Sylwia Sowa

WODA TO ŻYCIE
Woda podarowała światu niewiarygodnie ruchliwą siłę – ŻYCIE, fantastyczną możliwość przemiany i wzrostu.
Wprowadziła na scenę plejadę żywotnych aktorów, którzy krążą w cyklu samoodnowy dzięki jej potencjałowi. My sami
w nieustannym biegu rzeki odnajdujemy podobieństwo do cyklu naszego życia. Rozumiemy, że chwila, którą przeżywamy, jest unikalna.
Woda jest niezbędnym źródłem wszelkich procesów życiowych. To w jej środowisku dochodzi do narodzin i do odtwarzania życia. Ruchliwa i zmienna. Jest stałym elementem samo- odnawiającym się w naturalnym cyklu. Jako ciecz
wypełnia szczeliny skorupy ziemskiej, tworząc rzeki, jeziora, bagna, morza czy oceany. Przenikając w głąb, wypełnia naturalne rezerwuary wód głębinowych. Ciepło słońca sprawia, że woda ma szansę porzucić ciekłą formę na rzecz lotnego
stanu. Unosząc się w postaci pary wodnej nad zbiornikami, odparowując z gleb, roślin, zwierząt, ludzi, wnika w strukturę
powietrza. To dzięki niej atmosfera stała się naturalnym buforem utrzymującym temperaturę wokół Ziemi na określonym poziomie. W wyższych partiach spotyka się z chłodnymi masami powietrza, które pozwalają jej ponownie opaść na
ziemię i zasilić zbiorniki wodne, nawilżyć organizmy. Trafiając na obszary zimne: szczyty gór czy tereny okołobiegunowe,
zamarza i przyjmuje postać lodowców. Ludzie znaleźli się zatem w puli szczęśliwców obdarowanych jej cennym ruchem.
W ciele niemowlaka woda stanowi aż 70 %. Podobny procent wód pokrywa naszą „błękitną planetę”.
Tak bliski biologicznie i fizycznie związek z żywiołem tłumaczy, w sposób naturalny, stosunek człowieka do wody.
Do świadomości człowieka woda przenika w sposób subtelny jako sacrum-święty żywioł. Jej szum nas uspokaja, a zanurzenie w niej koi. Tak, jakby przywoływała w naszej pamięci poczucie bezpieczeństwa, kiedy w macierzystej substancji
powoli budował się nasz organizm. Bez niej nie byłoby rozmowy z drugą osobą, radości, poznawania natury świata, przyjaźni z innymi gatunkami, nie mielibyśmy szansy uczyć się miłości, rozpoznawać w nas wszechświat. Brak wody to brak
życia. Życia w ogóle. Stąd źródła i niektóre rzeki stały się naturalnymi sanktuariami, do których na przestrzeni historii
ludzkości ściągają pielgrzymi. W Polsce do źródlanych wód Krynicy Górskiej z nadanymi swojsko imionami Jana, Józefa,
Tadeusza rok rocznie ściągają tłumy kuracjuszy. Spragnionych zdrowia i witalności. Podobnie do świętych wód, takich
jak źródło w skalnej grocie w Lourdes, święta rzeka Hindusów- Ganges czy biblijny obszar obecnej katastrofy ekologicznej - rzeka Jordan, człowiek pielgrzymuje świadomie po ponowne narodziny. Oczyszcza ciało, ale przede wszystkim
uzdrawia ducha. Jak przez rzekę, tak w ludzkiej psychice przechodzi pewną granicę, zostawiając ciężki bagaż życiowy za
sobą, dobijając odbarczony do brzegu duchowej dojrzałości. Na ślady źródeł, zdrojowisk, łaźni, basenów, studni, fontann
natrafiamy już w ruinach najstarszych cywilizacji. Wystarczy udać się na spacer po europejskich starówkach, by co parę
kroków, wzrok ściągał ku sobie sznur fontann wpisujących się w cykl wodnej odysei zaprzątającej głowy artystów od wieków. Woda to dla człowieka w dużej mierze symbol. Przede wszystkim jednak warunek przetrwania.
Paradoksalnie, przeciwstawnie do swoich wierzeń, człowiek naruszył sacrum symbolu życia i oczyszczania. Popełnił wiele błędów w użytkowaniu Ziemi i doprowadził do zamierania całych ekosystemów oraz zanieczyszczania wód planety na
wielką skalę. Przez swój ekspansywny i zachłanny styl życia ogołocił już prawie ¾ terenów połowowych. Duże ryby to rarytas, ponieważ większość nie zdąży urosnąć przed podaniem ich do stołu. Człowiek wytoczył wojnę naturalnemu cyklowi
życia. Wybrzeża świecą pustkami. Ssaki morskie nie są w stanie konkurować z przemysłowym połowem ryb i nie udaje im
się wykarmić potomstwa. Populacje kruszeją. Ptaki morskie w poszukiwaniu ryb muszą przemierzać coraz większe odległości. Zapasy wód głębinowych, jedno z istotnych dla człowieka źródeł słodkiej wody, kurczą się w zastraszającym tempie.
Co dziesiąta duża rzeka świata nie jest w stanie dopłynąć do morza przez kilka miesięcy w ciągu roku. Morze Martwe
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stopniowo zaczynają pokrywać malownicze, ale jałowe wysepki solne. Uprawa ziemi, a zwłaszcza przemysłowe rolnictwo
stało się celem, który miał uświęcić środki. Ingerencja w naturalne koryta rzek, zmiana ich biegu, budowa tam czy wprowadzenie melioracji zachwiały dotychczasową równowagą. Delta Nilu, jezioro Aralskie czy Morze Kaspijskie to raptem kilka
z mnożących się przykładów klęsk ekologicznych. Melioracja podmokłych terenów osuszała również tereny do tej pory produktywne i wymusiła na człowieku sztuczne nawadnianie. To zaś uszczupliło zasoby. Używane w rolnictwie czy przemyśle
maszyny zanieczyściły powietrze, wypuszczając do atmosfery dwutlenek węgla, tlenki siarki czy azotu. Te powróciły w postaci kwaśnych deszczy, przedostając się do gleb, korzeni roślin, niszcząc liście, zwierzęta, zakażając wody. Nawozy sztuczne, które uratowały człowieka od klęsk głodowych, nieudanych zbiorów, teraz trują go drogą wodną. Ścieki rolnicze, przemysłowe
czy komunalne sprawiają, że czyste kiedyś rzeki i morza, baseny życia, stają się głuchą śmietnikową breją.
A jeśli tak właśnie wygląda działalność ludzi, to czy nasz stosunek do wody nie powinien zostać jeszcze raz świadomie
określony? Trzeba by się zatem zastanowić, czy zmiana zachowania indywidualnego jest aż tak trudna, by postawić na szali
życie, które cenimy. Życie, w takiej skali barwnej, w jakiej świat unerwiony słodkowodnymi rzekami i jeziorami miał szansę do tej pory poznać i odczuć. Kolejne gatunki z każdym rokiem wydłużają listę wymarłych. Co roku umiera z pragnienia
czy chorób na skutek zatrucia brudną wodą 190 mln dzieci przed 5 rokiem życia . Czy odnalezienie w sobie szacunku do
wody i umiejętne, konsekwentne zastosowanie go w codziennym życiu wymyka się możliwościom adaptacyjnym człowieka? Człowiek w swojej historii pokazał, na jaką skalę jest w stanie określać kolejne przełomy. Teraz polem wytężonej pracy
staje się on sam. Musi nauczyć się powściągnąć sam siebie. Pomyśleć o innych. Stać się ekonomiczny. Poskromić pęd do
wyrażania siebie kosztem otoczenia, do przyjemności i piękna za cenę życia. Stanąć na straży równowagi, współistnienia,
w tym na straży źródła życia, składowej jego ciała - wody. Pomysłowość i zaradność to cechy w człowieku, które budowały cywilizacje. Te cechy teraz służą mu, by przetrwać. Na świecie ludzie próbują nowych sposobów gospodarowania
wodą. Uczą się zatrzymywać nadmiar zasobów i odkładać je na czas niedoboru. Łowienie mgły w sieci, w górskiej wiosce
w Peru, daje szansę na odrodzenie się lasu, który następnie samodzielnie będzie wyławiał wilgoć z powietrza. Prosty
sposób o akronimie SODIS , polegający na uzdatnianiu wody poprzez leżakowanie jej na słońcu, pozwolił wpłynąć na
zdrowie, a tym samym poziom edukacji uczniów w jednej z wiosek tanzańskich. Zagrożone zwierzęta i rośliny wysychających bagien Parku Narodowego Everglades na Florydzie mają szansę przetrwać dzięki budowie wiaduktu na fragmencie
autostrady1. W każdej łazience, kuchni, ogrodzie, garażu może odbyć się osobista rewolucja. Możemy samodzielnie nauczyć się oceniać zasadność odkręcania kurka , nie szukać usprawiedliwienia, patrząc na beztroskie zachowanie sąsiada,
samodzielnie decydować, dokonywać wyboru.
Dla wielu ludzi na Ziemi główne zajęcie dnia, na które raptem starcza im sił i czasu, to wielogodzinna wędrówka
po wodę. Kolejny dzień rozpoczynają od pragnienia. Dokąd starczy im sił, będą powtarzali wyczerpujący marsz.
W umiarkowanym klimacie bez wody i przy umiarkowanym wysiłku człowiek może przeżyć do 7 dni.
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OPOWIADANIA
Krzysztof Kus

JEZIORO NICZYM ZWIERCIADŁO
Jezioro niczym zwierciadło w porannym słońcu błyszczało,
Gdy jednak ktoś spojrzał na dno, pod wodą nieco zmętniałą,
Nie ujrzał żaby ni raka, mógł tylko marzyć o rybach,
Tu leżał kawałek wraka, tam tkwiła stłuczona szyba.
Opony dwie nieopodal, pośród nich zgnieciona puszka,
Wyblakły kubek po lodach oraz sprężyny z łóżka.
Podwodny śmietnik, powiecie, nie zawsze jednak tak było.
Czasami wieczorem, w lecie, jezioro na jawie śniło
O czystej toni, wśród której mkną cienie płotek znajome,
I perkoz zwinny nurek; piżmak buduje swój domek
Przy brzegu, gdzie giętka trzcina podmuchom wiatru się kłania,
Bąk na łodygi się wspina, niezdarny mistrz ukrywania…
Lecz często dźwięk obcy przerywał senne marzenia jeziora,
Zza cypla pędem wypływał dziób stalowego potwora.
Łódź mknęła, prując falę, popłoch sprawiając wśród kaczek,
Ktoś rzucił puszkę niedbale ... Czy mogłoby być inaczej?
Iwona Zając

CHOROBA ŻABY MATYLDY
Żaba Matylda mieszkała ze swoim mężem Leonem i z dziećmi nad rzeką. Wkrótce rodzina miała się powiększyć.
Matylda miała złożyć skrzek, z którego wylęgną się kijanki. Wiedli tam szczęśliwe życie, aż do dnia, w którym Matylda
zachorowała. Bolały ją brzuch i głowa, piekły oczy i skóra. Żaba nie mogła się już doczekać powrotu swojej rodziny
przebywającej z wizytą u wuja Teodora. Na szczęście wrócili do domu o jeden dzień wcześniej. Leon przywitał żonę
i z troską zapytał:
– Czy ty się dobrze czujesz?
– Nie, jest mi niedobrze i w ogóle czuję się bardzo źle.
– Może się przeziębiłaś albo zjadłaś nieświeżą muchę?
– Nie, na pewno nie, przecież jak zwykle polowałam nad naszą rzeką. Nigdzie nie chodziłam. Cały czas byłam tu, na
miejscu, bo jestem już ciężka, a poza tym przygotowywałam pokoik dla dzieci. Miała to być niespodzianka dla ciebie,
ale nie byłam w stanie jej skończyć.
– Połóż się tu, na miękkim listku, ja się rozglądnę, a Dosię wyślę po doktora. On na pewno ci pomoże.
Dosia poszła po doktora, a bardzo zmartwiony Leon zaczął szukać przyczyny złego stanu Matyldy. Sprawdził las,
w którym łowili owady, ale wszystko było tak jak dawniej. Pięknie, zielono i pachnąco. Poszedł więc nad jezioro.
Już z oddali poczuł niemiły zapach, a gdy się zbliżył, również i kolor wody wydawał mu się jakiś inny. Pochylił się niżej,
bo do wody nie chciał wskoczyć i zobaczył coś dziwnego. Małe rybki płynęły wolniutko i z trudnością oddychały.
Gdy zobaczyły Leona, cichutko zawołały:
– Uciekaj stąd!
– Przyglądając się uważniej, zobaczył na wodzie spienione smugi. Co sił w nogach skoczył do żony i powiedział:
– Domyślam się przyczyny twojej choroby. Jezioro jest zabrudzone. Teraz tylko muszę zobaczyć, skąd się wzięły
w nim te brudy.
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– Nie wiem, czy to dobry pomysł. Boję się o ciebie – rzekła Matylda.
– Nie bój się, będę ostrożny. Przecież muszę coś zrobić, bo gdzie będziemy wychowywali nasze maleństwa?– i ruszył
w drogę.
Leon nie musiał długo wędrować. Wkrótce zobaczył, że jacyś ludzie na brzegu jeziora, śmiejąc się i rozmawiając,
myją swoje auta.
Leon wrócił do żony nad jezioro. Zwołał na pomoc wszystkie zwierzęta, małe i duże. Opowiedział im, co widział.
Zaczęła się narada. Leśni i wodni przyjaciele żabiej rodziny postanowili, że jakimś sposobem zmuszą ludzi do opuszczenia brzegu. Całą gromadą wyruszyli na miejsce, gdzie byli winowajcy. Zwierzęta stanęły na przeciwległym brzegu
i pochylając się nad wodą, dawały sygnały, że chcą się napić, ale nie mogą, a przy tym każde wydawało swój charakterystyczny dla siebie głos. Zdziwieni i przestraszeni ludzie przyglądali się poczynaniom zwierząt. Jeden z nich zawołał:
– Co tu się dzieje?
– Nie wiem, ale one chyba coś od nas chcą – rzekł drugi.
– Wiesz, ty chyba masz rację – powiedział po chwili zastanowienia trzeci – Wystarczy się przyjrzeć ich zachowaniu,
przecież one pokazują nam, że chcą się napić.
– I co z tego? – zawołał drugi.
– Jak to co? – odpowiedział trzeci - A co mają pić, skoro zabrudziliśmy im wodę płynami i olejami?
Zdziwieni, ale i zawstydzeni mężczyźni wyprowadzili samochody i czym prędzej odjechali. Postanowili, że już tak
niemądrze nigdy nie postąpią. Leon zadowolony z siebie i takiego obrotu sytuacji, bardzo pragnął podzielić się swoją
radością z Matyldą. Wielkimi susami wracał do domu. Z daleka już zobaczył żonę, przy której siedziały starsze córki
i doktor. Czekała na niego też niespodzianka - kilkanaście maleńkich kijanek, które wylęgły się ze skrzeku. Matylda
czuła się i wyglądała lepiej. Była szczęśliwa, że mąż już wrócił. Doktor potwierdził, że przyczyną jej choroby była zanieczyszczona woda. Leon cieszył się, że jego maleństwa będą miały odpowiednie warunki, aby stać się pięknymi żabkami.
Był także dumny, że ma wokół siebie takich przyjaciół. Zadowolone z zachowania ludzi zwierzęta, przyglądały się, jak
z dnia na dzień woda w jeziorze robi się coraz czystsza i bardziej przejrzysta. Nad wodę powróciła radość.

Agnieszka Romanik

SPOTKANIE Z CZAPLĄ
Poranna mgła snuła się leniwie nad polami i łąkami. Zwierzęta budziły się powoli. Słychać było zaspane jeszcze
głosy ptaków. Na skraju pola pojawił się zając, ciekawie strzygąc długimi słuchami. Przebudziła się również bociania
rodzina. Nie czekając, aż reszta rodziny wyruszy w poszukiwaniu jedzenia, Klekotek postanowił sam zatroszczyć się
o swoje śniadanie. Przeciągnął się leniwie i zaklekotał na powitanie nowego dnia. Tym sposobem spłoszył przyglądającego się mu zająca. Zaśmiał się wesoło, podskoczył na swoich długich nogach i wzbił się w powietrze. Patrząc w dół,
doszedł do wniosku, że na tej łące mogą go spotkać tylko miłe rzeczy. Zielona, wysoka trawa, wśród której połyskiwały
kałuże wody, obiecywała obfitość pożywienia. „Od smacznych żab musi się tutaj aż roić!” – stwierdził z zadowoleniem
Klekotek. Zaczął kołować, obniżając lot. W końcu wylądował na samym środku łąki. Jego długie nogi ułatwiały mu
brodzenie, a nozdrza umieszczone przy samej głowie nie przeszkadzały w zanurzaniu dzioba w kałużach. Kroczył
powoli, uważnie obserwując otoczenie. Wokół krążyły ważki, trzepocząc skrzydełkami, a komary nawoływały się głośnym „bzz”. „Dziwne” – stwierdził w duchu – „Gdzie te wszystkie smaczne żabki? Przecież powinny być na podmokłej
łące”. Przyjrzał się dokładniej i dostrzegł żabi kształt, ale dlaczego wcześniej go nie zauważył? Może sprawił to kolor
żaby? „Tak sprytnie się zamaskowała, że nic nie wyszłoby z polowania, gdyby nie moje bystre oko!” – pomyślał ze zdziwieniem Klekotek. Przestało mu burczeć w brzuchu, choć jeszcze przed chwilą był bardzo głodny. Postanowił pójść
trochę dalej, aby zwiedzić okolicę.
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Posuwał się powoli, wsłuchując się w przyjemny chlupot wydobywający się spod jego nóg. Wtem… Co to? Usłyszał
ciche „plusk, plusk”. „Woda?” – pomyślał i, nie zastanawiając się, przyspieszył kroku. Nie mylił się. To była woda. Dużo
wody! Całe ogromne jezioro! Bocian aż pomachał skrzydłami z radości. Jezioro to żaby, mnóstwo żab, mnóstwo jedzenia. Ruszył dziarsko naprzód. Jezioro wyglądało obiecująco.
Po powierzchni pływała rzęsa wodna. Na tafli wesoło ślizgały się nartniki wśród uroczych kwiatów, nad którymi
krążyły owady. Kwiaty i liście roślin również pływały. Bociek pomyślał, jak głębokie musi być jezioro, skoro te rośliny,
nazywane grążelami żółtymi i grzybieniami białymi, są zakorzenione w jego dnie. Przy brzegu majestatycznie kołysały
się szuwary, wśród których wyróżniały się tatarak, trzcina pospolita oraz pałka wodna. Klekotek przypomniał sobie
opowieści taty, że łodygi tych roślin są sztywne, puste w środku i odporne na uderzenia falującej przy brzegu wody - na
pewno stanowiły one schronienie dla ptaków i ich piskląt, a może też płazów i ich larw. Tafla jeziora była wygładzona,
a w przejrzystym powietrzu niósł się szerokim echem tak miły dla ucha Klekotka rechot żab. „Cudownie” – zachwycił
się bocian.
Wtem ujrzał na brzegu czaplę, stojącą z dumnie uniesioną głową. Z przyjemnością stwierdził, że była podobna do
niego. Miała również długi dziób, nogi i palce. Zbliżył się i grzecznie zaklekotał na powitanie.
– Widzę, że w nasze strony zawitał młody bocian. Jak masz na imię? – zapytała czapla.
– Klekotek, a ty?
– Ja jestem Matylda Czaplipiórko. Mieszkam tutaj niedaleko i właśnie korzystam z cudownego poranka.
– Mogę z tobą porozkoszować się widokiem tego pięknego jeziora?
– Oczywiście, jeśli tylko masz ochotę. O, spójrz, kaczki właśnie zabierają się do śniadania. Pooglądamy, jak sprytnie
nurkują.
Klekotek stanął obok Matyldy i zaczął obserwować kaczki. Nie mógł się nadziwić ich umiejętnościom. Pływały
sobie spokojnie i nagle „chlup” pod wodę.
– Jak one to robią? Czego tam szukają? Pożywienia? A co one jedzą? Dlaczego mają takie dziwne dzioby?- myślał na
głos.
– Och, to proste, Klekotku – powiedziała, śmiejąc się Matylda – Kiedy dobrze się przyjrzysz, zauważysz, że nie tylko
kaczki tak się zachowują i inaczej wyglądają. Twoje ulubione żaby też potrafią nurkować. A ryby?
– Nigdy wody nie opuszczają – odpowiedział Klekotek – Ale jak to się dzieje?
– Przyroda tak to urządziła, że różne zwierzęta w odmienny sposób są przystosowane do środowiska, w którym żyją.
Ty i ja mamy długie nogi, a kaczka krótkie z błoną między palcami. Po co? By lepiej jej się pływało. My nie musimy pływać w poszukiwaniu jedzenia. Wystarczy, że mamy długie dzioby. Zwróć też uwagę, że kaczka ma natłuszczone pióra,
aby nie zamokły w wodzie. Ryby żyją w wodzie, a więc zamiast płuc, które my mamy, one mają skrzela umożliwiające
im oddychanie. Kiedy przyjrzysz się dokładniej ich ciału, zauważysz, że są śliskie i pokryte łuskami, co ułatwia im poruszanie się pod wodą. Kształt ciała mają również przystosowany do życia w wodzie. – tłumaczyła spokojnie Matylda
– Każdemu według jego potrzeb – dodała filozoficznie.
Klekotek spojrzał z uznaniem na nową znajomą. „Skąd ona tyle wie? To pewnie dlatego, że żyje dłużej ode mnie.”
– Ile ja się muszę jeszcze nauczyć – westchnął cichutko.
– Nauczysz się. Wystarczy uważnie obserwować otaczający świat i wyciągać wnioski z tych obserwacji. A teraz już idź
na polowanie, bo słyszę, jak burczy ci w brzuchu.
– Masz rację. Do widzenia, Matyldo.
– Do zobaczenia, Klekotku – czapla przeciągnęła się leniwie, wystawiając głowę w stronę przygrzewającego już słońca.
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Agnieszka Romanik

