
Wirtualna 
woda

Scenariusz warsztatów dla młodzieży powstał w ramach projektu 
„Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności”.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 

członkowskimi Unii Europejskiej.



Drodzy nauczyciele i nauczycielki, trenerzy i trenerki,

Oddajemy w Wasze ręce dwa scenariusze warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, stworzone przez 
zespół trenerów i trenerek należących do Sieci trenerskiej Polskiej Akcji Humanitarnej we współpracy z trenerami i tre-
nerkami organizacji arche noVa e.V. Zachęcamy do wykorzystywania ich zarówno w pracy w szkole z młodzieżą, jak 
i w środowisku pozaszkolnym. Zależy nam, aby nasze materiały edukacyjne były dobrej jakości i jak najbardziej przydatne 
w pracy z młodzieżą. Dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze do scenariuszy i propozycje ich modyfikacji.

Służymy również pomocą oraz dodatkowymi informacjami i materiałami merytorycznymi. Wszelkie uwagi i pytania pro-
simy kierować na adres: olga.mielnikiewicz@pah.org.pl

Zachęcamy Was do odwiedzania naszych stron internetowych:
www.pah.org.pl
www.pajacyk.pl
www.facebook.com/PolskaAkcjaHumanitarna

 Polska Akcja Humanitarna, 2014

•
•
•
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Scenariusz – Wirtualna woda

Grupa docelowa: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Czas: 3h x 2

Grupa: Klasy 1–3 szkół gimnazjalnych, klasy 1–3 szkół ponadgimnazjalnych

Cele:
Zapoznanie uczniów i uczennic z pojęciem wirtualnej wody
Zrozumienie przez uczniów i uczennice procesów rządzącymi wirtualną wodą 
Wyjaśnienie uczniom i uczennicom wpływu, jaki wirtualna woda ma na ich życie i życie ludzi Globalnego Południa 
Wskazanie uczniom i uczennicom sposobów na dokonywanie świadomych wyborów 
Wyjaśnienie uczniom i uczennicom powiązania pomiędzy wirtualną wodą a jedzeniem 

 Wartości:
Współpraca
Odpowiedzialność
Empatia
Solidarność

Materiały: 
kartki papieru, długopisy, karteczki postit, papier flipczartowy, taśma papierowa, markery, sznurek, guma do przyklejania, 
flipchart z rozrysowaną pizzą, załączniki

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Autorzy scenariusza:  
Anna Chojnacka, Magda Cylwik, Adam Markuszewski
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Czas Metody + cele Przebieg Materiały Uwagi
20 min Przywitanie, 

przedstawienie się, 
integracja, kontrakt

Trener/ka wita się z osobami uczestniczącymi w warsztacie. Od samego początku zajęcia 
prowadzone są w konwencji „narracji” gry. 

ZAŁĄCZNIK 1 – GRA

Przedstawienie się trenera/ki, kilka słów  
o Polskiej Akcji Humanitarnej. 
 
Następnie osoby uczestniczące w warsztacie przedstawiają swoje imiona i odpowiadają 
na pytanie trenera/ki:

Co dziś piłeś/aś na śniadanie? 
Do czego/ jak używałeś/aś dziś wody?

Na dużym papierze flipczartowym/tablicy trener/ka zapisuje sugestie uczestników odnoś-
nie praw i obowiązków, jakie powinny obowiązywać wszystkich podczas zajęć (kontrakt).

Trener/ka przedstawia krótko cele i program warsztatów. 
 
Trener/ka proponuje energizer.

1. Witamy się jak:
księżniczki, 
skłócone sąsiadki/sąsiedzi, 
ziomki itp.

2. Wysoka woda
Trener/ka mówi: 
„Zapraszam was na spacer po plaży. Przed nami przypływ i odpływ. Na początku cho-
dzimy tak jakby na podłodze były kałuże, po cofającej się wodzie, skaczemy przez nie. 
(po chwili). Woda sięga nam po kostki. Chodzimy brodząc, skaczemy. Woda sięga nam 
po kolana. Przedzieramy się przez wodę. Woda sięga nam po pas. Stajemy na krzesła, 
albo przedzieramy się przez wodę albo pływamy. Idzie odpływ. Woda sięga nam znów 
po kolana/ kostki/znów są kałuże po cofającej się wodzie.”

3. Kula
Trener/ka mówi: 
„Macie małą kulkę w rękach, podrzucacie ją, żonglujecie, podajecie sobie za plecami/ 
kula rośnie/ jest tak duża, że nie mieści się w waszych ramionach. Teraz w parach 
trzymacie dwie. W czwórkach cztery. Jeśli się da, to w ósemkach. Teraz wszyscy 
łączycie się w jedną grupę i podtrzymujecie wasze ogromne kule.”

•
•

•
•
•

Załącznik 1 – opisujący 
przebieg gry, 
papier flipchartowy, 
markery, taśma do 
zapisywania imion

Kontrakt jest bardzo 
ważnym elementem 
zajęć.  

Jego stworzenie 
i zawarcie będzie miało 
wpływ na dalszą część 
zajęć.
 
Przykładowe zasady do 
kontraktu:

nie używamy 
telefonów 
komórkowych
słuchamy siebie 
nawzajem
szanujemy siebie 
nawzajem
jesteśmy otwarci na 
opinie innych
wypowiadamy się 
natemat opinii, a nie 
innych osób 

•

•

•

•

•

Warsztat 1
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Czas Metody + cele Przebieg Materiały Uwagi
4. Aktywności wodne.

