody w przyrodzie.
Jeśli uważasz, że już to potrafisz, dodaj 
do mapy krainy mini obieg wody 
w przyrodzie. Wybierz obrazki z mapy, 
które będa jego częścią. Jeśli jakiegoś 
brakuje (np. chmury, deszczu) to go 
dorysuj. Strzałkami zaznacz kierunek, 
w jakim przemieszcza się woda.

Wyjaśnisz skąd woda bierze 
się w kranie i co należy z nią 
zrobić zanim trafi z powrotem 
do środowiska.
Jeśli uważasz, że już to potrafisz, 
narysuj w prostokącie 
czynność, do której codziennie 
zużywasz najwięcej wody.

Wytłumaczysz dlaczego 
człowiek nie może zanieczyszczać 
i zaśmiecać naturalnych wód.
Jeśli uważasz, że już to potrafisz, 
opisz różnice miedzy czystą rzeką 
a zanieczyszczoną.  

miejsce
na odznakę

Scenariusz nr 5  |  NAD RZEKĄ. Dbam o czystość wody
Karta pracy nr 1  |  Mapa krainy  
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