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK
Klekotek, jako bocian ciekawy świata, uważnie obserwował to, co się dzieje wokół niego. Dlatego też zbliżył się do
brzegu jeziora i bacznie mu się przyglądał.
Ponieważ poczuł głód, zaczął obserwować powierzchnię w poszukiwaniu pożywienia. Postanowił wejść do wody.
Zrobił krok - i następny. Poczuł, że się zapada. „Muł” – pomyślał, ale nie zaniepokoił się. Co prawda przemknęły
mu przez głowę ostrzeżenia taty, aby był ostrożny, wchodząc do nieznanej wody, ale nie zaprzątał sobie tym głowy.
Bardziej niepokoił go dziwny zapach unoszący się w powietrzu. „Zapach zgnilizny? To normalne. Przecież to jezioro,
które może zarastać różnymi roślinami lubiącymi wodę.” – rozważał Klekotek. Ale to nie był taki zapach. Postanowił
obejść jezioro wokół, brodząc przy brzegu.
Nagle zobaczył na powierzchni wody coś błyszczącego w porannym słońcu. Podszedł bliżej. To była butelka.
Klekotek skrzywił się na myśl, kto postąpił tak niemądrze, wyrzucając butelkę do jeziora. Ale co to? Spojrzał dalej,
a tam… kłębiła się cała góra różnych odpadów. Były wśród nich nie tylko plastikowe butelki, ale również kartony,
papiery, puszki, stare opony, jakieś worki foliowe i inne rzeczy, których Klekotek nigdy w życiu nie widział, ale nie
wyglądały one przyjaźnie. Bocian zaklekotał głośno ze złości. „Bezmyślni ludzie!” – zakrzyknął w duchu. Wyglądało
na to, że ktoś przyjechał tutaj samochodem i wyrzucił to wszystko na brzeg. Ślady kół były jeszcze widoczne, a zapach,
który unosił się nad jeziorem, pochodził właśnie z tego miejsca. W dodatku zauważył, że odpady leżące na brzegu
podmakają i brudna woda podcieka do jeziora. Klekotek w bezsilnej złości zaczął biec do tych odpadów. Chciał je
wyciągnąć z jeziora, nie zdając sobie sprawy, że sam nic nie zdziała. Tu potrzebna była siła wielu bocianich dziobów,
a przede wszystkim mądrych, myślących ludzi. Biegnąc, zobaczył coś, co go jeszcze bardziej rozgniewało. Do jeziora
doprowadzone były rury, z których wypływały… ścieki. „Coś strasznego!” - zatrząsł się ze złości Klekotek. - „Jak można
odprowadzać truciznę do miejsca, gdzie żyją zwierzęta! To dlatego nigdzie nie widziałem raków. Nie mogą żyć w tak
zanieczyszczonej wodzie! Ten, kto to robi, to prawdziwy przestępca!” Wtem poczuł ból w nodze i upadł. Spróbował
poruszyć nogami, chcąc się podnieść. Niestety, było to niemożliwe. Biedny bocian zaplątał się w zwoje drutów porzucone przez kogoś przy brzegu jeziora. Zaczął bić bezradnie skrzydłami i szarpać dziobem druty. Oczy zaszkliły mu się
od łez bezradności. Z wielki wysiłkiem udało mu się wydostać na brzeg. Spojrzał na swoją nogę. Była cała pokaleczona.
Spróbował stanąć, ale sprawiało mu to ogromną trudność, bo noga dosyć mocno bolała. Klekotek rozglądał się bezradnie i jego wzrok znów padł na stos odpadów. Pomyślał, że na pewno całe dno było w tym miejscu zarzucone zwojami
drutów, które są sztywne i mają ostre zakończenia. „Straszne!”- pomyślał – „Przecież ludzie też mogą się pokaleczyć,
wchodząc do jeziora, nie mówiąc już o zwierzętach w nim zamieszkujących.”
Tymczasem mama zaniepokoiła się długą nieobecnością swojego syna. Wysłała na poszukiwania tatę – bociana.
Teraz krążył nad polami i łąką, bacznie przeczesując wzrokiem teren. Zobaczył biało – czarny kształt nad brzegiem
jeziora. To Klekotek! Jego długi dziób żałośnie wyciągał się ku niebu. Tata szybko wylądował obok syna. Zobaczył
jego zranioną nogę i aż zatrząsł się z żalu.
– - Klekotku, synku, jak do tego doszło?
– - Druty pozostawione w jeziorze skaleczyły mi nogę. Tato, boli!
Tata – bocian nie wiedział, co robić. Bociany nie potrafią opatrywać ran. Zaczął zrywać dziobem trawę i przykładać
ją na ranę. Dreptał w miejscu, bijąc bezradnie skrzydłami powietrze i klekocząc, ile sił w płucach. Może ktoś usłyszy
jego wołanie. I nagle stał się cud! Niedaleko od jeziora rozległ się gromki śpiew:
„Gdzie strumyk płynie z wolna,
Rozsiewa zioła, maj,
Stokrotka rosła polna,
a nad nią szumiał gaj…”
To grupa harcerzy wędrowała skrajem łąki. Nadzieja wstąpiła w serca bocianów. Może harcerze pomogą Klekotkowi.
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– Wszyscy stać! – zakrzyknął drużynowy – Jak widzicie, jezioro jest bardzo zanieczyszczone. Naszym dzisiejszym zadaniem jest usunięcie odpadów z jego brzegów. Dostaniecie worki, do których spakujemy nieczystości i przewieziemy
je na prawdziwe, zorganizowane składowisko. I pamiętajcie o założeniu rękawic ochronnych! – dodał surowo.
– Druhu! Druhu! Proszę spojrzeć. Tam w trawie leży bocian! To nie jest normalne, żeby bocian tak leżał. Może coś
mu się stało? – zaczęły wołać piskliwie dziewczynki.
– Faktycznie, musimy to sprawdzić. Będziemy jednak ostrożni, żeby się nie wystraszył.
Tata Klekotka schował się nieopodal. Wiedział, że pomoc harcerzy jest szansą dla jego syna i nie chciał im przeszkadzać. Harcerze zbliżyli się do rannego bociana. Klekotek spojrzał na nich smutno.
– Ten bocian jest ranny. Musimy zabrać go do weterynarza – zarządził drużynowy – To są właśnie skutki nieodpowiedzialnego postępowania ludzi – dodał smutno.
Harcerze szybko przenieśli bociana do ciężarówki stojącej na drodze. Kierowca ruszył pędem, a oni zostali, aby
posprzątać dzikie wysypisko. Tata – bocian wrócił do swojej rodziny.
– Co za nieszczęście! – zapłakała mama Klekotka – Może trzeba pomyśleć o jakimś zupełnie nowym miejscu na
dom?
– Nie, moja droga, przecież my, bociany, od pokoleń wracamy w to samo miejsce. Tu jest nasz dom. To ludzie sprawiają, że czujemy się w nim coraz gorzej. Jednak kiedy dziś przyglądałem się harcerzom, pomyślałem, że nie musi tak
być. Oni dali mi nadzieję. – odpowiedział tata, przytulając skrzydłem zrozpaczoną mamę.
W tym czasie weterynarz opatrzył ranę Klekotka, który od razu poczuł się lepiej. „Będę musiał poszukać swojej rodziny, kiedy wyzdrowieję” – westchnął – „Dobrze jednak, że znaleźli się ludzie, którzy mi pomogli”- dodał już weselej.
Z tą myślą położył głowę na legowisku przygotowanym przez żonę weterynarza i zasnął.

Elżbieta Gierek

WODA
Woda jest nie tylko środowiskiem życia szeregu organizmów, ale także podstawową substancją wszelkich procesów
fizjologicznych zachodzących w komórkach.
Bierze udział w zjawiskach fizycznych i chemicznych: paruje, skrapla się, przenika do wód gruntowych, jest pobierana lub wydalana przez organizmy. Powszechnie wiadomo, że życie organizmów roślinnych i zwierzęcych na Ziemi
jest niemożliwe bez wody, a jej znaczenie w funkcjonowaniu przyrody oraz w codziennych czynnościach człowieka
nieocenione.
Porównując stosunek powierzchni środowisk wodnych do lądowych, wydawałoby się, że stałe zasoby wody naszej
planety są olbrzymie i wręcz nieograniczone. Jednakże z tego aż około 97% stanowią wody słone zgromadzone w morzach i oceanach, dostępne tylko dla niektórych organizmów morskich. Jedynie ok. 3% ogólnych zasobów wodnych
Ziemi zajmuje woda słodka zgromadzona głównie w lodowcach. Wody rzek, jezior oraz gruntowe zajmują z tego
zaledwie ok. 0,03%.
Ta niewielka część globalnych wód jest stosunkowo łatwo dostępna i eksploatowana przez człowieka.
Warto podkreślić, że i te, względnie skromne zasoby, z powodu różnych przyczyn kurczą się z dnia na dzień.
W dość dużym tempie narasta liczba cieków i zbiorników wodnych o ekstremalnie niekorzystnych dla życia warunkach, co w efekcie prowadzi nie tylko do uszczuplania zasobów wody pitnej dla człowieka, ale także ogranicza występowanie wielu organizmów roślinnych i zwierzęcych na naszym globie.
Dzięki wielu światowym organizacjom, zajmującym się ochroną zasobów naturalnych Ziemi, problem wody stał się
globalnym i obecnie urósł do stanu alarmującego.
Główny „truciciel” wód śródlądowych to przemysł. Do największych ich konsumentów należą: hutnictwo, przemysł chemiczny i papierniczy.
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Nie jest to jedyne źródło zanieczyszczeń wód słodkich. Znaczny udział mają ścieki komunalne oraz roztwory
chemiczne dostające się bezpośrednio do wód lub powstałe w wyniku wypłukiwania przez opady herbicydów, pestycydów i nawozów sztucznych z pól uprawnych.
Można wymienić również wiele innych przyczyn degradacji wody, a stopień jej zanieczyszczenia z roku na rok
wzrasta.
W konsekwencji tego następuje wzrost: zatruć pokarmowych, stanów zapalnych i chorób nowotworowych układu
pokarmowego, alergii jelitowych, chorób skórnych oraz szeregu innych.
Uszczuplają się zasoby nie tylko wody pitnej, ale również potrzebnej do mycia, prania, a także rekreacji. Obecnie
w Polsce mamy już niewiele cieków wodnych o I klasie czystości wód.
W wyniku narastania zanieczyszczeń występują często okresowe śnięcia ryb oraz obserwuje się zanik wielu organizmów wodnych (gąbek, wypławków, niektórych owadów, małż). Następują strukturalne procesy przebudowy
stosunków jakościowych i ilościowych organizmów w ekosystemach wodnych, co w efekcie doprowadza nie tylko
do ekstynkcji (zaniku) jednych populacji i pojawiania się innych, ale także do okresowych gradacji np.: niektórych
mięczaków, ochotek, komarów, a te często okazują się dokuczliwe dla człowieka.
Jedną z głównych przyczyn tego niekorzystnego zjawiska w przyrodzie są nie tylko nieprzemyślane formy działalności gospodarczej człowieka, ale także nonszalanckie i bezmyślne zachowania. Większość z nas na ogół nie zauważa
zachodzących stopniowo przemian w środowiskach wodnych związanych ze wzrostem zanieczyszczeń. Dopiero, kiedy odczuwamy bezpośrednio konsekwencje tego przykrego dla przyrody zjawiska, zaczynamy działać. Reakcja ta może
jednak okazać się zbyt późna.
Zapewne nie uda się już zatrzymać niekorzystnego zjawiska degradacji środowisk wodnych, ale może da się go
ograniczyć lub przynajmniej w części złagodzić jego skutki.
Co zatem robić w i tak już dość dramatycznej sytuacji?
Wiele się już w tym kierunku próbuje zmieniać. Buduje się oczyszczalnie ścieków przemysłowych i komunalnych,
chroni się obszary z zasobami wody pitnej oraz cieki wodne z I klasą czystości, zmienia się prawo, np. budowlane.
Jest to jednak niewystarczające, trudne i bardzo kosztowne. Nie wszystkie gminy, osiedla i wioski stać na to,
a wzrost emitentów zanieczyszczeń wód następuje i będzie się powiększać.
Niewątpliwie dużym postępem jest powtórna utylizacja zanieczyszczonych wstępnie wód przez przemysł i produkcja tzw. „ekologicznych” środków o względnie niskiej toksyczności i łatwym rozkładzie przez mikroorganizmy.
W niektórych rejonach kraju oraz grupach społecznych obserwuje się już symptomy pozytywnej reakcji ludzi na
ogólną edukację ekologiczną i racjonalne użytkowanie wody. Jest to jednak wszystko za mało, aby odczuć wyraźną
poprawę jakości wód w Polsce.
Co można jeszcze zrobić?
Paradoksalnie można by odpowiedzieć – wiele - i wymienić całą listę możliwości. Jedną z nich jest z pewnością
profilaktyka związana z jak najwcześniejszym uświadamianiem społeczeństwa, a szczególnie edukacją młodzieży
w szkołach, o randze problemu. Może właśnie tego rodzaju inwestycja w szeroko pojętą świadomość, a także wypracowanie pewnych zachowań socjalnych mogłyby w najbliższej przyszłości poprawić szacunek ludzi do wartości wody
jako jednego z największych skarbów dziedzictwa przyrodniczego, dzięki któremu możliwe jest życie na Ziemi.