Trener/ka prosi, żeby osoba w kręgu z lewej strony wymieniła wodny sport albo 
aktywność związaną z wodą (zmywanie/łowienie ryb). Najśmieszniej jest to 
powiedzieć w formie: Zmywam (zamiast zmywanie) albo gram w piłkę wodną/ 
pływam na plecach itd. Twoim zadaniem jest pokazać tę aktywność i powiedzieć 
kolejną, żeby kolejna osoba – po prawej stronie – mogła ją zademonstrować. Ta osoba 
pokazuje i mówi inną aktywność dla kolejnej osoby. Osoby, które już coś pokazują 
nie przestają pokazywać dopóki nie minie cała runda. Warto zrobić drugie koło i na 
początku powiedzieć o dwóch rundach uczestnikom/czkom.

45 min Gra symulacyjna Przebieg gry w załączniku nr 1.  

35 min Omówienie gry Omówienie gry w załączniku nr 1. Papier flipchartowy, 
markery

15 min Wprowadzenie do 
wirtualnej wody

Po zakończeniu i omówieniu gry, trener/ka odnosi się do hydrometru celem wyjaśnienia, 
czym jest wirtualna woda.

Trener/ka inicjuje burzę mózgów pytaniem: 
„Z czym Wam się kojarzy „wirtualna” woda?”
Następnie trener/ka po zebraniu wszystkich propozycji podkreśla te skojarzenia, które są 
właściwe pytając również o zdanie uczestników warsztatu. 

Trener/ka przedstawia pojęcie wirtualnej wody odpowiadając na pytania i poruszając 
następujące wątki:

Czym jest wirtualna woda?
Co oznacza? 
Średnia zawartość wirtualnej wody w różnych produktach. (Linijka – uczniowie 
układają produkty wg zawartości wirtualnej wody: Jeden duży banan (200g) – 160 l, 
Pizza Margherita – 1259 l, Kubek kawy –140 l, 1 kg ryżu – 3000 l, jabłko (150g) – 125 l)
Eksport wirtualnej wody w produktach. 

Zadaniem trenera/ki jest odwołanie się do gry i zaistniałych sytuacji/dylematów podczas 
jej przebiegu. 

Ważne, aby w podsumowaniu dyskusji pojawił się temat eksportu wirtualnej w postaci 
produktów i nieracjonalnego wykorzystywania wody w produkcji rolnej, które wpływają 
na dostęp do wody lokalnych społeczności w krajach Południa.

Jeśli przeprowadzamy tylko 1 część warsztatu, to:
Trener/ka proponuje uczestnikom warsztatu stworzenie osobistego „Action Plan” – planu 
działania opisującego, co każdy z nas może/chciałby zrobić na rzecz odpowiedzialnej 
konsumpcji w świetle globalnego użycia wirtualnej wody. 

•
•
•

•

Załącznik nr 2 + wzór

Papier flipczartowy, 
markery 
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Czas Metody + cele Przebieg Materiały Uwagi
Rundka polegająca na przedstawieniu przez uczestników warsztatu wybranego przez nich 
działania. 
Dla chętnych – uroczyste podpisanie „deklaracji” na rzecz pro aktywnej postawy w tej 
dziedzinie. 

15 min Zakończenie/
Ewaluacja

Trener/ka prosi uczestników warsztatu o napisanie SMS do kolegi/koleżanki, który ma 
odpowiedzieć na pytanie
 – czego dowiedziałeś/aś się na warsztacie?
 
Jeżeli jest czas, warsztat można zamknąć energizerem pt. „dreszcz tropikalny.”

Trener/ka prosi grupę o stanięcie w kółku.
Tłumaczy, że będzie kolejno pokazywać różne gesty, po czym wszystkie osoby z grupy 
powinny zaczynać je naśladować, ale nie jednocześnie, lecz jedna osoba po drugiej 
– zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Kolejne gesty są następujące:
zacieranie dłoni
pstrykanie palcami
klaskanie
uderzanie dłońmi o kolana
uderzanie dłońmi o kolana i tupanie

•
•
•
•
•

Post-ity Poprosić nauczyciela/kę  
o przechowanie 
kontraktu

Warsztat 2
Czas Metody + cele Przebieg Materiały Uwagi
10 min Przywitanie, odniesienie 

do poprzednich 
warsztatów

Przypomnienie, czym jest wirtualna woda, odwołanie do poprzednich warsztatów,  
jeśli się odbyły.

Przypomnienie kontraktu. 

Jeżeli warsztatów nr 1 nie było, trener/ka inicjuje burzę mózgów pytaniem: 
„Z czym Wam się kojarzy „wirtualna” woda?”

Następnie trener/ka po zebraniu wszystkich propozycji podkreśla te skojarzenia,  
które są właściwe pytając również o zdanie uczestników warsztatu. 

Taśma, markery, 
papier flipczartowy, 
wydrukowane rysunki 
z produktami
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Czas Metody + cele Przebieg Materiały Uwagi
Trener/ka przedstawia pojęcie wirtualnej wody odpowiadając na pytania i poruszając 
następujące wątki:

Czym jest wirtualna woda?
Co oznacza? 
Średnia zawartość wirtualnej wody w różnych produktach. (Linijka – uczniowie 
układają produkty wg zawartości wirtualnej wody: Jeden duży banan (200g) – 160 l, 
Pizza Margherita – 1259 l, Kubek kawy –140 l, 1 kg ryżu – 3000 l, jabłko (150g) – 125 l)
Eksport wirtualnej wody w produktach. 