Elżbieta Gierek, Stanisław Knutelski, Człowiek i środowisko wodne – ćwiczenia nie tylko
na lekcje przyrody, MCDN, Kraków 2002

-8-

OPOWIADANIA
Elżbieta Gierek

ROZMOWA W FOKARIUM
Jesienne wieczory w helskim fokarium dłużyły się w nieskończoność. O tej porze roku turyści już nie odwiedzali
schroniska tak tłumnie jak w czasie wakacji. Zmrok zapadał wcześnie. Zwierzęta nudziły się - szczególnie młode
foczki, które nigdy nie miały dość zabawy.
– Nudzę się, opowiedz jakąś bajkę, mamo – poprosiła dorastająca foka Agatka.
– O nie, dość bajek, moja droga, powinnaś już wydorośleć - mama wyraźnie nie miała ochoty na żadne opowieści
– Jeśli chcesz, opowiem ci o Bałtyku. Może zamierzenia naszych opiekunów się udadzą i wtedy popływasz w jego
wodach.
– A jakie jest to nasze morze? – zapytała foczka z zaciekawieniem.
– No to posłuchaj – mama zaczęła swoją opowieść – Nasze morze jest nazywane śródlądowym albo wewnętrznym,
to znaczy, że z każdej strony otaczają go lądy, a z innymi morzami łączy się tylko wąskimi cieśninami. Te cieśniny
nazywamy duńskimi.
– A z jakim morzem łączą go te przesmyki? – zapytała zaintrygowana Agatka.
– Z Morzem Północnym, a ono jest z kolei częścią Oceanu Atlantyckiego, tak jak i Bałtyk – mama uśmiechnęła
się tajemniczo.
– Czy ty tam byłaś, mamo? A spotkałaś kogoś po drodze? Jakie zwierzęta żyją w Bałtyku? Dużo ich jest? A foki?
Foki, mamo, dużo fok pływa w Bałtyku? – foczka zasypała mamę pytaniami.
– Nie przerywaj starszym, moja droga, jeśli chcesz się jeszcze czegoś dowiedzieć – mama – foka skarciła swoją
córkę – Niestety, w Bałtyku żyje niewiele zwierząt. Widziałam morświny, duże ssaki, nasze kuzynki: fokę szarą,
obrączkowaną i pospolitą. Jednak mnie głównie interesował obiad – ryby. Prawdę mówiąc, można powybrzydzać.
Pływa tam ponad dwadzieścia gatunków ryb słonowodnych, a przy ujściach rzek trafiają się nawet słodkowodne.
Przy samym dnie zobaczyć można małże, na przykład omułka, sercówkę, rogowca bałtyckiego. Sporo pływa również skorupiaków, najczęściej krewetki i kiełże. Ciebie pewnie rozśmieszą meduzy, czyli jedna z form życiowych
chełbi modrej. Są prawie przezroczyste, a kształt mają jak te dziwne przedmioty, które trzymają ludzie w ręku, gdy
stoją nad naszym basenem podczas deszczu.
– Mamo, a te wszystkie zwierzęta, o których opowiadasz, też jedzą ryby? – Agatka słuchała w zadumie opowieści,
a wokół niej zbierało się coraz więcej foczych dzieci. Przecież mama opowiadała tak, jakby to wszystko widziała na
własne oczy.
– Oj, to różnie. Każdy ma własne smaki, są i tacy, którzy jedzą tylko rośliny, fuj! - z wielkim grymasem odpowiedziała foka – W Bałtyku są takie malutkie rośliny, które pływają biernie unoszone przez fale. Prawie ich nie
widać. Ludzie mówią na nie fitoplankton. To okrzemki i sinice. Są też takie, które porastają dno morskie. Tworzą
prawdziwe zarośla. Mogą być zielone jak gałęzatka, brązowe jak morszczyn albo czerwone jak widlik. A wszystko
zależy od tego, gdzie rosną i na jakiej głębokości. Wyglądają pięknie, jak kolorowe dywany – foka była już zmęczona
opowieścią. Wyraźnie zaczęła ziewać.
– A czy Bałtyk jest głęboki? – teraz pytały już inne małe foki- A jaka jest w nim woda, bardzo słona? A na nas też
ktoś poluje?
– To już ostatnie pytanie, moi drodzy. Odpowiem, a potem idziecie spać – foka zaczynała się niecierpliwić. - Bałtyk jest płytkim morzem. Jego wody są słabo zasolone. Nazywany jest morzem słonawym. Ma na to wpływ wiele
czynników, na przykład słabe parowanie wody ze względu na położenie geograficzne morza. Do Bałtyku dopływa
też dużo rzek, którymi spływają wody słodkie. O cieśninach duńskich już wam mówiłam. Sami pomyślcie, jakie to
ma znaczenie – foka najwyraźniej miała już dość udzielania wywiadu coraz większej grupie foczek. Czuła się nieswojo. Otaczały ją obce dzieci, a wokół krążyły zaciekawione, dorosłe foki.
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– Chcemy do morza!!! Tam jest cudownie!!! Nie będziemy się nudzić! Dlaczego jesteśmy tu uwięzione?! – krzyki
małych fok zaczęły zwracać uwagę najpierw ich rodziców, a potem opiekunów. Coś niepokojącego działo się w basenie. Ludzie podchodzili do balustrady i przyglądali się ssakom zgromadzonym wokół jednej foki.
Mama foka nigdy nie pozwalała na najmniejsze nieposłuszeństwo swojej córce, a teraz musiała ugasić wyraźnie
rodzący się bunt foczej młodzieży.
– Pomyślcie sami, jaka może być przyczyna tego, że tu jesteśmy? – była bardzo zdenerwowana – Czy myślicie, że wasi
rodzice nie tęsknią za morzem? Nie tkwimy tu z dobrej woli! To po prostu mniejsze zło i jedyny ratunek dla naszego
gatunku!
A potem się wzruszyła i zaczęła mówić już dużo ciszej.
– Morze Bałtyckie jest piękne, ale człowiek go niszczy. Nie jesteśmy w nim bezpieczne - ani my , ani inne organizmy.
Na szczęście, ludzie już wiedzą o swoim niewłaściwym postępowaniu. To, że istnieje nasze fokarium, to dowód na to,
że ludzie starają się naprawiać krzywdę wyrządzaną zwierzętom.
Foka bardzo posmutniała. Wrzawa wśród młodych foczek ucichła. Wszystkie spoglądały teraz po sobie ze smutkiem w oczach.
– Może kiedyś popływam w Bałtyku… – westchnęła Agatka i przytuliła się do mamy.
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wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna

Iwona Zając

SCENARIUSZ 1
Temat: Czystość wód jeziora.
Cele ogólne
» uświadomienie konieczności ochrony czystości jezior.
Cele operacyjne
uczeń:
» rozumie znaczenie czystej wody dla organizmów,
» dostrzega potrzebę ochrony czystości jezior,
» formułuje odpowiedzi na pytania,
» opowiada o swoich uczuciach,
» potrafi przedstawić plastycznie wysłuchany wiersz,
» aktywnie pracuje na zajęciach.
Metody pracy
» pogadanka,
» dyskusja,
» praktycznego działania,
» waloryzacyjne.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» tekst przewodni – wiersz pt. Jezioro niczym zwierciadło, płyta DVD,
» karty pracy: Znaki zakazu, Jezioro, Rebusy,
» kolorowa plansza jeziora,
» odtwarzacz DVD,
» płyta CD z muzyką relaksacyjną,
» małe karteczki i kartony, blok,
» mapa fizyczna Polski,
» farby, magnesy.
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Przebieg zajęć
1. Powitanie w kręgu.
Nauczyciel śpiewa powitanie „Dzień – do – bry dzie – ci”, na dźwiękach „sol” i „mi”, a uczniowie odśpiewują
„Dzień – do – bry pa – ni”, również na tych samych dźwiękach.
2. Wprowadzenie.
Analiza ilustracji przedstawiającej jezioro. Wskazanie typowych dla tego krajobrazu zwierząt i roślin.
3. Wypowiedzi wielozdaniowe na temat ilustracji.
» Jakie zwierzęta pływają po wodzie?
» Jakie zwierzęta pływają pod wodą?
» Jakie rośliny rosną wokół jeziora lub w jeziorze?
» Jakim zbiornikiem wodnym jest jezioro?
» Czym jezioro różni się od rzeki?
» Jak można spędzać czas nad jeziorem?
» Czy w każdym miejscu nad jeziorem możemy pływać?
» Czy w każdym jeziorze można pływać?
4. Odszukanie na mapie największych jezior Polski. Miejsca z największą liczbą jezior to pojezierza.
5. Słuchanie czytanego wiersza pt. „Jezioro niczym zwierciadło” - płyta DVD.
6. Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza:
» Jak wyglądało jezioro w porannym słońcu?
» O czym marzyło jezioro?
» Co przerywało spokój jeziora?
» Jakie pytanie kończy wiersz?
7. Swobodne wypowiedzi dzieci ustosunkowujące się do ostatniego pytania w wierszu - „Czy mogłoby być inaczej?”
8. Wizualizacja.
Uczniowie kładą się na dywanie, zamykają oczy i przy dowolnej muzyce relaksacyjnej nauczyciel powtórnie czyta
wiersz.
9. Swobodne wypowiedzi uczniów po wysłuchaniu utworu przy muzyce.
» Wyrażanie odczuć towarzyszących słuchaniu I części wiersza.
» Wyrażanie odczuć towarzyszących słuchaniu II części wiersza.
10. Praca plastyczna.
Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy. Jedna grupa maluje farbami krajobraz, na którym jezioro jest zanieczyszczone, a druga krajobraz z czystym jeziorem.
11. Wywieszenie prac na tablicy.
12. Wspólne wyciąganie wniosków z wysłuchanego wcześniej tekstu oraz prac namalowanych przez uczniów, np.:
» Należy dbać o czystość jezior.
» Krajobraz nad czystym jeziorem jest piękny.
» W zanieczyszczonej wodzie nie będą żyły zwierzęta i rośliny.
» W czystym jeziorze można pływać i podziwiać jego mieszkańców.
13. Ćwiczenie.
Uczniowie otrzymują od nauczyciela kartę pracy Jezioro. Ich zadaniem jest wycięcie wszystkich elementów znajdujących się pod rysunkiem jeziora.
Muszą dokonać wyboru, które elementy należą do omawianego krajobrazu. Tylko te naklejają na karcie pracy.
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14. Zabawa ruchowa - „Wędkarz i ryby”.
Nauczyciel wybiera jedno dziecko, które będzie „wędkarzem”. Pozostałe dzieci to „rybki”. Na hasło „rybki” wszyscy biegają po sali, a na hasło „wędkarz” kucają , aby nie zostać złowioną rybką. Kto nie kucnie, gdy „wędkarz”
doliczy do trzech, zostaje złowiony i odpada z zabawy.
15. Ćwiczenia.
Uczniowie otrzymują do wypełnienia karty pracy Znaki zakazu i Rebusy.
16. Karta pracy Znaki zakazu – zadaniem uczniów jest zaprojektowanie czterech znaków zakazu (według własnej
inwencji twórczej), które umieściliby nad jeziorem, aby chronić je przed zanieczyszczeniem.
17. Karta pracy Rebusy - uczniowie muszą rozszyfrować zakodowane rebusy.
Dotyczą one wody.
» Jezioro
» Kaczki
» Dbaj o czystość jezior.
18. Burza mózgów.
Każdy uczeń dostaje małą karteczkę, na której zapisuje propozycje, jak można zapobiec zanieczyszczaniu jezior.
Następnie nakleja ją na karton przypięty magnesami na tablicy.
19. Nauczyciel wybiera jednego ucznia, który odczytuje wszystkie propozycje.
Uczniowie wspólnie wybierają najważniejsze i najciekawsze z nich. Budują z nich zdania i zapisują jako notatkę
w zeszycie.
20. Podsumowanie zajęć.
Dzieci stają w kręgu, a ich zadaniem jest dokończyć zdanie –
Wszystkie odpady należy……….
Bibliografia
» Zdzisław Kajak, Ekosystemy wód śródlądowych, PWN, Warszawa 2001
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SCENARIUSZ 1 - KARTA PRACY 1

ZNAKI ZAKAZU
Narysuj znaki zakazu, które umieściłbyś nad jeziorem.
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SCENARIUSZ 1 - KARTA PRACY 2

JEZIORO

Wytnij elementy znajdujące się pod ilustracją jeziora i naklej je w odpowiednich miejscach. Których elementów nie wykorzystasz do naklejenia?
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Iwona Zając

SCENARIUSZ 2
Temat: Znaczenie wody dla zwierząt i roślin.
Cele ogólne
» uświadomienie konieczności ochrony czystości wód.
Cele operacyjne
uczeń:
» rozumie znaczenie czystej wody dla zwierząt i roślin,
» dostrzega potrzebę ochrony czystości wody,
» wyciąga wnioski,
» poprawnie liczy w zakresie 20,
» rozwiązuje zadania tekstowe,
» aktywnie pracuje na zajęciach,
» rozwija umiejętność współpracy w grupie.
Metody pracy
» pogadanka,
» pokaz,
» dyskusja,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» tekst przewodni Choroba żaby Matyldy, płyta DVD,
» karty pracy: Labirynt, Zadania z żabką, Zadania rozmaite, Notatka o żabie, Etapy rozwoju żaby,
» plansza Gatunki żab,
» plansza Etapy rozwoju żaby,
» odtwarzacz DVD,
» farby, blok A4 i A3.
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Przebieg zajęć
1. Powitanie w kręgu.
2. Wprowadzenie - prezentacja ilustracji różnych gatunków żab – żaba trawna, żaba wodna, żaba moczarowa i żaba
dalmatyńska (zwinka).
3. Rozmowa na temat różnych gatunków żab z wykorzystaniem spostrzeżeń uczniów i demonstrowanej ilustracji.
» Jakie zwierzęta są na ilustracji?
» Do jakiej gromady zaliczamy żaby - ssaków, płazów czy gadów?
Komentarz nauczyciela:
Są to płazy bezogonowe. Mają ciało krótkie, spłaszczone i pokryte nagą skórą. Ich skóra pokryta jest śluzem.
Palce tylnych nóg mają spięte błoną pławną. Język żab jest wąski, długi, wyrzucany i lepki.
» Gdzie żyją żaby?
» Czym się żywią żaby?
» Co dzieje się z żabami zimą?
» W jaki sposób żaby przychodzą na świat?
Komentarz nauczyciela:
Samica składa jaja zwane skrzekiem, które są w galaretowatej otoczce. Z nich wylęgają się stadia larwalne zwane kijankami, które znacznie różnią się od osobników dorosłych. Nie posiadają kończyn, oddychają skrzelami.
W ciągu około 16 tygodni życia w wodzie kijanka stopniowo przeobraża się w dorosłego osobnika i staje się gotowa, by opuścić środowisko wodne.
» Dlaczego żaba składa skrzek w wodzie, a nie na lądzie?
» Czy żaby są pod ochroną?
» Co to znaczy, że są pod ochroną?
4. Oglądanie kolorowej planszy Etapy rozwoju żaby.
5. Utrwalenie z uczniami kolejnych etapów rozwoju żaby.
» Samica żaby składa w wodzie, wokół rośliny, zapłodnione jaja zwane skrzekiem.
» Z jaj wylęgają się kijanki.
» Stopniowo kijanka ulega przeobrażaniu(wykształcają się kolejno kończyny tylne, przednie i stopniowo traci ogon).
» Zanikają skrzela, pojawiają się płuca.
» Młoda żabka może wyjść na ląd.
6. Wysłuchanie opowiadania pt. „Choroba żaby Matyldy” czytanego przez nauczyciela lub odtwarzanego z płyty DVD.
7. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
» Jakie postaci występują w opowiadaniu?
» Co się stało żabie Matyldzie?
» Jakie działania podjął jej mąż Leon?
» Co ludzie zrobili w jeziorze?
» Dlaczego ich zachowanie było nieodpowiednie?
» Kto pomógł żabiej rodzinie?
» Jak zakończyła się historia Matyldy?
8. Praca w grupach.
Nauczyciel dzieli uczniów na czteroosobowe zespoły. Każdy zespół otrzymuje dużą kartkę z bloku. Zadaniem
dzieci jest zapisanie odpowiedzi na pytanie „Dlaczego żaba Matylda zachorowała?”
- 18 -
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9. Odczytanie przez przedstawicieli grup zapisanych zdań.
10. Wspólne wyciąganie wniosków.
» Czysta woda jest ważna dla ludzi, zwierząt i roślin.
» Zwierzęta muszą żyć w czystej wodzie.
» W zanieczyszczonej wodzie zwierzęta chorują.
11. Ćwiczenie.
Dzieci otrzymują kartę pracy Etapy rozwoju żaby. Zadaniem uczniów jest podpisanie kolejnych etapów przeobrażania się żaby.
12. Zabawa ruchowa - „Żabki skaczą po łące” .
Nauczyciel najpierw ustala z dziećmi znaczenie sygnałów. Uderzenie w bębenek oznacza, że dzieci mają skakać
jak żabki. Gdy przestanie uderzać, wówczas żabki dają koncert, czyli kumkają i rechoczą. Wtedy już nie skaczą.
13. Notatka.
Dzieci otrzymują kartę pracy Notatka (tekst z lukami). Ich zadaniem jest uzupełnienie go brakującymi literami
„ó”, „rz”, „ż”. Po wspólnym dokonaniu korekty błędów przepisują ją do zeszytu.
...aba jest płazem. …yje nad wodą i potrafi pływać. ...ywi się owadami.
Jej sk...ra jest cienka i wilgotna. W wodzie składa sk…ek, z kt...rego wylęgają się kijanki.
One p…eobrażają się w dorosłą …abę.
14. Praca plastyczna.
Dzieci otrzymują farby i kartki z bloku. Ich zadaniem jest namalowanie ilustracji do dowolnego fragmentu opowiadania o żabie Matyldzie.
15. Wystawka prac.
Uczniowie trzymają swoje prace i ustawiają się w kolejności chronologicznej wydarzeń w opowiadaniu. Następnie wieszają prace na tablicy plastycznej.
16. Opowiadanie.
Uczniowie, na podstawie chronologicznie ułożonych prac, samodzielnie opowiadają o przygodzie żaby Matyldy.
Nauczyciel zwraca uwagę, aby dzieci wypowiadały się pełnymi zdaniami.
17. Labirynt.
Uczniowie otrzymują kartę pracy Labirynt. Zadaniem ich jest doprowadzenie żaby do jej przysmaku. Nikomu
nie wolno wyjść poza ścieżkę.
18. Zadania matematyczne.
» Nauczyciel przed rozdaniem uczniom matematycznych kart pracy sprawdza rachunek pamięciowy, czyli dodawanie
i odejmowanie do 20, następnie rozdaje karty pracy Zadania z żabką oraz Zadania rozmaite.
» Zadania z żabką – uczniowie rozwiązują proste zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie.
» Zadania rozmaite – uczniowie wykonują działania z okienkiem, tabelki oraz muszą wstawić znaki < , >, =.
19. Podsumowanie zajęć i ocena według zasad ustalonych w klasie.
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SCENARIUSZ 2 - KARTA PRACY 1

LABIRYNT
Polecenie
Sprawdź, która żaba złapała muchę?
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SCENARIUSZ 2 - KARTA PRACY 2

ZADANIA Z ŻABKĄ
Rozwiąż zadania tekstowe.

Nad jeziorem 8 żab szukało owadów, po chwili dołączyło do nich jeszcze 7 żab. Ile żab razem szukało owadów?

R:……………………………………………

O:……………………………………………………………………………………………………….............

Po łące skakało 16 żabek. Cztery się odłączyły w poszukiwaniu much. Ile żabek zostało na łące? Skreśl żabki, które
się odłączyły.

R:…………………………………………….

O:……………………………………………………………………………………………………………….
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SCENARIUSZ 2 - KARTA PRACY 3

ZADANIA ROZMAITE
1. Oblicz
3+

= 16

19 -

= 11

20 -

= 14

15 +

=16

11 +

= 15

16 -

=9

17 +

= 20

16 -

=9

5+

= 17

2. Tabelki
19

20

15

-8

+8

14

8

12

10

9

+6

-6
20

17

3. Wstaw znaki <, >, =
6 …… 9

12 …… 9

7…… 6

13 …… 12

8 + 2 …… 9

16 …… 16

2 + 5 …… 7

20 - 3 …… 15

0 …… 4

13 + 7 …… 20

4 + 3 …… 10 - 3

20 + 0 …… 20 - 0

4. Oblicz
14
2 + ..........

5
- ..........

5
+ ..........
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SCENARIUSZ 2 - KARTA PRACY 4

NOTATKA O ŻABIE
Uzupełnij tekst brakującymi literami „ż”, „rz”, „ó”.

...aba jest płazem. …yje nad wodą i potrafi pływać. ....ywi się owadami. Jej
sk...ra jest miękka i wilgotna. W wodzie składa sk…ek, z kt...rego wylęgają
się kijanki. One p…eobrażają się w dorosłą …abę.

ETAPY ROZWOJU ŻABY
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Iwona Zając

SCENARIUSZ 3
TEMAT: Transport wodny.
cele ogólne
» uświadomienie znaczenia wody w transporcie oraz podczas wypoczynku.
Cele operacyjne
uczeń:
» docenia rolę transportu wodnego,
» zna wyrażenia i zwroty związane z transportem wodnym i sportami wodnymi,
» wymienia sposoby wykorzystania wody przez człowieka,
» wyciąga wnioski,
» formułuje myśli,
» rozwiązuje różne zadania matematyczne,
» wykonuje poprawnie cztery podstawowe działania matematyczne w zakresie 100,
» współpracuje w grupie,
» aktywnie pracuje na zajęciach.
Metody pracy
» pokaz,
» rozmowa,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» plansze: Środki transportu wodnego, Sporty wodne,
» karty pracy: Rebusy wodne, Kto i co pływa?, Zawody związane z wodą, Żaglówka, Połów ryb,
» magnetofon, płyta CD,
» mapa fizyczna Polski,
» niebieskie kartki z bloku technicznego,
» łupiny po orzechach,
» nożyczki,
» plastelina,
» kredki.
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Przebieg zajęć
1. Powitanie w kręgu.
2. Wprowadzenie.
Burza mózgów. Uczniowie, siedząc w kręgu, kończą zdanie:
Woda kojarzy mi się z… np. podróżą statkiem, z basenem, myciem, pływaniem, kąpielą, podlewaniem, deszczem,
rybami, morzem, itp.
3. Rozwiązanie pokazanych przez nauczyciela rebusów z karty Rebusy wodne.
Rozwiązania rebusów to:
- statek, kajak, łódka, prom.
4. Pogadanka.
» Co oznaczają odgadnięte rebusy?
» Po jakich wodach mogą poruszać się tego typu środki transportu?
» Co można nimi przewozić?
» Kto pracuje na statkach?
5. Praca z mapą fizyczną Polski.
Wskazywanie na mapie miejsc, po których może poruszać się transport wodny, czyli:
» największych i najdłuższych rzek,
» jezior,
» Morza Bałtyckiego.
(Zwrócenie uwagi, że woda na mapie oznaczona jest kolorem niebieskim).
6. Rozmowa na temat rozwoju transportu wodnego dawniej i obecnie z wykorzystaniem planszy Środki transportu
wodnego:
» tratwy, łodzie żaglowe - napędzane siłą ludzkich mięśni,
» parostatki,
» żaglowce, jachty,
» motorówki, wodoloty,
» kutry rybackie, barki,
» statki pasażerskie, tankowce, promy,
» lotniskowce.
Komentarz nauczyciela.
Transport wodny jest stosunkowo tani i można nim przewozić bardzo duże ilości towaru, samochody, wagony kolejowe,
autobusy oraz dużą liczbę pasażerów.
7. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat podróży drogą wodną, sportów wodnych lub aktywnego wypoczynku
nad wodą na podstawie własnych doświadczeń.
8. Środki transportu wodnego.
» podział statków na pasażerskie, towarowe, rybackie oraz wojenne,
» podział na statki pływające po rzekach i morzach – transport śródlądowy i morski,
» rekreacja nad wodą.
9. Ćwiczenie. Uczniowie otrzymują kartę pracy Kto i co pływa?
Zadaniem uczniów jest połączenie środka transportu wodnego z odpowiednią postacią:
statek pasażerski – kapitan,
kuter rybacki – rybak,
lotniskowiec – marynarz nadzorujący start samolotów,
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żaglówka – żeglarz,
kajak – kajakarz,
motorówka – ratownik,
łódka – turysta.
10. Zabawa ruchowa - „Łódź Wikingów”.
Nauczyciel dzieli klasę na dwa zespoły. Każdy zespół jest jedną łodzią, która napędzana jest siłą ludzkich mięśni.
Zabawa polega na pływaniu łodzią po klasie. Do celu może dopłynąć tylko ta łódź, której osada będzie równo
uderzać wiosłami wodę.
11. Ćwiczenie ortograficzne i językowe.
Uczniowie otrzymują kartę pracy Zawody związane z wodą.
a) Zadaniem uczniów jest uzupełnienie wyrazów brakującymi spółgłoskami „ż” lub „rz” i przepisanie notatki do
zeszytu.
Maryna… pływa na statku po mo…ach i oceanach.
Na …aglowcu …egla… wciąga …agiel na maszt.
Rybak na kut…e „Ró…a wiatrów” wypłynął w mo…e łowić dorsze.
b) Zadaniem uczniów jest wpisanie do odpowiednich statków czasowników, rzeczowników i przymiotników
umieszczonych pod rysunkami oraz pokolorowanie statków.
( marynarz, łowi, groźne, pływa, odważny, rybak, kołysze, spokojne, foka, morski, sztorm, fale, zarzuca, błękitny,
grzmi)
12. Zabawa w skojarzenia.
Uczniowie siedzą w kręgu. Objaśnienie zasad zabawy.
» Skojarzenia łańcuchowe - nauczyciel podaje wyraz „morze”. Pierwszy uczeń podaje skojarzenie do tego wyrazu,
ale następny już do wyrazu kolegi itd.
» Skojarzenia „słoneczko”- nauczyciel podaje wyraz „sztorm”. Każdy uczeń podaje inne skojarzenie z wyrazem „sztorm”.
13. Ćwiczenie.
Uczniowie otrzymują kartę pracy Żaglówka. Ich zadaniem jest dopasowanie podpisów do odpowiednich miejsc
na żaglówce.
(rufa – tył statku, dziób – przód statku, lewa burta i prawa burta – boki statku, maszt , żagiel, ster, kotwica)
14. Praca plastyczna „Żaglówki na jeziorze”.
Z czterech łupinek orzechów dzieci robią cztery żaglówki. Wnętrze łupinek wypełniają plasteliną. Do górnej części wykałaczki przyklejają żagle w kształcie trójkątów. Następnie wbijają wykałaczkę do łupinki. Tak wykonane
żaglówki na kawałku plasteliny przyklejają na jezioro wycięte z niebieskiej kartki z bloku technicznego.
15. Wystawa prac i ocena.
16. Zadania matematyczne.
Uczniowie otrzymują kartę matematyczną Połów ryb.
a. Zadaniem uczniów jest obliczenie, który rybak złowił więcej ryb i pokolorowanie kutra.
b. Zadaniem uczniów jest obliczenie, jaką odległość przebyła barka rzeczna płynąca po Wiśle z Krakowa
do Gdańska.
17. Podsumowanie dnia i ocena według zasad ustalonych w klasie.
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SCENARIUSZ 3 - KARTA PRACY 1

REBUSY WODNE

k

b
p

p=k

c=k

lówka=tek
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SCENARIUSZ 3 - KARTA PRACY 2

KTO I CO PŁYWA?
Polecenie
Połącz strzałkami środek transportu wodnego z odpowiednią postacią.
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SCENARIUSZ 3 - KARTA PRACY 3

ZAWODY ZWIĄZANE Z WODĄ
Polecenie
Uzupełnij wyrazy brakującymi spółgłoskami „ż” lub „rz”.
Przepisz notatkę do zeszytu.

Maryna… pływa na statku po mo…ach i oceanach.
Na …aglowcu …egla… wciąga …agiel na maszt.
Rybak na kut…e „Ró…a wiatrów” wypłynął w mo…e łowić dorsze.
Wpisz do odpowiednich statków czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki umieszczone pod rysunkami. Pokoloruj statki.

czasowniki

przymiotniki

rzeczowniki

(marynarz, łowi, groźne, pływa, odważny, rybak, kołysze, spokojne, foka, morski, sztorm, fale, zarzuca, błękitny, grzmi)
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ŻAGLÓWKA
Polecenie
Dopasuj podpisy do odpowiednich miejsc na żaglówce.
( rufa – tył statku, dziób – przód statku, lewa burta i prawa burta – boki statku, maszt , żagiel, ster, kotwica)
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SCENARIUSZ 3 - KARTA PRACY 5

POŁÓW RYB
Polecenie
Oblicz, który rybak złowił najwięcej ryb. Pokoloruj jego kuter.

43 - 31 =

25 + 18 =

3·6=

36 : 6 =

14 + 21 - 5 =
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SCENARIUSZ 3 - KARTA PRACY 6

TRANSPORT RZECZNY
Polecenie
Oblicz, jaką odległość przebyła barka rzeczna płynąca po Wiśle z Krakowa do Gdańska.
Odległości zaznaczone są w centymetrach, a 1 cm = 8 km.

Gdańsk

29 cm

Toruń
Płock
14 cm
8 cm

Warszawa

32 cm

Sandomierz

15 cm
Kraków

miejsce na obliczenie, czyli R:……………………………………..
miejsce na odpowiedź, czyli O:……………………………………………
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SCENARIUSZ 4
TEMAT: Woda źródłem życia.
Cele ogólne
» uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin;
» kształtowanie umiejętności racjonalnego wykorzystania wody.
Cele operacyjne
uczeń:
» rozumie znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin,
» określa właściwości wody,
» wyciąga wnioski na podstawie przeprowadzonych doświadczeń,
» formułuje odpowiedzi na pytania,
» rozwiązuje proste zadania tekstowe,
» aktywnie pracuje na zajęciach.
Metody pracy
» pogadanka,
» dyskusja,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» płyta CD – odgłosy wody,
» karty pracy: Ziemia, Krople, Podział wód,
» 4 szklanki, butelka o pojemności 1 litra,
» woda, cukier, sól, farba plakatowa,
» mapa fizyczna świata, globus,
» niebieska kartka z bloku technicznego A-4,
» wycięte z gazet sylwetki zwierząt żyjących w wodzie,
» wycięte z gazet wizerunki roślin podwodnych,
» nożyczki, klej.
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Przebieg zajęć
1. Powitanie w kręgu.
2. Wprowadzenie.
Zabawa „Moje miejsce na Ziemi”’. W sali rozmieszczamy ilustracje: morza, jezior, rzek, gór, pustyni, wsi i miasta.
Zadaniem dzieci jest wybranie sobie miejsca, gdzie chciałyby zamieszkać i uzasadnienie swojego wyboru.
3. Pogadanka na temat miejsc najchętniej wybieranych przez ludzi do założenia swoich domostw.
4. Praca z mapą fizyczną świata i globusem.
Szukanie na mapie i globusie mórz, oceanów i lądów.
5. Ćwiczenie.
Uczniowie otrzymują kartę pracy Ziemia. Ich zadaniem jest zamalowanie kolorem niebieskim, na schemacie Ziemi, mórz, oceanów, a kolorem zielonym lądów.
Wyciągnięcie wniosku – na Ziemi więcej jest wód niż lądów.
Uczniowie wycinają obrazek i wklejają do zeszytu pod tematem lekcji.
6. Zabawa „Wodna muzyka”
» Co to za dźwięki? – odgadywanie dźwięków wysłuchanych z płyty CD: szum fal; padający deszcz; woda z odkręconego
kranu; woda gotująca się w czajniku; szmer rzeczki.
» Tworzenie muzyki: naśladowanie odgłosów wody i ich odtwarzanie przy użyciu butelek z różną ilością wody, worków
foliowych, dzwonków.
7. Podział wód na:
» wody płynące,
» wody stojące,
» naturalne zbiorniki wodne,
» sztuczne zbiorniki wodne.
8. Ćwiczenie.
Uczniowie otrzymują kartę pracy Podział wód. Ich zadaniem jest obliczenie działań i wpisanie wyników w odpowiednie miejsce do tabelki.
9. Doświadczenie: Jaka jest woda?
Należy przygotować trzy szklanki z wodą. W jednej rozpuszczamy cukier, w drugiej sól, a w trzeciej farbę plakatową. Wyciąganie wniosków.
» Co stało się z cukrem, solą i farbą umieszczonymi w wodzie?
» Jakie są kolor i smak wody?
» Jaką wodę mogą pić ludzie i zwierzęta?
» W jaki sposób można oczyścić wodę?
10. Praca w grupach.
Dzieci otrzymują puzzle w postaci kropel wody, które są już przez nauczyciela pocięte na kawałki.
Zadaniem grup jest złożenie kropel i odczytanie hasła: „Woda to najcenniejszy skarb”.
(Puzzle znajdują się na karcie pracy Krople).
11. Zapis w zeszycie.
Przepisanie hasła do zeszytu jako tematu lekcji.
12. Zabawy dramowe „Jak korzystamy z wody na co dzień?”
Praca w parach. Zadaniem uczniów jest przedstawienie za pomocą ruchu sposobu wykorzystania wody w życiu
codziennym, np. mycie włosów, naczyń, okien, pranie, kąpiel itp.
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13. Rozmowa z uczniami na temat znaczenia wody nie tylko w życiu codziennym, ale i dla zwierząt i roślin żyjących
w wodzie oraz w przemyśle, rolnictwie, transporcie i wypoczynku.
14. Wyciągnięcie wniosku, np.
„Troska o wodę to jednocześnie troska o przyszłość i życie całego globu. Ze względu na rolę, jaką pełni w naszym
życiu, musimy oszczędnie nią gospodarować i dbać o poprawę jej stanu”.
15. Tworzenie rodziny wyrazu WODA – karta pracy Ziemia.
Zadaniem uczniów jest wypisanie jak największej liczby słów należących do rodziny wyrazu WODA.
16. Zadanie matematyczne.
Uczniowie otrzymują kartę pracy Woda z zadaniami tekstowymi.
Należy przygotować 4 szklanki i butelkę o pojemności 1 litra w celu zobrazowania zadania.
17. Praca plastyczna Podwodny świat.
Na niebieskich kartkach z bloku technicznego uczniowie naklejają przygotowane sylwetki zwierząt i wizerunki
roślin żyjących pod wodą.
18. Wystawka prac i ocena.
19. Podsumowanie zajęć i ocena według zasad ustalonych w klasie.
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SCENARIUSZ 4 - KARTA PRACY 1

KROPLE
Polecenie
Krople należy rozciąć według własnego uznania.

NAJCENNIEJSZY

WODA

TO

NA
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ZIEMI

SKARB

SCENARIUSZ 4 - KARTA PRACY 2

ZIEMIA
Polecenie
Zamaluj kolorem niebieskim obszary pokryte wodą, a zielonym lądy. Wytnij obrazek i wklej do zeszytu pod tematem
lekcji.

Utwórz rodzinę wyrazu WODA.

Woda
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SCENARIUSZ 4 - KARTA PRACY 3

WODA
Polecenie
Rozwiąż zadania.
Zad.1.
Janek i Kuba postanowili sprawdzić, kto zużyje więcej wody podczas 10 minutowej kąpieli. Janek wziął prysznic i zużył 30 litrów wody, a Kuba wykąpał się
w wannie. Razem zużyli 180 litrów wody. Ile litrów wody zużył Kuba? Który
chłopiec zaoszczędził wodę i o ile?

R:………………………………………….......................................................................................................................
Janek zużył……….
Kuba zużył…………
Wstaw znak < lub >
Janek ………… Kuba
O:……………………………………………………………………………………………......................................................................................
………………………………………………………………………………………………........................................................................................

Zad.2.
Zosia i Kasia myły zęby. Kasia myła zęby pod bieżącą wodą, a Zosia nalała wodę do kubeczka.
Zosia zużyła 250 ml wody ( 1 szklankę), a Kasia 4 razy tyle wody. Ile wody zużyła Kasia do
mycia zębów? Zosia zużyła, wg moich obliczeń,:

= 1 litr

250 mm wody

R:…………………………………………………............................................................................................................................................

O:……………………………………………………………………………………………......................................................................................

- 40 -

SCENARIUSZ 4 - KARTA PRACY 4

WODA
Polecenie
Oblicz działania i wpisz wyniki w odpowiednie miejsce do tabelki.

WODY PŁYNĄCE
(ZBIORNIKI NATURALNE)
30

55

30 + 25 =

27

WODY STOJĄCE
(ZBIORNIKI NATURALNE)
34

18

50

15 + 15 =

20 + 14 =

10 + 8 =

30 + 31 =

20 + 18 =
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SZTUCZNE
(ZBIORNIKI WODNE)
100

38

20 + 7 =

25 + 25 =

60 + 40 =

61
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SCENARIUSZ 5
TEMAT: Bocian - przyjaciel z dalekich krajów.
Cele ogólne
» uświadomienie konieczności ochrony środowiska życia bocianów.
Cele operacyjne
uczeń:
» rozumie znaczenie czystej wody dla ptaków,
» dostrzega potrzebę ochrony czystości wody,
» dostrzega potrzebę ochrony bocianów i ich gniazd,
» zna zwierzęta wodne,
» zna rośliny wodne,
» formułuje odpowiedzi na pytania,
» wyciąga wnioski,
» uzupełnia zdania prawidłowymi wyrazami,
» poprawnie liczy w zakresie 30,
» aktywnie pracuje na zajęciach.
Metody pracy
» pogadanka,
» dyskusja,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» tekst przewodni – opowiadanie pt. Nieszczęśliwy wypadek, płyta DVD,
» karty pracy: Budowa bociana, Matematyczny bocian, Różnice, Notatka o bocianie, Życie pod wodą,
Które ryby pływają w jeziorze?,
» kolorowe plansze: Bocian, Rośliny i zwierzęta wodne jeziora,
» odtwarzacz DVD,
» książki przyrodnicze, encyklopedia,
» tamburyn i grzechotka,
» nożyczki, klej,
» kredki woskowe,
» kosz, materiał do przykrycia.
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Przebieg zajęć
1. Powitanie w kręgu.
2. Wprowadzenie.
Rozmowa na temat ilustracji bociana.
» Gdzie bociany zimują?
» Co charakterystycznego jest w jego wyglądzie?
» Czym żywi się bocian?
» Gdzie bocian poluje?
3. Słuchanie czytanego przez nauczyciela opowiadania pt. „Nieszczęśliwy wypadek” lub wysłuchanie z płyty DVD.
4. Rozmowa wokół tekstu:
» Co zamierzał zrobić Klekotek?
» Co mu się przydarzyło i dlaczego?
» Jak zachował się bociek, gdy zranił nogę?
» Kto pomógł Klekotkowi?
» Kto zawinił?
» Jak nazywa się lekarz zwierząt?
(Zwrócenie uwagi na rolę weterynarzy w opiece nad zwierzętami domowymi i dzikimi.)
5. Wyciągnięcie wniosków podsumowujących rozmowę na temat przygody Klekotka.
6. Ćwiczenie.
Uczniowie otrzymują od nauczyciela kartę pracy Budowa bociana. Ich zdaniem jest wpisanie nazw części ciała
bociana.
7. Notatka.
Uczniowie otrzymują kartę pracy Notatka o bocianie. Ich zadaniem jest uzupełnienie tekstu brakującymi wyrazami. Następnie notatkę przepisują do zeszytu. Ćwiczenie to można napisać i uzupełniać na tablicy, z której
uczniowie przepiszą ją do zeszytu.
Bocian to duży..…………. . Ma …………………. dziób i czerwone ………………… nogi. Żywi się…………….., gryzoniami,
rybami i owadami. Łapie je, brodząc przy brzegu ……………………… .
długie, żabami, ptak, czerwony, jeziora,
8. Zabawa muzyczno – ruchowa.
Należy przygotować tamburyn i grzechotkę. Dźwięk tamburyna będzie oznaczał nadchodzącego bociana, którego wybiera nauczyciel, a dźwięk grzechotki wesoło bawiące się żaby, którymi są pozostali uczniowie.
Nauczyciel, uderzając grzechotką o rękę, wywołuje wszystkie żaby do zabawy nad brzegiem jeziora. W tym czasie
bocian śpi. Na dźwięk tamburyna bocian się budzi i wychodzi na łowy, więc wszystkie żaby chowają się, aby nie
zostać złapanymi. Złapana żaba odpada z zabawy.
9. Swobodne wypowiedzi uczniów na podstawie planszy Rośliny i zwierzęta wodne oraz własnej wiedzy.
- Od czego zależy życie w wodzie?
- Dlaczego w brudnej wodzie giną rośliny i zwierzęta?
- Jakie zwierzęta nigdy nie opuszczają wody?
- Które zwierzęta zdobywają pokarm w wodzie i znajdują tam schronienie?
10. Quiz Sprawdź, co zapamiętałeś?
Uczniowie otrzymują kartę pracy Życie pod wodą. Ich zadaniem jest wycięcie znajdujących się pod ilustracją
puzzli i dopasowanie w odpowiednim miejscu na ilustracji.
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11. Zadania matematyczne.
Uczniowie otrzymują karty pracy Matematyczny bocian i Które ryby pływają w jeziorze?
» Karta pracy Matematyczny bocian - zadaniem uczniów jest prawidłowe obliczenie działań matematycznych i pokolorowanie obrazka według kodu.
» Karta pracy Które ryby pływają w jeziorze? - zadaniem uczniów jest obliczenie działań. Działania z wynikiem 25 muszą
pokolorować.
12. Zabawa „Nietypowe łowy”.
Nauczyciel daje każdemu uczniowi małą karteczkę, na której ma napisać treść zadania do wykonania przez kolegę. Polecenie ma być związane z tematem lekcji, np.: czy rak to ryba?; czy w jeziorze żyje rekin?; jaki jest dźwięk
kapiącej wody?; czy żaba zjada bociana?; jaki jest kolor dzioba bociana? itd..
Wszystkie zadania nauczyciel musi sprawdzić. Następnie wrzuca je do dużego kosza i zakrywa materiałem. Dzieli
klasę na cztery grupy.
Uczniowie losują pojedynczo, odpowiadają na pytania pojedynczo, ale punkty sumują w swoich grupach. Zwycięża grupa, która zdobyła najwięcej punktów.
13. Ćwiczenie na spostrzegawczość.
Uczniowie otrzymują kartę pracy Różnice. Zadaniem uczniów jest znalezienie 5 szczegółów różniących obrazki.
14. Podsumowanie zajęć i ocena według zasad w klasie.
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nogi, szyja, tułów, głowa, dziób, skrzydła

Polecenie
Podpisz części ciała bociana.