•
•
•

•

30 min Skąd się bierze wirtualna 
woda?

Metoda ma na celu przybliżenie uczestnikom/czkom warsztatu procesu produkcji 
określonego produktu. 

Trener/ka dzieli osoby uczestniczące na grupy i rozdaje elementy przedstawiające proces 
produkcji chipsów.

Woda na różnych etapach powstawania produktu – uczniowie losują karteczkę z worka. 
Na karteczkach są rysunki (załącznik nr 2) i teksty (załącznik nr 3). Uczniowie mają za 
zadanie ustawić się w kolejności etapów produkcji chipsów i dopasować rodzaj zużytej 
wirtualnej wody do poszczególnych etapów – obrazków. (25 min)

Trener/ka zachęca do dyskusji następującymi pytaniami:
•	 Dlaczego konkretną ilość wody trudno jest oszacować?
•	 Jak możemy ograniczyć ilość wirtualnej wody?  

(Na których etapach produkcji możliwe jest ograniczenie zużycia wody?)
•	 Jak wpływa to na sytuację wodną w krajach Południa?

Załącznik nr 3 i nr 4 W zależności od liczby 
osób – można to 
ćwiczenie zrobić  
w grupach  
(tak, jak uczniowie 
pracowali do tej pory) 
lub całą klasą.

45 min Gra,,Lista zakupów” Metoda ma na celu zrozumienie procesu konsumpcji i możliwości własnych wyborów.

Trener/ka informuje, że kolejnym zadaniem uczestników warsztatów jest zrobienie 
zakupów produktów żywnościowych spożywanych w przeciągu tygodnia. Uczniowie 
mogą wybierać spośród produktów (zdjęć) z podaną liczbą wirtualnej wody, która została 
zużyta w czasie ich produkcji. 
Następnie mają za zadanie przekalkulować ile wirtualnej wody zawierają ich 
cotygodniowe zakupy spożywcze.

Trener/ka podsumowuje zadanie następującymi pytaniami:
•	 Czy moja lista zakupów zawiera produkty powszechnie uznane za bogate 

w odżywcze składniki i będące podstawą zdrowej i zrównoważonej diety?
•	 Co braliście/łyście pod uwagę  

tworząc swoją listę zakupów?

Załącznik nr 5 zdjęcia 
przedmiotów z liczbą 
litrów wirtualnej wody 
w nich zawartych oraz 
Załącznik nr 6 – szablon 
listy zakupów
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Czas Metody + cele Przebieg Materiały Uwagi
 •	 Po które produkty sięgnęliście chętnie – pochodzenia zwierzęcego, czy roślinnego?

•	 A co z wołowiną? Czy zauważyliście/łyście, że możemy wpłynąć na redukcję 
wirtualnej wody dzięki konsumpcji produktów roślinnych, a nawet dzięki 
konsumpcji mięsa innego, niż wołowiny (tu można wymienić przykłady…)?

•	 Jak Wasz wybór produktów żywnościowych wpływa na poziom wody na świecie?

•	 Czy wiedza zdobyta podczas tego ćwiczenia wpłynie na Waszą listę zakupów 
w sklepie spożywczym? 

Głównie wnioski, na które trener/ka ma za zadanie naprowadzić osoby uczestniczące 
w warsztacie to to, że:
„Ja kupuję  Mogę wybierać Wpływam na poziom wody”

35 min Co ja mogę zrobić? 
Dlaczego to jest ważne?

Trener/ka dzieli uczniów/uczennice na pary/małe grupy, a następnie zaprasza ich do 
wyboru jednego z rozłożonych na stole/podłodze artykułów.

Z treści wycinków z gazet/artykułów wynika, że:
•	 konsumenci są też na Globalnym Południu,
•	 istnieją współzależności między nami a Globalnym Południem.

Trener/ka inicjuje dyskusję (najpierw w parach/małych grupach a potem na forum pt. 
 
„Konsumenci z Globalnej Północy i Globalnego Południa – prognozy i konsekwencje.” 

Pytania pomocnicze dla par/małych grup do rozdania grupom:

Skąd pochodzą produkty i zasoby, które konsumujemy w krajach Globalnej 
Północy? Co dzieje się z tymi produktami, który nie zostały zużyte/skończy się ich 
termin ważności/ mają defekt/zepsują się?
Jaki wpływ ma produkcja i konsumpcja na środowisko; a przede wszystkim poziom 
wirtualnej wody, lokalną społeczność, ludzi w krajach Globalnego Południa? Czy/
jaki wpływ nasza konsumpcja ma na uboższe kraje?
W jaki sposób przemysł żywnościowy/ uprawy wpływają na dostęp wody 
w krajach Globalnego Południa? Jak wpływają one na lokalną społeczność 
i środowisko naturalne?
Jak media wpływają na nasze myśli i działania?
 Kto/co wpływa na nasze zachowanie konsumenckie/wybory w sklepie? 
Czyje potrzeby są zaspokojone, kiedy my konsumujemy?