BUDOWA BOCIANA

SCENARIUSZ 5 - KARTA PRACY 1

SCENARIUSZ 5 - KARTA PRACY 2

MATEMATYCZNY BOCIAN
Polecenie
Oblicz i pokoloruj obrazek według kodu.
8+2=

czerwony

12 + 5 =

biały

18 - 6 =

biały

20 - 4 =

czarny

10 + 5 =

biały

15 - 4 =

biały

4+5=

czerwony

20 - 10 =

czerwony

20 - 20 =

niebieski
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RÓŻNICE
Polecenie
Odszukaj 5 szczegółów różniących te obrazki.

NOTATKA O BOCIANIE
Polecenie
Uzupełnij tekst brakującymi wyrazami. Następnie przepisz notatkę do zeszytu.

Bocian to duży..…………. .Ma ………………….dziób i czerwone…………………
nogi. Żywi się…………….., gryzoniami, rybami i owadami. Łapie je, brodząc
przy brzegu ………………… .

(długie, żabami, ptak, czerwony, jeziora)
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QUIZ
Polecenie
Sprawdź, co zapamiętałeś?
Wytnij puzzle znajdujące się pod ilustracją i dopasuj je w odpowiednie miejsca na ilustracji.
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KTÓRE RYBY PŁYWAJĄ W JEZIORZE?
Polecenie
Oblicz: „Ryby, które w jeziorze pływają, wynik 25 mają”.

okoń

leszcz

10 + 15 =

29 - 4 =

sum
szczupak

19 + 6 =

30 - 5 =

pstrąg

węgorz

30 - 6 =

21 + 8 =

lin

karp

20 + 5 =

27 - 2 =

dorsz

rekin

19 + 7 =

30 - 10 =
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SCENARIUSZ 6
TEMAT: Co dzieje się z wodą w przyrodzie?
Cele ogólne
» zapoznanie ze stanami skupienia wody i jej krążeniem w przyrodzie.
Cele operacyjne
uczeń:
» określa właściwości stanów skupienia wody,
» zna temperaturę wrzenia i zamarzania wody,
» rozumie proces krążenia wody w przyrodzie,
» wyciąga wnioski z obserwacji i doświadczeń,
» poprawnie mnoży i dzieli do 50,
» uzupełnia tekst z lukami,
» aktywnie pracuje na zajęciach.
Metody pracy
» pogadanka,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» plansza Krążenie wody w przyrodzie,
» karty pracy: Stany skupienia wody, Woda pod różną postacią, Zadanie z hasłem, Zadanie tekstowe, Krążenie wody,
» magnetofon,
» płyta CD z muzyka relaksacyjną,
» małe karteczki, magnesy,
» butla gazowa z palnikami, naczynia, pokrywka, czajnik elektryczny.
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Przebieg zajęć
1. Powitanie w kręgu.
2. Wprowadzenie.
Uczniowie otrzymują po jednej małej karteczce. Ich zadaniem jest dokończenie zdania: „Woda potrzebna jest
do…”, najpierw ustnie, a później zapisanie tych skojarzeń na karteczce. Następnie karteczki przyczepiają magnesami na tablicy.
3. Praca w grupach.
Obserwacja stanów skupienia wody.
GRUPA 1. Uczniowie otrzymują lód. Ich zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na pytania:
» Jaki ma kolor?
» Czy może zmienić kształt?
» Jaka jest jego powierzchnia?
Wniosek: lód jest ciałem stałym.
Doświadczenie 1. Wkładamy do naczynia kawałki lodu i podgrzewamy. Lód się topi i zamienia w wodę.
Wniosek: lód pod wpływem temperatury topi się. Otrzymujemy wodę. Lód topi się już w temperaturze 0˚C.
Doświadczenie 2. Kawałki lodu wrzucamy do miski z wodą. Lód pływa po jej powierzchni.
Wniosek: lód jest lżejszy od wody i dlatego nie tonie, np. na wiosnę kra płynie na powierzchni rzeki.
GRUPA 2. Uczniowie otrzymują wodę. Ich zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na pytania:
» Jaki ma kolor?
» Czy ma określony kształt?
» Jaka jest w dotyku?
Wniosek: woda jest płynna. Jest to ciecz.
Doświadczenie 3 . Wlewamy wodę do naczyń o różnych wysokościach i kształtach(okrągłych , kwadratowych)
i obserwujemy, czy woda ma określony kształt.
Wniosek: woda w postaci cieczy zmienia kształt. Przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje.
GRUPA 3. Uczniowie rozpoczynają swoje zadanie od obserwacji doświadczenia.
Doświadczenie 4. Do szklanego naczynia wlewamy niewielką ilość wody i stawiamy na gazie. Doprowadzamy wodę
do wrzenia. Uczniowie obserwują, co dzieje się z gotującą wodą. Obserwują unoszące się w górę pęcherzyki oraz parę.
Po obserwacji uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania:
» Co dzieje się z wodą, gdy ją podgrzewamy?
» Co unosi się od dna gotującej się wody?
» Co było widoczne nad naczyniem z gotującą się wodą?
Wniosek: podgrzewana woda zaczyna się gotować. Podczas gotowania od dna naczynia unoszą się w górę pęcherzyki, które, dochodząc do powierzchni wody, pękają i stają się niewidoczne. Są to pęcherzyki pary wodnej.
Nad wodą nie widać pary, ale nad naczyniem unosiła się lekka mgła. Jest to skroplona para wodna. Woda wrze
w temperaturze 100˚C. Szybciej paruje podczas wrzenia, ale parowanie zachodzi w każdej temperaturze.
Wniosek: woda zmienia swój stan skupienia z ciekłego w gazowy.
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wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna
Doświadczenie 5. Przystawiamy pokrywkę do czajnika z gotującą się wodą.
Na pokrywce zatrzymuje się gorąca para. Następnie odsuwamy pokrywkę od czajnika. Po chwili powinny pojawić się
krople wody.
Wniosek: woda pod wpływem gorącej temperatury paruje, unosi się do góry, a pod wpływem zimna skrapla się,
staje się znów płynna. Stan skupienia wody zależy od temperatury otoczenia.
4. Ćwiczenie.
Uczniowie otrzymują kartę pracy Stany skupienia wody. Ich zadaniem jest połączenie strzałkami zmian stanu
skupienia wody.
(woda – zamarzanie – lód – topnienie
woda – parowanie – para wodna – skraplanie)
5. Zabawa ruchowa przy muzyce „Kropelki - Śnieżynki”.
Nauczyciel opowiada historię na tle dowolnej, spokojnej melodii.
„Był piękny dzień i na niebie świeciło jasno słoneczko. (Dzieci wyciągają buzie do słońca). Po upływie paru godzin
słoneczko zakryły chmury i zaczął padać deszcz. Najpierw drobniutki (Dzieci biegają na paluszkach po sali),
a po chwili zaczęły padać ogromne krople (Dzieci biegają po sali, klaszcząc w dłonie). Temperatura powietrza
bardzo się zmieniła, zrobiło się bardzo zimno i krople deszczu zamieniły się w wirujące płatki śniegu (Dzieci
chodzą po sali, zamykają ręce na ramionach i kręcą się powoli wokół siebie).”
6. Notatka.
Uczniowie przepisują do zeszytu wskazane przez nauczyciela wnioski z wykonanych doświadczeń.
7. Pogadanka.
Gdzie i kiedy w przyrodzie spotykamy stany skupienia wody w postaci:
» lodu,
» cieczy,
» pary wodnej.
8. Zadanie matematyczne.
Uczniowie otrzymują kartę pracy Woda pod różną postacią. Ich zadaniem jest połączenie ze sobą tych samych
wyników.
9. Pokaz.
Prezentacja planszy Krążenie wody w przyrodzie. Wspólne omawianie krążenia wody w środowisku.
10. Rodzaje opadów atmosferycznych:
» opady spadające – deszcz, śnieg, mżawka, grad,
» opady unoszące – mgła,
» opady osiadające – rosa, szron, szadź.
11. Ćwiczenie.
Uczniowie otrzymują kartę pracy Krążenie wody w przyrodzie. Ich zadaniem jest połączenie strzałkami liter
w kolejności alfabetycznej i uzupełnienie tekstu brakującymi wyrazami.
12. Zadania matematyczne.
Uczniowie otrzymują karty pracy Zadanie z hasłem i Zadania tekstowe.
» Zadanie z hasłem - uczniowie obliczają działania, a następnie wynikom przyporządkowują odpowiednie litery.
» Zadania tekstowe - zadaniem jest rozwiązanie zadania tekstowego.
13. Podsumowanie zajęć i ocena według zasad ustalonych w klasie.
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SCENARIUSZ 6 - KARTA PRACY 1

STANY SKUPIENIA WODY
Polecenie
Zmiany stanu skupienia wody - połącz strzałkami.

PAROWANIE

TOPNIENIE

LÓD

WODA

PARA WODNA

SKRAPLANIE

ZAMARZANIE
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SCENARIUSZ 6 - KARTA PRACY 2

WODA POD RÓŻNĄ POSTACIĄ
Polecenie
Oblicz i połącz ze sobą takie same wyniki.

stan stały
2•6=

3•5=
6•4=

stan ciekły
5•3=

stan gazowy

4•6=

6•2=
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SCENARIUSZ 6 - KARTA PRACY 3

ZADANIE Z HASŁEM
Polecenie
1. Oblicz działania.

4 · 5 = 20

W

3 · 7 = ...... .......

50 : 5 = ...... .......

5 · 5 = ...... .......

6 · 4 = ...... .......

24 : 4 = ...... .......

3 · 4 = ...... .......

9 · 3 = ...... .......

27 : 3 = ...... .......

6 · 3 = ...... …...

7 · 4 = ...... .......

15 : 5 = ...... .......

5 · 3 = ...... .......

6 : 6 = ...... .......
16 : 4 = ...... .......
20 : 4 = ...... .......
28 : 4 = ...... .......
12 : 6 = ...... .......
9 · 0 = ...... .......
32 : 4 = ...... .......

Liczba

20

8

25

0

12 18

2

7

5

4

1

3

9

6

21 24 15 27 28 10

Liczba

W

E

O

I

D

Z

D

O

R

Y

Z

R

P

K

A

Zapisz hasło:
W…………………………………………………………………………………………….
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SCENARIUSZ 6 - KARTA PRACY 4

ZADANIA TEKSTOWE
Polecenie
Zad.1
Ania i Basia pojechały we wtorek na trzydniową wycieczkę. W dniu ich wyjazdu temperatura powietrza wynosiła
14˚C, a w dniu powrotu tylko 9˚C. O ile spadła temperatura powietrza? W jaki dzień tygodnia dziewczynki wróciły
z wycieczki?

WTOREK
1.
W jaki dzień wyjechały dziewczynki na wycieczkę?.....................................................
Ile dni trwała wycieczka?.........................
W jaki dzień wróciły?................................................

2.
Jaka temperatura powietrza była we wtorek?............................
Jaka temperatura powietrza była w dniu powrotu?...............................
Jaka była różnica?.....................................

ODPOWIEDŹ 1.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

ODPOWIEDŹ 2.
………………………………………………………………………………………………….....................................................................................
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SCENARIUSZ 6 - KARTA PRACY 5

KRĄŻENIE WODY
Polecenie
Połącz strzałkami litery w kolejności alfabetycznej. Uzupełnij tekst brakującymi wyrażeniami: paruje, w parę wodną ,
skropleniu, chmur, opadów spadających.

Woda z powierzchni wodnych, z wilgotnego gruntu oraz z nadziemnych
części roślin…………………… i zamienia się w ……………………… . Para wodna
ulega ……………………………. , co powoduje tworzenie się …………………… .
Z chmur wraca w postaci…………………………………….. . Cykl ten powtarza się.
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szkoła podstawowa - klasy 4-6

Elżbieta Gierek

SCENARIUSZ 7
Temat: Ile wody jest na świecie?
Cele ogólne
» uświadomienie znikomości zasobów wody pitnej na Ziemi.
Cele operacyjne
uczeń:
» wymienia i wskazuje na mapie zasoby wody na Ziemi,
» wymienia stany skupienia wody, nazwy przemian fazowych,
» przedstawia dane za pomocą diagramu słupkowego,
» dostrzega potrzebę ochrony i oszczędzania wody,
» definiuje pojęcie mapy, legendy,
» odczytuje informacje z mapy, nanosi na mapę informacje,
» wskazuje i nazywa na mapie fizycznej świata oceany, największe rzeki,
» analizuje i interpretuje fakty,
» formułuje wnioski,
» rozwija umiejętność dyskusji.
Metody pracy
» praca z tekstem,
» pogadanka,
» dyskusja,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zespołowa.
Środki dydaktyczne
» tekst przewodni Woda, płyta DVD,
» karty pracy: Diagram słupkowy, Błękitna Planeta, Zasoby wodne na świecie,
» mapa fizyczna świata,
» globus,
» naczynia: wiadro 10-litrowe, kubeczek plastikowy 0,2 l, zakrętka po dezodorancie lub
inne naczynko o podobnej objętości, łyżeczka do kawy,
» tekst zadania matematycznego.
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szkoła podstawowa - klasy 4-6
Tok lekcji:
I Część wstępna
1. Wysłuchanie tekstu przewodniego Woda czytanego przez ucznia lub nagranego na płycie DVD.
2. Powtórzenie wiadomości o wodzie jako substancji (stany skupienia, właściwości, nazwy przemian fazowych).
3. Omówienie rodzajów wód powierzchniowych Ziemi.
a. Pogadanka.
» Jakie są rodzaje wód powierzchniowych Ziemi?
» Gdzie jeszcze oprócz zbiorników zgromadzona jest olbrzymia ilość wody?
b. Wskazanie na mapie fizycznej świata miejsc, o których mowa (oceanów, mórz, wielkich rzek, jezior, lodowców).
c. Wypełnienie karty pracy Zasoby wodne na świecie.
4. Dyskusja.
» W jakiej postaci może występować woda w przyrodzie?
» Jak nazywa się woda w różnych stanach skupienia?
» Jak nazywają się przemiany fazowe?
II Część właściwa
1. Uzupełnienie karty pracy Błękitna Planeta.
2. Dyskusja.
Dlaczego Ziemię nazywamy „Błękitną Planetą”?
3. Analiza kolorów występujących na mapie fizycznej świata i na globusie.
4. Zobrazowanie ilości wody na świecie za pomocą naczyń o różnej pojemności. Naczynia odzwierciedlają odpowiednie ilości procentowe zasobów wody w przeliczeniu na mililitry:
» wody słone (morza i oceany) 97,3% – wiadro 10-cio litrowe,
» lodowce 2,1% - szklanka,
» wody gruntowe 0,58% - zakrętka, np. po dezodorancie,
» jeziora i rzeki 0,02% - mała łyżeczka do kawy.
Podczas pogadanki nauczyciel przykleja na tablicy przygotowane wcześniej kartki z analogicznymi napisami:
» morza i oceany 97,3%,
» lodowce 2,1%,
» wody gruntowe 0,58%,
» jeziora i rzeki 0,02%.
Pod odpowiednimi napisami na tablicy uczniowie umieszczają naczynia symbolizujące zasoby wody.
5. Dyskusja.
» Jak dużo jest na świecie wody pitnej?
» Czy wszystkie rzeki i jeziora zawierają wodę zdatną do picia?
» Gdzie na świecie występują rejony, w których istnieje deficyt wody?
» Do jakich celów używamy wodę?
6. Uzupełnienie karty pracy Wykres słupkowy.
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szkoła podstawowa - klasy 4-6
III Część końcowa
1. Dyskusja.
» Dlaczego należy oszczędzać wodę?
» Co możemy zrobić, aby świadomie nią gospodarować?
2. Zadanie domowe.
Wspólnie z domownikami rozwiąż zadanie matematyczne. Zastanówcie się nad jego wynikiem.
Zadania do wyboru przez nauczyciela.
Wskazówka: przyjmij, że cena 1 m3 wody wynosi 3,02 zł.
• Pani Kowalskiej nie pozwoliły w nocy spać kapiące z kranu krople wody. Policzyła, że w ciągu minuty spada
60 kropli, co daje w ciągu doby 20 litrów wody.
Oblicz w przybliżeniu, jaką objętość ma 1 kropla wody.
Dowiedz się, ile kosztuje 1 litr wody i wspólnie z rodzicami oblicz, o ile większy rachunek za zużytą wodę
zapłaciła pani Kowalska, która wezwała hydraulika dopiero po tygodniu od momentu zaistnienia usterki.
Zastanów się nad wynikiem.
• Nieznaczny wyciek ze spłuczki, widoczny jako cienka strużka w muszli, jest równoznaczny utracie 400 litrów
wody w ciągu doby.
Oblicz:
a. o ile złotych powiększy się rachunek za zużycie wody, jeżeli wyciek nie zostanie zlikwidowany w ciągu
tygodnia?
b. ile metrów sześciennych wody stracimy, jeżeli nie naprawimy spłuczki w ciągu 3 dni?
c. ile w ciągu 2 tygodni?
•

Na kąpiel w wannie potrzebujemy 100 litrów (zwróć uwagę, ile wanien wody wypływa w ciągu 30 dni z cieknącej
spłuczki), a na kąpiel pod prysznicem zużywamy 40 litrów wody.
Oblicz:
a. ile wody można zaoszczędzić w ciągu tygodnia, kąpiąc się codziennie pod prysznicem zamiast w wannie?
b. ile złotych oszczędzi trzyosobowa rodzina, kąpiąc się cały tydzień pod prysznicem zamiast w wannie?