•

•

•

•
•
•

Załącznik nr 7 – Wycinki 
z gazet/artykułów, 
inspirujące cytaty i myśli. 

Pytania pomocnicze dla 
małych grup/par

Załącznik nr 8 –
Osobisty Action Plan

Można zasugerować 
nauczycielowi/ 
nauczycielce, 
że opracowanie 
proponowanej deklaracji 
zobowiązującej 
uczniów i uczennice 
danej szkoły na rzecz 
świadomych wyborów 
w tej dziedzinie może 
być przedmiotem np. 
godziny wychowawczej.
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Czas Metody + cele Przebieg Materiały Uwagi
Trener/ka zbiera refleksje od chętnych osób i rozpoczyna się rozmowa na forum grupy.

Pytania pomocnicze do rozmowy na forum:

Czemu nasze społeczeństwo uważa 
 konsumpcję za dobrą?
Co jest potrzebą a co luksusem? Jak rozróżniamy „potrzeby„ od „zachcianek”? 
Czy konsumpcja sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi? 
Jak zmieniają się nawyki konsumpcyjne wraz ze zmianami w społeczeństwie? Jak 
te zmiany mają wpływ na nasze relacje z innymi ludźmi, tych obok i tych w innych 
zakątkach świata? 
Jak konsumpcja ma się do naszego statusu w społeczeństwie? 
Jaki jest związek między konsumpcją, bogactwem a wzrostem ludności na świecie? 
Co znaczy być konsumentem versus obywatelem? 

Trener/ka proponuje uczestnikom warsztatu stworzenie osobistego „Action Plan” – planu 
działania opisującego, co każdy z nas może/chciałby zrobić na rzecz odpowiedzialnej 
konsumpcji w świetle globalnego użycia wirtualnej wody. 

Rundka polegająca na przedstawieniu przez uczestników warsztatu wybranego przez nich 
działania. 

Dla chętnych -uroczyste podpisanie ‘deklaracji’ na rzecz pro aktywnej postawy w tej 
dziedzinie.

•

•
•
•

•
•
•

15 min Podsumowanie 
i zakończenie

Trener/ka podsumowując warsztaty podkreśla perspektywę Globalnej Północy i Południa.

Zainteresowanych tematem odsyła do tzw. „linkownii”.

Ewaluacja np.

Na narysowanych na papierze flipczartowym kawałkach pizzy uczniowie i uczennice 
przyklejają postity z odpowiedziami na trzy ułożone wcześniej pytania: co ich zaskoczyło, 
co najbardziej utkwiło im w pamięci oraz czy pod wpływem warsztatu podejmą jakieś 
kroki w kwestii redukcji zużycia wirtualnej wody?

Trener/ka dziękuje za uczestnictwo i życzy powodzenia w realizacji ich zobowiązań.
 

Linkownia, papier 
flipchart, markery
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Czas: gra- 45 minut

Omówienie 35 minut

Gra jest w fazie testowania. Trenerów/ki, którzy będą pracowali na podstawie tego materiału prosimy o przesłanie informacji zwrot-
nych/komentarzy (formularz z pytaniami w załączeniu). 

Potrzebne materiały:
Kartki do przeprowadzenia losowania liczby pól uprawnych
Pakiet kart do gry w liczbie odpowiedniej do przewidywanej liczby zespołów
Hydrometr + pocięte paski do zaznaczania wykorzystania wody na hydrometrze dla każdej z drużyn 
Tablica lub flipchart do narysowania tabeli z punktami
Kartki z symbolami narzędzi
Kostka do gry lub karteczki do losowania z cyframi 1-6

Rozpoczęcie gry „Ksitsi“
 

•
•
•
•
•
•

Załączniki do warsztatu nr 1 – GRA KSITSI

Słowa trenera/ki Działania w grze
Trener/ka w graficzny sposób (zegar, wskazówki, piramida, etc. → do wyboru) przedstawia 
obecny etap gry, by uczniowie dokładnie wiedzieli co się w danej chwili dzieje. 

Można też wykorzystać symbole lub atrybuty do opisu poszczególnych części kolejnych 
etapów/rund, np.

kropla wody – zaznaczanie zużycia wody na hydrometrze
$ – moment zliczania zysku z plonów/hodowli
stragan/koszyk – targ
! – specjalna oferta
:( – katastrofa naturalna, itp. 
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Słowa trenera/ki Działania w grze
Celem gry, w którą zaraz wszyscy zagramy jest lepsze zrozumienie procesów związanych 
z wodą i żywnością na Globalnym Południu.

Poinformowanie o metacelu gry.

Dobierzcie się w trójki, w zespoły, w których za chwilę będziecie grać w grę. Podział na grupy (wybór indywidualny lub losowanie)
Jeśli jest parzysta liczba osób, może być jedna para.

Przenieśmy się teraz do krainy Ksitsi na południowej półkuli, gdzie panuje tropikalny 
klimat. Wyobraźcie sobie wzgórza pokryte zielonymi lasami. Między nimi jest wioska,  
gdzie mieszkacie i tam też są położone wasze pola. Jesteście rolnikami/rolniczkami i za 
chwilę udacie się do pracy.

Wprowadzenie do gry.

Trener/ka przeprowadza losowanie kartek z numerkami/ kolorami, które symbolizują 
odpowiednią liczbę kartek (1,2,3).
Każda para (trójka) losuje kartkę z liczbę przysługujących im kartek – przyszłych pól 
uprawnych.