Bibliografia:
» E. Gierek, S. Knutelski, Człowiek i środowisko wodne – ćwiczenia nie tylko na lekcje przyrody, Wydawnictwo MCDN,
Kraków 2002
» E. Gierek, I. Gwiżdż, Przez matematykę do ekologii – zbiór zadań o tematyce ekologicznej, Fundacja Wspierania
Inicjatyw Ekologicznych, Kraków 2003
» E. Tyralska –Wojtycza, Błękitny monitoring, ROEE, Kraków 1998
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SCENARIUSZ

7 - KARTA PRACY 1

WYKRES SŁUPKOWY
Polecenie
1. Narysuj diagram słupkowy przedstawiający dane:
ZASOBY WODNE ŚWIATA
Wody słone - 97%
Wody słodkie - 3%
2. Odszukaj w tekście przewodnim Woda informację, jaki procent wody słodkiej jest dostępny dla człowieka. Odpowiedź zapisz pod wykresem.

90%

70%

50%

30%

10%
wody słodkie

wody słone

Odpowiedź:
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SCENARIUSZ

7 - KARTA PRACY 2

BŁĘKITNA PLANETA
Polecenie
1. Zamaluj niebieską kredką oceany. Wpisz na mapie ich nazwy.
2. Pokoloruj na niebiesko zaznaczone rzeki.
3. Podpisz zaznaczone na mapie jeziora i zamaluj je również kolorem niebieskim.
4. Odpowiedz na pytanie:
Dlaczego Ziemię nazywamy „Błękitną Planetą”?

Odpowiedź:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………......
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3. Podpisz na mapie największe zbiorniki wodne oraz miejsca, gdzie zgromadzona jest duża ilość wody na Ziemi.
Wykonując mapę, korzystaj z informacji zawartych w tekście „Woda”.

2. Stwórz legendę swojej mapy. Dobierz kolory i symbole.

1. Wykonaj mapę „Zasoby wodne na świecie”.

Polecenie

7 - KARTA PRACY 3

ZASOBY WODNE NA ŚWIECIE

SCENARIUSZ

tereny suche, pustynie

grunty obfitujące w wodę

lodowce

jeziora

morza i oceany

LEGENDA

szkoła podstawowa - klasy 4-6

Elżbieta Gierek

SCENARIUSZ 8
Temat: Jak można ograniczyć zanieczyszczenie wody?
Cele ogólne
» uświadomienie konieczności oszczędnego gospodarowania zasobami wody oraz nieodwracalności procesu jej degradacji;
» poznanie przyczyn i skutków zanieczyszczenia wody będącego wynikiem działalności człowieka.
Cele operacyjne
uczeń:
» wymienia przyczyny i skutki zanieczyszczenia wody,
» dostrzega potrzebę ochrony i oszczędzania wody,
» przeprowadza proste doświadczenie symulujące zanieczyszczanie wody,
» analizuje i interpretuje fakty,
» współpracuje w grupie rówieśniczej,
» precyzuje i formułuje wnioski,
» rozwija umiejętność prowadzenia dyskusji.
Metody pracy
» dyskusja,
» burza mózgów,
» mapa mentalna,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zespołowa.
Środki dydaktyczne
» teksty przewodnie: Woda, Nieszczęśliwy wypadek, Jezioro niczym zwierciadło, płyta DVD,
» karty pracy: Zanieczyszczone jezioro, Źródła zanieczyszczenia wody, Wyniki z obserwacji symulacji oczyszczania
zanieczyszczonej wody, Truciciele wody,
» mapa fizyczna świata,
» pomoce do wykonania doświadczenia: akwarium, detergenty, kosmetyki, surowce spożywcze używane w gospodarstwie domowym (pasta do zębów, resztki tłuszczu, herbata, mleko, szampon, proszek do
prania, płyn do naczyń, itp.),
» zestaw pasków do oznaczania pH,
» zestaw kolorymetryczny do oznaczania stężenia fosforanów,
» schemat mapy mentalnej („rybiego szkieletu”) narysowany na tablicy (kolorowa plansza),
» kartki samoprzylepne (żółte i niebieskie).
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szkoła podstawowa - klasy 4-6
Tok lekcji:
I Część wstępna
1. Dyskusja.
» Jak duże są zasoby wody pitnej na Ziemi? Wskazanie na mapie fizycznej świata rejonów, gdzie zgromadzone są duże
ilości wody.
» W jakich zbiornikach zgromadzona jest woda słodka, zdatna do spożycia? Wskazanie przykładów na mapie.
2. Burza mózgów.
Do jakich celów używamy wodę na co dzień? Zapisanie na tablicy pomysłów podanych przez uczniów.
Wybranie i podkreślenie tych przykładów wykorzystania wody, które miały miejsce w domach uczniów w dniu
poprzedzającym zajęcia oraz tego samego dnia rano.
II Część właściwa
1. Doświadczenie - symulacja zanieczyszczenia wody w gospodarstwie domowym (załącznik 1).
2. Podsumowanie doświadczenia i wnioski.
» Czy zanieczyszczona woda nadaje się do użytku?
» Gdyby tak zanieczyszczona woda dostała się do rzek, czy możliwe byłoby w nich życie biologiczne?
» W jaki sposób można ją oczyścić?
3. Doświadczenie – próba oczyszczania wody (załącznik 2).
4. Analiza właściwości przefiltrowanej wody. Wypełnienie karty pracy Wyniki z obserwacji oczyszczania wody.
Uczniowie określają zapach, kolor, fakt, czy woda się pieni, pH oraz stężenie fosforanów w wodzie (zestawy
do oznaczania). Na podstawie tych danych określają klasę czystości wody.
Wskazówka metodyczna: Należy uczniom wyjaśnić, czym są fosforany i skąd ich obecność w próbce wody oraz
jakie informacje zdobywamy po oznaczeniu pH wody.
5. Pogadanka dotycząca innych źródeł zanieczyszczenia wody.
» Jakie są inne źródła zanieczyszczenia wody?
» Analiza kolorowej planszy Źródła zanieczyszczenia wody.
» Nauczyciel, prezentując planszę, opisuje drogi przedostawania się zanieczyszczeń do wody.
6. Mapa mentalna - określenie przyczyn zanieczyszczenia wody.
Nauczyciel lub wybrany uczeń rysuje na tablicy rybi szkielet. W rybiej głowie wpisany zostaje problem –
„zanieczyszczenie wody”.
Wzdłuż linii dużych ości zostają wpisane czynniki warunkujące zanieczyszczenie wody. Uczniowie ustalają, jakie
są przyczyny danego czynnika. Wpisują je pojedynczo na żółtych, samoprzylepnych kartkach. Kartki doklejają
na tablicy na „mniejsze ości” odchodzące od dużych. Zastanawiają się, jakie są skutki zanieczyszczenia wody.
Pomysły zapisują na niebieskich kartkach. Kartki przylepiają na tablicy dookoła rybiego szkieletu, co symbolizuje
zanieczyszczoną wodę.
7. Analiza tekstu przewodniego Nieszczęśliwy wypadek, Jezioro niczym zwierciadło. Uczniowie czytają go
samodzielnie lub słuchają wersji nagranej na DVD.
Wypełnienie karty pracy Zanieczyszczone jezioro. Wykonanie poleceń zawartych na karcie.
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III Część końcowa
1. Dyskusja.
» W jaki sposób można ograniczyć przyczyny zanieczyszczenia wody?
» Jakie działania może podjąć każdy z nas, używając wodę na co dzień?
» Jak każdy z nas może świadomie nią gospodarować?
2. Zadanie domowe.
Wypełnij kartę pracy Truciciele wody lub Źródła zanieczyszczenia wody.
Bibliografia:
» E. Gierek, S. Knutelski, Człowiek i środowisko wodne – ćwiczenia nie tylko na lekcje przyrody, Wydawnictwo MCDN,
Kraków 2002
» E. Gierek, I. Gwiżdż, Przez matematykę do ekologii – zbiór zadań o tematyce ekologicznej, Fundacja Wspierania
Inicjatyw Ekologicznych, Kraków 2003
» E. Tyralska –Wojtycza, Błękitny monitoring, ROEE, Kraków 1998
Załącznik 1
Opis doświadczenia - symulacja zanieczyszczenia wody
Doświadczenie polega na symulacji dziennego zanieczyszczenia wody w gospodarstwie domowym. Ma na celu uświadomienie konieczności oszczędnego gospodarowania wodą. Dzieci same przytaczają pomysły jej wykorzystania.
Na środku klasy umieszczone zostaje akwarium, do którego każdy uczeń ma swobodny dostęp. Napełnione czystą
wodą symbolizuje jeszcze czystą rzekę. Uczniowie przypominają sobie czynności wykonywane od samego poranka,
powtarzają je, używając akwarium jako np. umywalki, zlewozmywaka, pralki.
Tak więc np. symulują mycie zębów, dodając do wody pastę, myją ręce wodą z mydłem, dolewają resztki mleka,
herbaty czy kawy, udając mycie naczyń, wlewają do akwarium płyn do mycia naczyń. Mogą, symulując pranie, dosypać
proszek; myjąc głowę, dolać szampon. Do symbolicznej rzeki dostają się resztki pokarmów, tłuszcz, drobiny papieru
higienicznego. Uczniowie mają prawo używać wszystkich detergentów wykorzystywanych w domu. Stopniowo woda
w akwarium zaczyna przypominać ściek. Uczniów z pewnością zdziwi, że zanieczyszczenie wody następuje tak szybko.
Załącznik 2
Opis doświadczenia - próba oczyszczania wody
Doświadczenie ma na celu wykazać nieodwracalność procesu degradacji wody.
Wykorzystana będzie woda zanieczyszczona w poprzednim ćwiczeniu.
Uczniowie pracują w grupach. Każda grupa wykonuje te same czynności.
Wodę oczyszczają w kilku etapach:
1. z większych zanieczyszczeń mechanicznie - za pomocą kuchennego sita,
2. przepuszczają przez samodzielnie wykonany filtr (załącznik 3),
3. powtórnie przesączają przez filtr z bibuły (np. do zaparzania kawy).
Obserwując przebieg doświadczenia, uczniowie analizują właściwości przefiltrowanej wody, badają jej zapach, kolor,
sprawdzają, czy się pieni.
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Instrukcja wykonania filtra
1. Rozetnij w połowie, w poprzek, plastikową butelkę typu PET.
2. Do szklanej zlewki lub litrowego słoika włóż lejek, filtr z bibuły (np. do kawy) i odwróconą, górną część butelki.
3. Butelkę napełnij kolejno warstwami: piasku, drobnego i grubszego żwirku, kamyków.

Projekt filtra do uzdatniania wody
zamulona woda

kamyczki

żwir

drobny żwir

piasek

bibuła filtracyjna

lejek

zlewka
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SCENARIUSZ

8 - KARTA PRACY 1

WYNIKI Z OBSERWACJI OCZYSZCZANIA WODY

Pieni się

Klasa jakości wody
woda I klasy czystości
woda II klasy czystości
woda III klasy czystości
woda nadmiernie zanieczyszczona (n.o.n.)

Zapach

Stężenie Fosforanów

pH
6,5 - 8,5
6,5 - 9,0
6,0 - 9,0
pełny zakres skali pH

Klasa jakości

Klasa jakości wody
woda I klasy czystości
woda II klasy czystości
woda III klasy czystości
woda nadmiernie zanieczyszczona (n.o.n.)

Kryteria jakości wody ustalone na podstawie jej odczynu (pH)

pH

Polecenie
Zapisz w tabeli swoje obserwacje i spróbuj, wykorzystując wskazówkę zamieszczoną poniżej, określić klasę czystości otrzymanej wody.
Barwa

Wskazówka:
Stężenie fosforanów [mg/l]
0 - 0,2
0,2 - 0,5
0,5 - 1,0
> 1,0

Informacja przygotowana na podstawie: E.Tyralska–Wojtycza, Błękitny monitoring, ROEE, Kraków 1998
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8 - KARTA PRACY 2

Polecenie
Zaznacz czerwoną kredką źródła zanieczyszczenia wody. Powinieneś uwzględnić zarówno przyczyny bezpośrednie, jak i pośrednie. Zastanów się, które z nich mógłbyś sam ograniczyć.

ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA WODY

SCENARIUSZ

SCENARIUSZ

8 - KARTA PRACY 3

ZANIECZYSZCZONE JEZIORO

Polecenie
1. Dokładnie przyjrzyj się ilustracji. Zamaluj czerwoną kredką wszystkie elementy, które, według Ciebie, nie pasują do rysunku.
2. Zastanów się, czyje działania spowodowały zaśmiecenie i zanieczyszczenie wód zbiornika.
3. Odszukaj w tekście wypowiedź drużynowego na temat, kto jest winowajcą zaistniałego wypadku.
4. Odpowiedz na pytanie: jaki wpływ na życie organizmów występujących w jeziorze ma czystość jego wody? Odpowiedź zapisz pod rysunkiem.

Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- 71 -

szkoła podstawowa - klasy 4-6

Elżbieta Gierek

SCENARIUSZ 9
Temat: Woda cenniejsza niż złoto.
Cele ogólne
» uświadomienie znaczenia wody jako substancji niezbędnej dla życia organizmów;
» kształcenie umiejętności planowania oraz przeprowadzania badań biologicznych.
Cele operacyjne
uczeń:
» wymienia przykłady znaczenia wody jako substancji warunkującej życie,
» wskazuje wodę jako jeden ze składników organizmu,
» przeprowadza proste doświadczenia,
» dokonuje obserwacji i pomiaru,
» wyciąga wnioski z przeprowadzonych obserwacji,
» współpracuje w grupie.
Metody pracy
» burza mózgów,
» praca z tekstem,
» pogadanka,
» doświadczenie,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zespołowa.
Środki dydaktyczne
» tekst przewodni Woda, płyta DVD,
» karty pracy: Znaczenie wody, Moje ciało to też woda, Ile jest wody w organizmie? Określenie zawartości wody w różnych
częściach rośliny, Wyniki obserwacji i pomiarów przeprowadzonych podczas doświadczeń, Mokra matematyka,
» kolorowe plansze: Znaczenie wody, Ile jest wody w organizmie, Moje ciało to też woda,
» okazy roślin lub ich organy: liście, owoce, nasiona, korzenie,
» kuchenka mikrofalowa lub piekarnik,
» waga laboratoryjna, probówki, szklane naczynka,
» olej,
» dwie jednakowe rośliny doniczkowe,
» 6 podobnych liści tej samej rośliny.
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Tok lekcji:
I Część wstępna
1. Analiza tekstu źródłowego Woda.
2. Burza mózgów. Uczniowie podają i zapisują na tablicy przykłady znaczenia wody jako substancji warunkującej
życie. Korzystają z informacji zawartych w tekście oraz przytaczają własne pomysły.
3. Tworzenie notatki.
Na tablicy zostaje narysowana duża kropla. W niej uczniowie zapisują punkty podające znaczenie wody dla
organizmów.
Wypełnienie karty pracy Znaczenie wody.
Należy podkreślić, że woda jest jednym z głównych składników budujących organizmy.
II Część właściwa
1. Pogadanka.
Nauczyciel omawia ilustracje na kolorowych planszach Moje ciało to też woda oraz Ile jest wody w organizmie?
Podaje informacje o zawartości wody w przykładowych organizmach oraz w różnych narządach i tkankach
ludzkiego ciała.
2. Doświadczenia.
Doświadczenie 1 - określenie zawartości wody w roślinach lub ich częściach.
Cel: dowiedzenie, że woda jako składnik organizmu jest niezbędna do jego funkcjonowania.
Materiał: okazy roślin lub ich części (owoce, liście, nasiona, korzenie).
Uczniowie zostają podzieleni na grupy. Każda grupa otrzymuje do zbadania wybraną próbkę. Do doświadczenia
wybrane zostają rośliny o różnej zawartości wody - bardziej i mniej „soczyste". Uczniowie ważą na wadze laboratoryjnej próbki i umieszczają je w naczyniach. Następnie suszą je w piekarniku elektrycznym lub kuchence mikrofalowej.
Po określonym czasie suszenia i wystudzeniu próbek uczniowie jeszcze raz ważą rośliny. Porównują wyniki i określają
ilość utraconej wody. O tym, że rośliny utraciły właśnie wodę, przekonują się, obserwując gromadzącą się parę na
szybce kuchenki.
Wniosek: liście, owoce i korzenie roślin zawierają znaczne ilości wody, natomiast nasiona mniej.
Wyniki swoich obliczeń uczniowie przedstawiają w tabeli na karcie pracy Określenie zawartości wody w różnych
częściach rośliny.
Doświadczenie 2 - czy rośliny pobierają dużo wody?
Cel: wykazanie, że rośliny pobierają i wyparowują wodę, wykorzystując ją do przeprowadzanych czynności życiowych.
Materiał: liście roślin doniczkowych.
Uczniowie przygotowują trzy probówki i napełniają je wodą do jednakowego poziomu. Aby wyeliminować parowanie wody, jej powierzchnię w każdej probówce pokrywają centymetrową warstwą oliwy spożywczej. Z wybranej
rośliny doniczkowej ucinają sześć liści. Do pierwszej probówki wkładają jeden ucięty liść, do drugiej pozostałe pięć.
Trzecia probówka pozostaje pusta i traktowana jest jako próba kontrolna. Po kilku dniach uczniowie porównują
stopień ubytku wody w pojemnikach.
Wniosek: rośliny pobierają i wyparowują bardzo duże ilości wody.
Uczniowie notują wyniki obserwacji na karcie pracy w tabeli Czy rośliny pobierają dużo wody?
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Doświadczenie 3 - czy woda jest niezbędna do życia?
Cel: wykazanie, że rośliny potrzebują wodę do przeprowadzanych czynności życiowych. Przy braku wody chorują
i zamierają.
Uczniowie prowadzą uprawę doniczkową dwóch roślin tego samego gatunku o jednakowej wielkości i liczbie
liści, w takich samych warunkach temperaturowych i świetlnych. Jedną taktują jako próbę kontrolną i podlewają ją
systematycznie. Druga roślina (próba doświadczalna) nie jest podlewana. Po upływie czterech dni uczniowie dokonują obserwacji, analizując przede wszystkim jędrność rośliny, sztywność, wygląd liści. Wyciągają wnioski. Od tego dnia
podlewanie jest systematyczne u obu roślin, a uczniowie, sprawdzając ich stan fizjologiczny, zapisują zmiany w tabeli
przez następne 4 dni. Analizują swoje obserwacje i starają się wytłumaczyć procesy zachodzące w badanej roślinie.
Wniosek: woda jest czynnikiem warunkującym prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
Wyniki obserwacji notują na karcie pracy w tabeli Czy woda jest niezbędna do życia?
Wypełnienie karty pracy Zanieczyszczone jezioro. Wykonanie poleceń zawartych na karcie.
III Część końcowa
1. Podsumowanie.
Na podstawie wniosków sformułowanych po przeprowadzonych doświadczeniach uczniowie argumentują
zasadność powiedzenia Woda cenniejsza niż złoto.
2. Zadanie domowe.
Rozwiąż zadania z karty pracy Mokra matematyka.
Bibliografia:
» E. Gierek, S. Knutelski, Człowiek i środowisko wodne – ćwiczenia nie tylko na lekcje przyrody, Wydawnictwo MCDN,
Kraków 2002
» E. Gierek, I. Gwiżdż, Przez matematykę do ekologii – zbiór zadań o tematyce ekologicznej, Fundacja Wspierania
Inicjatyw Ekologicznych, Kraków 2003
» E. Tyralska –Wojtycza, Błękitny monitoring, ROEE, Kraków 1998
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SCENARIUSZ

9 - KARTA PRACY 1

Określenie zawartości wody w różnych częściach rośliny.
GATUNEK ROŚLINY
RODZAJ PRÓBKI

WAGA ŚWIEŻEJ MASY
(g)

WAGA SUCHEJ MASY
(g)

WYKRES SŁUPKOWY
g
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RÓŻNICA
W WADZE (g)

SCENARIUSZ

9 - KARTA PRACY 2

WYNIKI OBSERWACJI I POMIARÓW
PRZEPROWADZONYCH PODCZAS DOŚWIADCZEŃ

Czy rośliny pobierają dużo wody?