Otrzymaliście właśnie pola, które jako rolnicy/rolniczki macie w dyspozycji. Usiądźcie 
w wybranych przez siebie miejscach w klasie i na podłodze / na ławkach rozłóżcie kartki. 
W ten sposób powstanie wasza wioska.

Stworzenie wioski.

Waszym zadaniem jest bycie dobrym gospodarzem/gospodynią przez 6 rund gry, to znaczy 
podejmowanie najlepszych dla was decyzji. Każda runda to rok. To, co bierzecie pod uwagę 
podejmując decyzje, to ilość wykorzystywanej przez was wody i ilość środków, które 
możecie zarobić z waszych upraw. Zarobione pieniądze umożliwiają kolejne inwestycje. 
Możecie się między sobą komunikować.

Poinformowanie o celu gry.

Na co dzień korzystacie z wody ze strumienia, która daje możliwość zasilania pól 
uprawnych i pojenia zwierząt. Strumień i opady dają zasilanie w wodę na poziomie  
150 kropel (hydrometr). Każdego roku poziom wody spada o 10 kropel, jednak wy nie 
wiecie dlaczego tak się dzieje.

W pierwszej rundzie zaczynamy od poziomu 150 kropel, a wy będziecie zaznaczać swój 
poziom wykorzystania wody (pasek papieru) do matrycy hydrometru. W każdej kolejnej 
rundzie poziom wody będzie zmniejszał się o 10 kropel. Tzn. w drugiej będzie do dyspozycji 
140 kropel.

Informacje o wodzie.
Model hydrometru znajduje się w załączniku.

Za każdym razem na początku rundy najpierw ustalicie:
kto, co będzie produkował, 
potem policzycie krople, które wskazują na zużycie wody i 
określicie zużycie na hydrometrze.
Na koniec każdej rundy odpowiednio do wpisów z posiadanych kart dostaniecie 
wypłatę za zbiory z pól, które będą sumowane w tabeli na tablicy. 

Zebrane środki będzie można przeznaczyć na inwestycje w czasie targu, który ruszy po 
dwóch latach od założenia wioski. Będzie tam można kupić narzędzia (koszt 15), które 
podwajają plony, zbiornik na 10 kropel wody (koszt 40) lub dodatkowe pole (koszt 50). 

1.
2.
3.
4.

Przebieg rund.

* osoby, które kupiły baniaki z wodą i po wykorzystaniu wody do swojej uprawy/hodowli 
nadal mają jej zapas, mogą dodać pozostałą liczbę kropel do wspólnego hydrometru.
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Słowa trenera/ki Działania w grze
Teraz pora na zagospodarowanie pól. W ciągu trzech minut wybierzecie uprawę lub 
hodowlę, która ma znaleźć się na jednym polu. Jedno pole to jeden rodzaj uprawy/
hodowli. Wybieracie spośród uprawy ryżu i orzeszków ziemnych oraz hodowli kurczaków. 
Uprawa/hodowla może powtarzać się na kilku polach, a nazwę uprawy/hodowli wpiszcie 
na wasze kartki. Możecie je też narysować. Rodzaj uprawy/hodowli będziecie mogli/mogły 
zmieniać co dwa lata, czyli po raz pierwszy po dwóch rundach. 

Zagospodarowanie pól. Trener/ka rozdaje zespołom pakiet 3 kart.
Osoba prowadząca objaśnia informacje zapisane na kartach z rodzajem upraw lub 
hodowli. Karty znajdują się poniżej opisu gry.

Pierwsza runda
Teraz zapraszam was do wzajemnego poznania i rozejrzenia się po wiosce. Macie chwilę 
na przejście po sali i zobaczenia tego, co wybrały inne osoby, przywitania się z sąsiadami, 
pozdrowienia ich. W czasie gry możecie się komunikować między sobą. 

Trener wpisuje rodzaj upraw/hodowli każdej grupy do tabeli na tablicy / flipcharcie.

Trener/ka kładzie na podłodze pośrodku wioski hydrometr i zbiera informacje nt. wody od 
osób uczestniczących w grze. Uczestnicy przykładają swoje paski papieru zasłaniając zużyte 
krople na schemacie hydrometru. Sprawdzają w ten sposób ile wody w sumie zużyją. 

Teraz kończy się pierwsza runda i nadszedł czas zbierania plonów. Trener/ka wpisuje do tabeli kwoty. Uczestnicy/czki sprawdzają podliczenie.

Runda druga
Nikt w tej rundzie nie zmienia rodzaju uprawy. Poziom wody na hydrometrze wynosi 140

Trener/ka znów zbiera informacje nt. poziomu wody zużytej w tej rundzie. 

A teraz dowiemy się, kto w tym roku miał dobre zbiory. Trener/ka przeprowadza losowanie zespołów, których plony były bardzo dobrej jakości 
(dzięki słońcu, słabemu wiatrowi itp.). Potrzebna jest do tego mała kostka (albo moneta 
– orzeł/reszka). Po kolei grupy wykonują rzut. Wynik od 1 do 3 nie zwiększa plonów, od 
3 w górę – tak. Jest to zysk z wybranego przez nich, jednego pola. 

Teraz kończy się druga runda i nadszedł czas zbierania plonów. Trener/ka wpisuje do tabeli ceny sprzedaży dodając je do poprzedniego wyniku.