DZIEŃ POMIARU

WYSOKOŚĆ SŁUPA
WODY (cm)
PRÓBKA KONTROLNA

WYSOKOŚĆ SŁUPA
WODY (cm)
PRÓBKA Z 1 LIŚCIEM

WYSOKOŚĆ SŁUPA
WODY (cm)
PRÓBKA Z 5 –CIOMA
LIŚĆMI

1.
2.
3.
4.
5.

Czy woda jest niezbędna do życia?
DZIEŃ OBSERWACJI

PRÓBKA KONTROLNA

1.
2.
3.
4.
5. podlewanie
6.
7.
8.
9.
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PRÓBKA BADANA

SCENARIUSZ

9 - KARTA PRACY 3

ZNACZENIE WODY
Polecenie
W miejscu kropek wpisz jakie znaczenie ma woda.
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SCENARIUSZ

9 - KARTA PRACY 4

MOKRA MATEMATYKA

Polecenie

Rozwiąż zadania.
1. W organizmie człowieka woda stanowi 23 jego masy.
a. oblicz, ile kilogramów wody zawiera Twoje ciało,
b. ułamek 23 zapisz w postaci procentu.
Rozwiązanie ...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Odpowiedź
a. ...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
b. ................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Jeśli waga Ali wynosi 51 kg, to woda w jej organizmie waży:
A. 33 kg

B. 6,6 kg

C. 34 kg

D. 22 kg

(Wykorzystaj dane z poprzedniego zadania).
Rozwiązanie ...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Odpowiedź ………………………………....................................................................................……………….
……………….....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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SCENARIUSZ 10
Temat: Wpływ środowiska na budowę i wygląd organizmów.
Cele ogólne
» uświadomienie zależności budowy organizmu od warunków środowiskowych.
Cele operacyjne
uczeń:
» wymienia różne rodzaje środowisk życia organizmów,
» wymienia i charakteryzuje czynniki warunkujące życie w wodzie,
» wymienia przystosowania budowy zewnętrznej i czynności życiowych organizmów do panujących warunków
środowiskowych,
» formułuje wnioski,
» argumentuje swoje zdanie,
» pracuje w grupie.
Metody pracy
» praca z tekstem,
» dyskusja,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa.
Środki dydaktyczne
» tekst przewodni Spotkanie z czaplą, płyta DVD,
» kolorowe plansze: Mieszkańcy jeziora, Zwierzęta żyjące w jeziorze, Rośliny żyjące w jeziorze.
» karty pracy: Mieszkańcy jeziora, Dzioby i stopy, Dobrze zamaskowani, Porównanie warunków życia
w środowiskach lądowym i wodnym,
» kartki z zagadnieniami do opracowania przez grupy.
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Tok lekcji:
I Część wstępna
1. Powtórzenie wiadomości o środowisku jako miejscu życia organizmów.
Podanie przykładów środowisk, w tym wodnych.
2. Porównanie warunków panujących w środowisku wodnym i lądowym.
Uczniowie otrzymują karty pracy Porównanie warunków życia w środowisku lądowym i wodnym i samodzielnie
je wypełniają.
3. Kontrola prawidłowości wypełnienia karty. Uczniowie argumentują swoje odpowiedzi, podając przykłady.
II Część właściwa
1. Wysłuchanie czytanego tekstu przewodniego Spotkanie z czaplą (lub z płyty DVD). Podczas słuchania nagrania
uczniowie notują nazwy gatunkowe wymienianych organizmów. Zwracają uwagę na informacje, w której części
jeziora one występują, jak się poruszają, jaki jest ich wygląd, sposób odżywiania, polowania, zapylania, itp.
2. Praca w grupach.
Klasa zostaje podzielona na trzy grupy. Każda z grup otrzymuje do opracowania jedno zagadnienie.
Uczniowie muszą zgromadzić wiadomości na dany temat, a następnie odpowiedzieć na zadane pytanie.
W czasie pracy mogą korzystać z kolorowych plansz Mieszkańcy jeziora, Zwierzęta żyjące w jeziorze, Rośliny
żyjące w jeziorze.
Zagadnienia do analizy.
Grupa 1 - Analizując budowę czterech roślin żyjących w jeziorze (rogatka, grzybienia białego, pałki wodnej, rzęsy
wodnej), wykaż wpływ warunków środowiska na budowę organizmu. Zwróć uwagę na: budowę łodygi, liście,
miejsce zakorzenienia, kwiaty, sposób zapylania. Zastanów się, jakie warunki panują w poszczególnych strefach
jeziora, w których występują wymienione rośliny.
Grupa 2 - Przeanalizuj pokrycie ciała (rodzaj, barwę) szczupaka, żaby, kaczki krzyżówki i jej kacząt, bobra.
Wykaż zależność między pokryciem ciała a trybem życia, miejscem występowania, sposobem poruszania,
zdobywania pożywienia, kryjówką.
Grupa 3 - Przyglądnij się uważnie dziobom i stopom ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (bocian, czapla, żuraw,
kaczka, łabędź, perkoz, rybołów). Czy możesz określić, czym się odżywiają, jak się poruszają w środowisku wodnym?
3. Prezentacja. Liderzy grup prezentują wyniki swojej pracy. Uczniowie wymieniają się wiadomościami na temat:
warunków życia w różnych strefach jeziora, organizmów tam występujących i ich przystosowania do tych warunków.
4. Uzupełnienie karty pracy Dzioby i stopy.
III Część końcowa
1. Dyskusja.
W jaki sposób warunki środowiska mogą wpływać na budowę, wygląd organizmów, które w nim żyją?
Uzupełnienie karty pracy Mieszkańcy jeziora.
2. Zadanie domowe.
Wypełnij kartę pracy Dobrze zamaskowani.
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SCENARIUSZ

10 - KARTA PRACY 1

PORÓWNANIE WARUNKÓW ŻYCIA
W ŚRODOWISKU LĄDOWYM I WODNYM

Polecenie
Uzupełnij tabelkę.
Użyj określeń: mniejsza, mniejszy, większa, większy, duże wahania, małe wahania, stała, zmienia się.

ŚRODOWISKO LĄDOWE

zawartość tlenu

przejrzystość
rozchodzenie się światła

gęstość

opór

różnice temperatury

wilgotność
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ŚRODOWISKO WODNE
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10 - KARTA PRACY 2

Polecenie
Wycięte sylwetki zwierząt i roślin wklej w odpowiednie miejsca na rysunku.

MIESZKAŃCY JEZIORA

SCENARIUSZ

SCENARIUSZ

10 - KARTA PRACY 3

DZIOBY I STOPY
Polecenie
Wytnij sylwetki dziobów i stóp ptaków i dopasuj je do siebie. Spróbuj odgadnąć, do jakiego gatunku ptaka należą.
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SCENARIUSZ

10 - KARTA PRACY 4

DOBRZE ZAMASKOWANI
Polecenie
Pokoloruj rysunki. Rybę i żabę na jednym z nich zamaluj na kolor czerwony, a na drugim przedstaw w ich naturalnych
barwach. Zamaluj tło, również używając naturalnych barw występujących w otoczeniu.
Odpowiedz na pytania:
1. Dlaczego bocianowi jest trudno zauważyć żabę lub płynącą rybę?
2. Czy łatwo jest upolować zwierzę w jego środowisku?
3. Wyjaśnij słowo „kamuflaż”.
Odpowiedzi zapisz poniżej rysunków

- 86 -

szkoła podstawowa - klasy 4-6

Elżbieta Gierek

SCENARIUSZ 11
Temat: Co się kryje w wodach Bałtyku?
Cele ogólne
» uświadomienie zależności bogactwa biocenozy od warunków środowiskowych;
» uświadomienie potrzeby ochrony wód Bałtyku oraz odpowiedzialnego gospodarowania jego zasobami.
Cele operacyjne
uczeń:
» wskazuje na mapie fizycznej świata Morze Bałtyckie oraz inne wybrane morza,
» odczytuje informacje z mapy,
» wymienia przykłady organizmów żyjących w Bałtyku,
» dostrzega wpływ środowiska na bogactwo biocenozy,
» wymienia przyczyny degradacji wód Bałtyku, proponuje działania naprawcze,
» rozwija umiejętność analizowania i interpretowania faktów,
» potrafi współpracować w grupie rówieśniczej.
Metody pracy
» praca z tekstem,
» pogadanka,
» metaplan.
Formy pracy
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» tekst przewodni Rozmowa w fokarium,
» karty pracy: Linia brzegowa Polski, Dlaczego Bałtyk jest morzem słonawym? , Kraje nadbałtyckie,
» kolorowa plansza Organizmy Morza Bałtyckiego,
» mapy: fizyczna Europy i świata, klimatyczna świata, polityczna Europy, zaludnienia Europy,
» atlasy geograficzne lub przyrodnicze,
» arkusz szarego papieru.
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Tok lekcji:
I Część wstępna
1.

Przypomnienie rodzajów mórz oraz pojęć: morze śródlądowe, linia brzegowa, cieśnina, zatoka, wyspa.

2.

Analiza mapy fizycznej Europy i Polski. Uczniowie ustalają, jakim morzem jest Bałtyk.
Wskazują na mapie cieśniny łączące go z oceanem, elementy linii brzegowej wzdłuż wybrzeża polskiego.
Uzupełniają kartę pracy Linia brzegowa Polski.

II Część właściwa
1.

Analiza mapy klimatycznej świata w atlasie przyrodniczym lub geograficznym.
Uczniowie odczytują z mapy, w jakiej strefie klimatycznej położone jest Morze Bałtyckie. Następnie odnajdują
na mapie fizycznej świata morza o bogatych biocenozach. Porównują ich położenia w stosunku do położenia
geograficznego Bałtyku.
Pogadanka.
Nauczyciel, wykorzystując kolorową planszę Organizmy Morza Bałtyckiego, zapoznaje uczniów z gatunkami
żyjącymi w Bałtyku. Wskazuje kolejno przedstawicieli roślin i zwierząt, kładąc nacisk na bezkręgowce, ryby
i nieliczne gatunki ssaków. Wskazuje również na planszy ptaki związane z bałtyckim ekosystemem.
Nauczyciel zwraca uwagę na stosunkowo ubogie życie biologiczne Bałtyku.
Analiza tekstu przewodniego.
Uczniowie czytają tekst Rozmowa w fokarium lub słuchają nagrania na płycie DVD.
Praca w podziale na grupy.

2.

3.
4.

Grupa 1 – Praca z mapą.

»
»
»
»
»
»

Uczniowie analizują położenie geograficzne Morza Bałtyckiego.
Polecenia dla uczniów.
Odczytaj z mapy, częścią jakiego oceanu jest Bałtyk.
Jak nazywają się cieśniny, które go z nim łączą? Czy tworzą szeroki dostęp do Morza Północnego?
Jakie są tego konsekwencje w kontekście mieszania się wód obu mórz?
Jaka jest największa głębokość Bałtyku? Porównaj ten odczyt z odczytami głębokości innych mórz.
Oceń, czy Bałtyk jest morzem głębokim.
Przeanalizuj linię brzegową i wskaż elementy wybrzeża - większe zatoki, wyspy, cieśniny.
Uczniowie mają do dyspozycji: atlasy przyrodnicze lub geograficzne, mapę fizyczną Europy.

Grupa 2 – Praca z tekstem, mapą.
Uczniowie analizują właściwości chemiczne i fizyczne wód Bałtyku.
Polecenia dla uczniów.
» Jakie są właściwości chemiczne i fizyczne wód Bałtyku (zasolenie, temperatura, prądy morskie)?
» Wyjaśnij przyczyny niskiego zasolenia.
» Odpowiedz, dlaczego wody Bałtyku klasyfikujemy jako chłodne.
Uczniowie mają do dyspozycji: atlasy przyrodnicze lub geograficzne, mapę fizyczną Europy, tekst przewodni
Rozmowa w fokarium.

- 88 -

szkoła podstawowa - klasy 4-6
Grupa 3 – Metaplan – rozważenie problemu „Zanieczyszczenie wód Bałtyku”.
Uczniowie analizują problem. Swoje wnioski zapisują w formie plakatu.
»
»
»
»

5.

Polecenia dla uczniów.
Odczytaj z mapy i wypisz nazwy państw nadbałtyckich.
Odczytaj nazwy największych rzek wpadających do Bałtyku. Przeanalizuj, przez jakie państwa płyną.
Przeanalizuj mapę zaludnienia Europy. Zastanów się, czy ilość mieszkańców kontynentu ma wpływ na zanieczyszczenie
wód morza.
Określ przyczyny i skutki zanieczyszczenia wód Bałtyku.
Uczniowie mają do dyspozycji: atlasy geograficzne, mapę fizyczną Europy, mapę polityczną Europy, mapę zaludnienia Europy.
Prezentacja.
Liderzy grup prezentują wyniki pracy. Przedstawiciel pracujących metodą metaplanu zawiesza na tablicy plakat.
Uczniowie wspólnie analizują problem ujęty w różnych kontekstach. Ważna jest dokładna analiza wszystkich
elementów metaplanu: opis stanu aktualnego, stanu idealnego, rozbieżności między nimi, ale przede wszystkim
wniosków postawionych przez uczniów.

III Część końcowa
1.

Analiza wniosków.
» Jakie czynniki mają wpływ na bogactwo życia biologicznego Bałtyku?
» Które z nich są od nas zależne?
» Czy można podjąć działania mogące ograniczyć ubożenie flory i fauny Morza Bałtyckiego?
2.
Uzupełnienie karty pracy Dlaczego Bałtyk jest morzem słonawym?
3.

Zadanie domowe:
» Przygotuj informację, które europejskie rzeki wnoszą wraz ze swoimi wodami najwięcej zanieczyszczeń do Bałtyku.
» Wypełnij kartę pracy Kraje nadbałtyckie.

Bibliografia
» http://www.naszbaltyk.pl
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11 - KARTA PRACY 1

Morze Bałtyckie

mierzeja .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zatoka .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Polecenie
Podpisz elementy linii brzegowej Polski. Użyj określeń: zatoka, zalew, wyspa, mierzeja.
Wpisz nazwy geograficzne elementów polskiego wybrzeża.
Wyjaśnij pojęcia:

LINIA BRZEGOWA POLSKI

SCENARIUSZ

SCENARIUSZ

11 - KARTA PRACY 2

DLACZEGO BAŁTYK JEST MORZEM SŁONAWYM?
Polecenie
Przeanalizuj uważnie fragment opowiadania mamy – foki z tekstu „Rozmowa w fokarium”.
… Bałtyk jest płytkim morzem. Jego wody są słabo zasolone. Nazywany jest morzem słonawym. Ma na to wpływ wiele
czynników, na przykład słabe parowanie wody ze względu na położenie geograficzne morza. Dużo dopływa też rzek
do Bałtyku, którymi spływają wody słodkie. A o cieśninach duńskich już wam mówiłam. Sami pomyślcie, jakie to ma
znaczenie….
Tak więc pomyśl, a odpowiedź zapisz poniżej.

Odpowiedź:
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
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SCENARIUSZ

11 - KARTA PRACY 3

PAŃSTWA NADBAŁTYCKIE
Polecenie
Podpisz kraje leżące w basenie Morza Bałtyckiego.
Możesz korzystać z atlasu.
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Elżbieta Gierek

SCENARIUSZ 12
Temat: Dziwna substancja – woda.
Cele ogólne
» kształtowanie postawy badacza w poznawaniu świata przyrody;
» zaznajomienie z właściwościami substancji w różnych stanach skupienia.
Cele operacyjne
uczeń:
» podaje nazwy stanów skupienia substancji oraz ich przemian,
» wymienia właściwości wody,
» opisuje obieg wody w przyrodzie,
» wyciąga wnioski z przeprowadzonej obserwacji,
» posługuje się pojęciem „drobina”,
» prezentuje za pomocą modelu drobinowego stany skupienia substancji,
» rozwija umiejętność pracy w grupie.
Metody pracy
» dyskusja,
» pogadanka,
» obserwacja,
» doświadczenie,
» burza mózgów,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zespołowa.
Środki dydaktyczne
» karty pracy: Przemiany stanów skupienia wody, Historia kropli wody, Łamanie głowy,
» kolorowa plansza Historia kropli wody,
» kółka wycięte z kolorowego papieru (dwa małe, jedno duże), po 1 komplecie dla każdego ucznia,
» termos z kostkami lodu,
» czajnik, lusterko,
» naczynia o różnych kształtach,
» 3 kartki A4,
» woda,
» modele drobin, np. ziarna fasoli, guziki, monety itp.
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Tok lekcji:
I Część wstępna
1. Dyskusja.
»
»
»
»

Powtórzenie wiadomości na temat wody jako substancji powszechnie występującej w przyrodzie.
Gdzie w środowisku naturalnym spotykamy wodę?
W jakich postaciach występuje?
Jakie poznaliśmy środowiska wodne ?
Jakie znaczenie ma woda dla organizmów?

II Część właściwa
1. Ustalenie składu chemicznego wody.
Pogadanka.
Nauczyciel przypomina uczniom pojęcie drobina lub posługuje się pojęciami cząsteczka, atom.
Omawia narysowany na tablicy model cząsteczki wody. Zwraca uwagę na dwa atomy wodoru, jeden tlenu.
Ćwiczenie.
Uczniowie układają na ławce model cząsteczki wody, używając kółek wyciętych z kolorowego papieru
(dwa kolory, dwie wielkości). Kółko większe oznacza atom tlenu, dwa mniejsze - atomy wodoru.
2. Stany skupienia wody. Przemiany fazowe.
Burza mózgów.
Uczniowie zapisują na tablicy przykłady postaci, w jakich woda może występować w przyrodzie.
Ustalają nazwy stanów skupienia (ciecz, stan stały – lód, gaz – para wodna).
Obserwacje.
Obserwacja 1. Nauczyciel demonstruje wyjęte z termosu kostki lodu. Uczniowie ustalają, jaki to stan skupienia oraz
określają właściwości wody w stanie stałym (kształt, barwa, smak, zapach).
Następnie lód zostaje umieszczony w pobliżu źródła ciepła, np. niedaleko kaloryfera. Uczniowie obserwują jego
zmianę. Precyzują, jak i które właściwości się zmieniły. Podają nazwę przemiany, której uległa woda oraz czynnik,
jaki ją wywołał. Biorą pod uwagę fakt, że wcześniej kostki, pozostając w termosie, zachowały swój kształt.
Obserwacja 2. Nauczyciel przykłada lusterko do dziubka czajnika z gotującą się wodą.
Uczniowie mogą wywołać podobny efekt, dmuchając na lusterko.
Ponownie podają nazwę stanu skupienia wody oraz nazwę przemiany, którą zaobserwowali.
Ważne, aby zapamiętali, że widoczny „obłok” wydobywający się z czajnika to nie para wodna, tylko woda już w stanie
ciekłym.
Ustalają, jaki czynnik spowodował skroplenie pary wodnej.
Obserwacja 3. Nauczyciel demonstruje uczniom pojemniki o różnych kształtach napełnione wodą.
Uczniowie ustalają, czy woda ma własny kształt. Zastanawiają się, w jaki sposób woda wypełnia pojemnik. Określają
jej barwę, smak, zapach. Porównują jej własności do tych, które stwierdzili, badając lód.
Porównują sposób wypełnienia pojemnika przez ciecz i gaz.
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Dyskusja.
Uczniowie ustalają, jakie warunki decydują o przejściu wody z jednego stanu w drugi. Podają temperaturę topnienia,
krzepnięcia oraz parowania wody w warunkach normalnego ciśnienia atmosferycznego.
Wypełniają kartę pracy Przemiany stanów skupienia wody.
Doświadczenie modelowe.
Nauczyciel przypomina, jak zbudowane są substancje. Utrwala pojęcie drobina, mówi o siłach oddziaływania,
odległościach między drobinami w różnych stanach skupienia. Odwołuje się do obserwacji poczynionych przez
uczniów.
Uczniowie ustalili, że temperatura powoduje zmiany stanu skupienia wody. Ich zadaniem jest wykonanie modelu wody
w stanie stałym, ciekłym i gazowym (do doświadczenia można użyć jako drobin np. ziaren fasoli, guzików, monet).
Klasa zostaje podzielona na grupy 4-5 osobowe. Każda grupa otrzymuje 3 kartki A4 symbolizujące poszczególne stany
skupienia wody i jednakową (około 50 sztuk) liczbę „drobin”. Zadaniem uczniów jest ułożenie „drobin” na poszczególnych kartkach tak, aby symbolizowały wodę w postaci gazu, cieczy, ciała stałego.
Sprawdzenie poprawności wykonania modelu.
W tej czynności powinna brać udział cała klasa. Uczniowie porównują na poszczególnych kartkach układ drobin,
odległości miedzy nimi, sposób „wypełnienia” pojemników, ilość ułożonych drobin.
Odgadują, która kartka przedstawia model gazu, która cieczy, a która ciała stałego.
Omawiają właściwości substancji (wody) w różnych stanach skupienia. Szczególny nacisk należy położyć na posiadanie kształtu i ściśliwość.
3. Obieg wody w przyrodzie.
Analiza kolorowej planszy Historia kropli wody.
Nauczyciel omawia zjawisko krążenia wody.
Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń uczniowie ustalają, jak nazywają się poszczególne przemiany wody
podczas jej obiegu. Wypełniają kartę pracy Historia kropli wody.
III Część końcowa
1. Praca w parach. Opracowanie słowniczka pojęć.
Uczniowie, pracując parami, definiują pojęcia i sporządzają notatkę.
Wyjaśniają znaczenia wyrazów: skraplanie, krzepnięcie, topnienie, parowanie, obieg wody, para wodna itp.
Każda para pracuje nad notatką dotyczącą jednego pojęcia związanego z tematyką lekcji.
Prezentacja - odczytanie przez uczniów sporządzonych notatek.
2. Zadanie domowe.
Rozwiąż krzyżówkę na karcie pracy Łamanie głowy.
Bibliografia
» Woda, Pakiet edukacyjny, praca zbiorowa pod redakcją E.Tyralska-Wotycza, Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie, Kraków 2003
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SCENARIUSZ

12 - KARTA PRACY 1

PRZEMIANY STANÓW SKUPIENIA WODY
Polecenie
Wpisz wzdłuż narysowanych strzałek nazwy przemian stanów skupienia wody.

GAZ

CIAŁO STAŁE

CIECZ
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SCENARIUSZ

12 - KARTA PRACY 2

HISTORIA KROPLI WODY
Polecenie
W miejsce kropek wpisz odpowiednie nazwy przemian i zjawisk zachodzących podczas krążenia wody w przyrodzie.
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SCENARIUSZ

12 - KARTA PRACY 3

ŁAMANIE GŁOWY
Polecenie
Rozwiąż krzyżówkę.
1. Kiedy ciecz zamienia się w gaz.
2. Maleństwa budujące każdą substancję.
3. Kropelka do kropelki.
4. To ona decyduje, kiedy substancja zmienia stan skupienia.
5. Łatwo się rozpręża.
6. Dwa jego atomy i jeden tlenu to cząsteczka wody.
7. Wtedy bałwan wie, że jest wiosna.
8. Woda w postaci gazu.
9. Jeśli zapowiadane w prognozie są ciągłe, to może być powódź.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ŻYCIE W JEZIORZE
Polecenie
Uzupełnij opis jeziora z opowiadania Spotkanie z czaplą, wpisując w miejsce kropek odpowiednie wyrazy.

Po powierzchni pływała …….............. wodna. Na tafli wesoło ślizgały się ……...................
wśród uroczych kwiatów, nad którymi krążyły owady. Kwiaty i …..................... również pływały. Bociek pomyślał, jak głębokie musi być jezioro, skoro te rośliny, nazywane
…...................…. żółtymi i …............……… białymi, są zakorzenione w jego dnie. Przy brzegu majestatycznie kołysały się szuwary, wśród których wyróżniały się tatarak, …...............…..
pospolita oraz …..............….. wodna. Klekotek przypomniał sobie opowieści taty, że łodygi
tych roślin są ..............………. , puste w środku i odporne na uderzenia falującej przy brzegu wody - na pewno stanowiły one schronienie dla …............…… i ich piskląt, a może też
............………. i ich larw ............................. .

Polecenie
Uzupełnij rozmowę czapli z bocianem. W miejsce kropek wstaw odpowiednie wyrazy.

"… Przyroda tak to urządziła, że różne ….................…… w odmienny sposób są przystosowane do ……….................... , w którym żyją. Ty i ja mamy długie ……….. , a kaczka krótkie
z błoną między ................……… . Po co? By lepiej jej się …….......................… . My nie musimy pływać w poszukiwaniu jedzenia. Wystarczy, że mamy długie ....................……… . Zwróć
też uwagę, że kaczka ma natłuszczone …...........…….. , aby nie zamokły w wodzie. Ryby żyją
w wodzie, a więc zamiast płuc, które my mamy, one mają …..................…… umożliwiające
im oddychanie. Kiedy przyjrzysz się dokładniej ich ciału, zauważysz, że są śliskie i pokryte
............……….., co ułatwia im poruszanie się pod wodą. Kształt ciała mają również przystosowany do życia w wodzie …"
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ZAWARTOŚĆ WODY W ORGANIZMACH
Polecenie
Rozwiąż zadanie.
Odczytaj informacje z diagramu, a następnie odpowiedz na pytania lub rozwiąż zadania:

100%

ARBUZ

POMIDORY

TRUSKAWKI

JABŁKA

20%

CZEREŚNIE

40%

SAŁATA

60%

MARCHEW

80%

1. Jaki procent wody zawierają czereśnie?
Odpowiedź .............................................................................................................................................................................................
2. Który owoc jest podobnie soczysty jak sałata?
Odpowiedź .............................................................................................................................................................................................
3. Przyjmując, że 1 kg arbuza zawiera 98% wody, oblicz, ile wody zawiera arbuz o wadze 3 kg.
Rozwiązanie ...........................................................................................................................................................................................
Odpowiedź .............................................................................................................................................................................................
4. Zapotrzebowanie dobowe dorosłego człowieka na wodę wynosi 2 litry. Czy zjedzenie 2,5 kg truskawek w ciągu
dnia zaspokoi jego potrzeby?
Rozwiązanie ............................................................................................................................................................................................
Odpowiedź .............................................................................................................................................................................................
5. Jaki ułamek masy całej marchewki stanowi woda?
A. 0,09

B.

1
10

C. 0,8

9
D. 10

Odpowiedź .............................................................................................................................................................................................
6. Z 40 dag arbuza, 20 dag czereśni, 20 dag jabłek i 20 dag truskawek sporządzono sałatkę owocową. Jaka jest
zawartość wody w tej sałatce? Wykorzystaj wiadomości z diagramu, przyjmując, że zawartość wody w arbuzie
wynosi 98%, a w jabłku 84%.
A. 60 dag
B. 90 dag
C. 100 dag
D. 192 dag
Rozwiązanie ............................................................................................................................................................................................
Odpowiedź .............................................................................................................................................................................................
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PIĘTROWY UKŁAD GLONÓW W MORZU
Polecenie
Przeanalizuj uważnie fragment opowiadania mamy – foki z tekstu Rozmowa w fokarium na temat roślin żyjących
w Bałtyku.

… W Bałtyku są takie malutkie rośliny, które pływają biernie unoszone przez fale. Prawie ich nie widać.
Ludzie mówią na nie fitoplankton. To okrzemki i sinice. Są też takie, które porastają dno morskie. Tworzą
prawdziwe zarośla. Mogą być zielone jak gałęzatka, brązowe jak morszczyn albo czerwone jak widlik.
A wszystko zależy od tego, gdzie rosną i na jakiej głębokości. Wyglądają pięknie, jak kolorowe dywany …
Zamaluj trzema kolorami glony żyjące na dnie Bałtyku. W miejscu kropek wpisz odpowiednio: zielenice, brunatnice,
krasnorosty.
Odpowiedz na pytanie: jaki czynnik wpływa na piętrowe ułożenie glonów na dnie morskim?

Odpowiedź .............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
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Polecenie
Znajdź 10 różnic między rysunkami. Zaznacz je kolorowym kółkiem.

CZYM RÓŻNIĄ SIĘ RYSUNKI?

DODATKOWE KARTY PRACY

DODATKOWE KARTY PRACY

KRZYŻÓWKA NAD JEZIOREM
Polecenie
Rozwiąż krzyżówkę. W wyznaczonym miejscu wyjaśnij znaczenie hasła.
1. Ryba budząca strach w wodach jeziora.
2. Owady zapylają jego żółte kwiaty, a na dużych liściach może odpocząć żabka.
3. Czy on chodzi wspak?
4. Larwa płazów.
5. Jajeczka płazów otoczone galaretowatą „osłonką”.
6. Wodny narciarz.
7. Delikatna roślinna strefy dennej.
8. Słodkowodny glon przypominający długie nici.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hasło: ................................................................................................................................................................
Wyjaśnienie hasła: ............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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DODATKOWE KARTY PRACY

WITRAŻ MORSKIE OPOWIEŚCI
Polecenie
Wytnij szablon i używając cienkiej, kolorowej bibułki wykonaj witraż.
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DODATKOWE KARTY PRACY

KAMUFLAŻ
Polecenie:
Pokoloruj rysunek. Zastosuj naturalne barwy zwierząt. Korzystaj z kolorowej planszy Zwierzęta jeziora.
Odpowiedz na poniższe pytania.
Czy łatwo dostrzec przedstawione na rysunku ptaki w naturalnym środowisku?
Co oznacza wyraz kamuflaż?

Odpowiedzi ............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
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Polecenie
Pokoloruj rysunek.

KOLOROWANKA RYBAK

DODATKOWE KARTY PRACY

DODATKOWE KARTY PRACY

POLOWANIE
Polecenie:
Połącz strzałkami poszczególne ogniwa łańcucha pokarmowego.
Podpisz każde ogniwo. Wskaż producenta i konsumentów kolejnych rzędów.

mewa siodłata

rybitwa
foka szara

śledzie
chełbia modra

śledzie

morświn

sercówki
flądra

glony
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DODATKOWE KARTY PRACY

LABIRYNT
Polecenie
- Pomóż bobrowi przejść przez labirynt i bezpiecznie schronić się w kryjówce.
- Dokończ zdanie: kryjówka bobra to ............................................................................ .
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DODATKOWE KARTY PRACY

MORSKIE REBUSY
Polecenie
Rozwiąż rebusy. Hasła wpisz w miejsce kropek.

WAN = TYC

S = ZE

R

1. ...........................................................................................................................................

N
F

K

2. ...........................................................................................................................................

E
S

3. ...........................................................................................................................................
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50

341

To jest .......................................................

520 - 220 =
210 + 70 =
750 - 250 =
380 + 100 =
800 - 600 =

162

480

200

730

280

341

410

300

500

590

65

80

Polecenie
Wykonaj poniższe działania. Odszukaj na rysunku pola z otrzymanymi wynikami działań. Zamaluj je na szaro. Pozostałe pola zamaluj kolorem niebieskim.
Nazwij zwierzę przedstawione na rysunku.

CO TO ZA SSAK?

DODATKOWE KARTY PRACY

DODATKOWE KARTY PRACY

DRZEWKO
Polecenie
Oblicz i uzupełnij drzewka.
22 + 7 - 15 + 6 =

+

+

_

28 - 9 + 6 =

30 - 9 + 6 =

+

_

_

+
12 + 21 - 9 =

+
_
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DODATKOWE KARTY PRACY

"MAGICZNY KWADRAT"
Polecenie
W pustych polach narysuj tyle ryb, aby w rzędach poziomych i pionowych było ich zawsze 15.
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DODATKOWE KARTY PRACY

TRUCICIEL WODY
Polecenie
Pomóż strażnikom przyrody odszukać truciciela wody. Wskaż dom z którego ścieki odprowadzane są do jeziora
zamiast do oczyszczalni.

oczyszczalnia ścieków
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KOLOROWE PLANSZE

ZNACZENIE WODY

Tworzy środowisko życia.
Jest składnikiem wszystkich
organizmów.

Jest niezbędna do wszelkich
procesów życiowych.

Jest rozpuszczalnikiem
związków ustrojowych.

Jest składnikiem
pożywienia.
Bierze udział
w termoregulacji.

Krąży między atmosferą, litosferą
a hydrosferą, zmieniając swój stan
skupienia.

Może stanowić
źródło energii.

Transportuje wewnątrz organizmów produkty odżywcze,
produkty przemiany materii, witaminy, hormony, enzymy.
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ILE JEST WODY W ORGANIZMIE?

99% wody

84% wody

95% wody

90% wody
80% wody

89% wody

98% wody

95% wody
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KOLOROWE PLANSZE

MOJE CIAŁO TO TEŻ WODA
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KOLOROWE PLANSZE

KROPLE WODY
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KOLOROWE PLANSZE

LODOWCE
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KOLOROWE PLANSZE

PODZIAŁ WÓD

Wody płynące

KZ

KZ

Wody stojące

TZ

TZ

Sztuczne zbiorniki wodne

PW

PW

- 120 -

RSDG\
VSá\Z
SRZLHU]FKQLRZ\

ZVLąNDQLH
w grunt

parowanie

KOLOROWE PLANSZE

morze
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HISTORIA KROPLI WODY

WUDQVSRUWQDOąG

VSá\ZGRPRU]D

ZRG\
gruntowe

parowanie

RSDG\
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ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA WODY

KOLOROWE PLANSZE

mewa siodłata

ciosy

foka szara

morszczyn

flądra

KOLOROWE PLANSZE

sercówki

foka szara

ORGANIZMY MORZA BAŁTYCKIEGO

łyska
morświn

chełbia modra

omułek jadalny

rybitwa białoczelna

łabędź niemy

śledzie

flądra

mewa srebrzysta

pąkle

ostrygojad

mikołajek
nadmorski

omułek jadalny
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moczarka kanadyjska

kijanka żaby trawnej

skrzek

ważka świtezianka

rak

pływak żółtobrzeżek

grzybień biały

pałka wodna

trzcina

komar

szczeżuja

traszka zwyczajna

żaba trawna

grążel żółty

wierzba

szczupak

bóbr

czapla siwa

MIESZKAŃCY JEZIORA I

KOLOROWE PLANSZE

łyska

lin

krzyzówka

wydra

ciosy

perkoz dwuczuby

płoć

łabędź niemy

rybołów

KOLOROWE PLANSZE

MIESZKAŃCY JEZIORA II
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ROSLINY ŻYJĄCE W JEZIORZE
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KOLOROWE PLANSZE

ZWIERZĘTA ŻYJĄCE W JEZIORZE I
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ZWIERZĘTA ŻYJĄCE W JEZIORZE II
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PŁAZY

TZ

TZ

żaba trawna

żaba moczarowa

TZ

TZ

żaba jeziorkowa

ropucha zielona

TZ

TZ

kumak nizinny

grzebiuszka ziemna
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skrzek

kijanka

CYKL ROZWOJOWY ŻABY

KOLOROWE PLANSZE

żaba

KOLOROWE PLANSZE

BOCIAN
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ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO DAWNIEJ I DZIŚ

tratwa

kuter

wodolot

motorówka

jacht
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SPORTY WODNE
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ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC MIĘDZY OBRAZKAMI

KOLOROWE PLANSZE