Runda trzecia
W tej rundzie można zmieniać rodzaj uprawy.
W tej rundzie odbędzie się targ.
Poziom wody na hydrometrze wynosi 130.

•
•
•

Do Waszej krainy przybywa gość. Przybysz z Krainy Bodor zbiera was na głównym placu 
i mówi: Jestem pod wrażeniem jak Ksitsi intensywnie się rozwija. W mojej krainie coraz 
więcej osób korzysta z kukurydzy będącej składnikiem wielu codziennych produktów.
Mam dla wszystkich ofertę. Chciałbym żebyście rozpoczęli uprawę kukurydzy w zamian  
za konkretny zysk. Za 1 pole oddane pod uprawę kukurydzy oferuję co roku 6 monet.  
Karta kukurydzy zostanie wśród waszych kart.

Trener/trenerka informuje o wizycie przybysza z krainy Bodor.

Trener/ka rozdaje karty z kukurydzą.

Macie teraz minutę na podjęcie decyzji, czy chcecie zmieniać uprawę lub hodowlę. Po zebraniu informacji, terener/ka zapisuje informację o zmianie w tabeli.
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Słowa trenera/ki Działania w grze
Jeżeli chcecie kupić narzędzia, które służą podwojeniu plonów z waszego pola, musicie 
przeznaczyć na nie 15 zebranych monet. 
Narzędzie przypisane jest do rodzaju uprawy, tzn. jeśli uczestnik kupuje narzędzia w celu 
zwiększenia plonów ryżu, to jeśli ma dwa pola ryżu, może je stosować do obu pól tej samej 
uprawy. 

Zbiornik na 10 kropel wody w razie suszy kosztuje 40 monet.

Dodatkowa ziemia (kartka papieru) kosztuje 50 monet. Można od razu ją zagospodarować.

Targ
 
Trener/ka tłumaczy również zasady targu, na którym można kupić narzędzia albo 
dodatkowe pole.

Trener czeka na decyzję zespołów 2 minuty i liczy na tablicy, ile zespołom (po zakupach) 
pozostaje monet. Wydaje im też odpowiednie karty (karty z symbolem narzędzi/studni, 
bądź kartki papieru).

Zespoły określają zużycie wody na hydrometrze.

* w sytuacji, kiedy zasoby wodne zostaną wyczerpane:

Od tej rundy (powtarza się przy każdej ten sam mechanizm, jeśli jest taka potrzeba) – jeśli 
poziom zużycia wody przez uprawy przekroczy poziom kropel wody, trener/ka mówi 
osobom grającym, że zjawia się przedstawiciel/ka lokalnej organizacji monitorującej 
zużycie wody i ostrzega ich o zużyciu zasobów wody i suszy. Trener/ka w jego/jej imieniu 
stawia pytanie – co możemy zrobić w tej sytuacji?

Zespoły muszą dojść do porozumienia, co do nowej strategii przetwania i wykorzystania 
wody. Jeśli nie uda im się jej ustalić, wszyscy mają o połowę niższe plony i o połowę mniej 
środków za nie otrzymują, trener/ka zlicza punkty. Potem gramy do zakończenia gry,  
czyli 6 rund. 

Kończy się trzecia runda i nadszedł czas zbierania plonów. Trener/ka wpisuje do tabeli ceny sprzedaży dodając ją do poprzedniego wyniku.

Runda czwarta
Nikt w tej rundzie nie zmienia rodzaju uprawy
Można zrobić zakupy na targu
Poziom wody na hydrometrze wynosi 120

•
•
•

Czy ktoś chciałby kupić coś na targu? Trener/ka zapisuje zmiany na tablicy z wynikami.

Trener/ka zbiera informacje nt. upraw poziomu wody zużytej w tej rundzie.

W tym roku niespodziewanie nadeszła susza. Gleba wysycha, strumień się zwęża, jest 
mniej opadów. Poziom wody spada do 60 kropel, przez co plony są o połowę słabsze. 
Jednak przy uprawie orzeszków ziemnych i kukurydzy, które mają najmniejsze zużycie 
wody – plony pozostają bez zmian.

Informacja dla osób, które mają zbiorniki z wodą – jeśli zbiorniki pokywają ich zużycie, 
mogą oddać swoje krople do wspólnej puli na hydrometrze (pożyczyć komuś). Jeśli nie, 
zasłaniają brakujące krople z hyrdometru. 
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Słowa trenera/ki Działania w grze
Teraz kończy się czwarta runda i nadszedł czas zbierania plonów. Trener/ka wpisuje do tabeli ceny sprzedaży dodając ją do poprzedniego wyniku.

Runda piąta
W tej rundzie można zmieniać rodzaj uprawy i zrobić zakupy na targu
Poziom wody na hydrometrze wynosi 110 (wraca do niższego poziomu sprzed suszy)

•
•

Przychodzi do was wiadomość, że Alfa Limited oferuje przejęcie wszystkich pól każdego 
z zespołów i obsadzenie ich palmą oleistą w zamian za pracę na polu. Firma będzie płaciła 
20 monet za pracę co rundę, a od razu zapłaci im 20 monet za jedno pole (trzeba jednak 
sprzedać całość posiadanych pól). 

Trener/ka przedstawia uczestnikom/czkom ofertę korporacji i rozdaje karty z palmą oleistą.

Możecie teraz robić zakupy na targu albo zmienić uprawy/hodowlę. Trener/ka czeka na informację od zespołów i sprawdza zużycie wody w rundzie.

Dowiadujecie się, że w sąsiedniej wiosce położonej wyżej wszystkie uprawy zostały 
wycięte pod uprawę palmy oleistej. Ze względu na duże zużycie wody, jej poziom w rzece 
spada do 60 kropel. Zespoły, które swoją produkcją korzystały z ponad 15 kropel wody 
muszą zostawić jedno pole (jedną kartkę) ze względu na brak wody do nawodnienia 
upraw. Wybór, które to będzie pole, należy do zespołów. W przypadku plantacji należy też 
porzucić jedno z pól oddanych Alfa Limited. 

Teraz kończy się piąta runda i nadszedł czas zbierania plonów. Trener/ka wpisuje do tabeli ceny sprzedaży dodając ją do poprzedniego wyniku.

Runda szósta, ostatnia
Nikt w tej rundzie nie zmienia rodzaju uprawy
Nie liczymy poziomu wody

•
•

W wiosce zjawia się osoba z lokalnej organizacji monitorującej zużycie wody. Mówi o tym, że 
tereny innej wioski rząd sprzedał firmie Alfa Limited. Wtedy zaczęło się też wysiedlanie ludzi, 
wycinanie drzew z lasu i wypalanie pól pod uprawy palmy oleistej. Wyczerpanie zasobów wody 
odczuwane przez dłuższy czas w Ksitsi było spowodowane przez zmianę biegu strumienia i jego 
odpływ do innej doliny. Wszystko przez to, że zbudowano kanały melioracyjne na cele plantacji 
palm. Jakie macie pomysły na to, co możecie zrobić w tej sytuacji?

Gra kończy się zebraniem 5 rozwiązań tej sytuacji.

Policzenie punktów i odczytanie, kto może sfinansować sobie co za zebrane środki. 
Wynik końcowy
Dzięki zebranym środkom...

od 10 do 30 punktów – możecie iść do lekarza w razie problemów ze zdrowiem, 
od 30 do 60 – możecie wysłać dziecko do szkoły, 
od 60 do 100 i więcej – możecie założyć w wiosce swój warsztat naprawy narzędzi.

•
•
•
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Omówienie gry
 

Podział klasy na grupy, w których mają się zastanowić i spisać na flipcharcie odpowiedzi na pytania:
Jakie było moje życie/jak się czułem/czułam w Ksitsi?
Na co miałem/am/na co nie miałem/am/ wpływu w Ksitsi?
Co chciałbym/chciałabym zmienić w Ksitsi?
Co wpływało na poziom wody?  
ew. (od czego to zależy, że ktos ma więcej pól,a ktoś mniej?) 

Omówienie na forum. Odniesienie do konkretnych procesów z wymienionych przez osoby uczestniczące w grze.
 
Procesy pojawiające się w grze: import/eksport wirtualnej wody, a dodatkowo można nawiązać do innych tematów: suwerenność 
żywnościowa, możliwość podejmowania decyzji w społecznościach lokalnych, działalność korporacji, współpraca korporacji z rządami, 
uprawy palmy oleistej, katastrofy naturalne (wywołane np. zmianami klimatu).
 
Wątki, które można rozwinąć w czasie omówienia – Brak pomocy z zewnątrz i problem w określonym miejscu, kiedy ludzie są pozosta-
wieni sami w sobie. Duże inwestycje pochodzące spoza wioski.
Czasami pomoc przychodzi (PAH), ale nie zawsze się tak dzieje. Rolą NGOsów jest także nagłaśnianie tych problemów.
 
Podanie przykładów z różnych kontynentów dot. procesów pojawiających się w grze. Działalność PAH.
 
Odniesienie do hydrometru, czyli czym jest wirtualna woda (ślad wodny)? Burza mózgów: z czym Wam się kojarzy,,wirtualna” woda? 
Podkreślenie tych skojarzeń, które są właściwe.
Przedstawienie pojęcia. Czym jest? Co oznacza? Średnia zawartość wirtualnej wody w różnych produktach. Eksport wirtualnej wody 
w produktach. Odniesienie do gry, przykłady z gry. 
 
Co mogę z tym zrobić? Zastosowanie cyklu Kolba i odniesienie do procesów pojawiających się w trakcie gry. Przedstawienie procesu 
– z czego wynika, jakie są współzależności, co ja mogę z tym zrobić? Tworzenie Action plan. 

1.
2.
3.
4.
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Załączniki do warsztatu nr 1 – Formularz ewaluacyjny gry KSITSI

Jakie były reakcje uczniów i uczennic w czasie gry?

Jakie informacje w instrukcji gry są do poprawienia? Co było niejasne?

Jakie elementy gry były trudne dla uczestników?

Jakie są mocne strony gry?

Czy metacel gry został osiągnięty i co przyczyniło się do tego? Co pomogłoby w większym stopniu osiągnąć metacel gry?

W których momentach uczniowie i uczennice nawiązywali ze sobą kontakty?

Które momenty wyłączają uczniów i uczennice z uważności?

Czy któreś merytoryczne zagadnienie powinno być mocniej zaznaczone w grze i w jaki sposób? 

Jakie pytanie byłoby jeszcze potrzebne w omówieniu? Formularz ewaluacyjny gry KSITSI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Załączniki do warsztatu nr 1 – Hydrometr KSITSI
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Załączniki do warsztatu nr 1 – Karty do gry KSITSI
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Załączniki do warsztatu nr 1 – Symbole narzedzi KSITSI



20

W
irt

ua
ln

a 
w

od
a

Ludzie konsumują wodę nie tylko wtedy, gdy ją piją czy biorą prysznic. W 1993 roku, profesor John Anthony Allan, wprowadził koncep-
cję „wirtualnej wody”, która pokazuje w jaki sposób woda uczestniczy w produkcji i handlu żywnością i innymi dobrami lub usługami. 

Wirtualna woda, to woda, która stoi np. za porannym kubkiem kawy – jest jej 140 litrów. To ilość wody, która była zużyta do uprawy, 
produkcji, wytworzenia opakowania i transportu kawy. 

To jest mniej więcej tyle, ile średnio Polak zużywa na potrzeby domowe. 

Do wyprodukowania hamburgera potrzeba około 2400 litrów wody. 

Każdy Amerykanin konsumuje średnio około 6800 litrów wirtualnej wody każdego dnia, trzykrotnie więcej niż przeciętny Chińczyk.

Wirtualna woda ma wpływ na globalną politykę i badania, szczególnie w regionach, gdzie jest mało wody. Mamy więc także do czynie-
nia z importem wirtualnej wody, np. poprzez import żywności z krajów ubogich w wodę importujemy też wodę, która została zużyta 
do produkcji tej żywności.

Załącznik nr 2 (warsztat 2)

VWV (Virtual Water Value)– wirtualna woda

 Eta (m3/ha) – wymaganie dot. pozyskiwania wody – wyliczane wg ET (wymagania klimatyczne) dopasowanych  
  do wskaźników pozyskiwania wody

  Y (kg/ha) – pozyskiwanie wody w odniesieniu do terenu

VWV = Eta
Y
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Załącznik nr 3 (warsztat 2)
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Załącznik nr 4 (warsztat 2)

Wycinka lasów tropikalnych, wykorzystanie terenu

Systemy nawadniania ogromnych plantacji (np. w Malezji i Indonezji)
oleju palmowego, zużycie paliw (woda jest wykorzystywana w procesie 

wydobycia), wyparowywanie wody, skażenie wody przez pestycydy i substancje użyźniające glebę 

Obróbka surowych materiałów koniecznych do wyprodukowania 
chipsów, zużycie energii elektrycznej, zużywanie paliw, dodawanie  
i przetwarzanie składników, otrzymywanie ostatecznego produktu

Zużywanie paliw, tworzenie opakowań i pakowanie,  
tworzenie materiałów reklamowych

Zużywanie paliw przy transporcie

Marketing i reklama, przechowywanie i sprzedaż, proces konsumpcji

Zużywanie paliw przy zbiórce i wywozie śmieci,  
proces rozkładu produktu 

i opakowania
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Załącznik nr 5 (warsztat 2)

MLEKO
Karton mleka – 1000 litrów

Szklanka – 200 litrów

JABŁKO
70 litrów

HERBATA
1 kg – 10 000 litrów

SER ŻÓŁTY
Duży kawałek 500 gr – 2500 litrów
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Załącznik nr 5 (warsztat 2)

HAMBURGER
2500 litrów

* z 150 gr wołowiny

SOK POMARAŃCZOWY
200 litrów

WOŁOWINA
70 000 litrów

WIEPRZOWINA
1440 litrów
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Załącznik nr 5 (warsztat 2)

KURCZAK (1 KG)
3000-4000 litrów

JAJKO (1 SZT.)
200 litrów

RYŻ (1 KG)
4000 litrów

CYTRYNY (1 KG)
1000 litrów
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Załącznik nr 5 (warsztat 2)

BANAN (1 SZT.)
100 litrów

POMIDOR (1 SZT.)
180 litrów

TOST (1 SZT.)
650 litrów

ZIEMNIAKI (1 KG)
125 litrów
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Załącznik nr 5 (warsztat 2)

CZEKOLADA
2400 litrów

BOCHENEK CHLEBA
462 litrów
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Załącznik nr 6 (warsztat 2)

MOJA LISTA ZAKUPÓW
A KONSUMPCJA WIRTUALNEJ WODY W CIĄGU TYGODNIA

Produkt Ilość / tydzień Wirtualna woda 
w litrach

Wirtualna woda zużyta w ciągu tygodniu



�0

W
irt

ua
ln

a 
w

od
a

Załącznik nr 7 (warsztat 2)

„Wzrost produkcji mięsa nastąpi głównie w krajach rozwijających się, takich 
jak Chiny, Indie i Indonezja. W ciągu nadchodzących dziesięciu lat produkcja 
mięsa w Azji zwiększy się o 38%, a w Ameryce Środkowej – o 36%. ¾ wzro-
stu produkcji mięsa, który nastąpi do 2022 r. dotyczyć będzie Azji, Afryki 
i Ameryki Środkowej.” 

http://rme.cbr.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=435:produkcja-
zwierzca&catid=181:aktualnoci-z-zagranicy&Itemid=126

„Szacuje się, że w krajach wysokorozwiniętych marnuje się do 30% żywności. 
Zbiórka takiej żywności, magazynowanie, transport oraz dystrybucja wśród 
potrzebujących są na chwilę obecną wielkim wyzwaniem. Co prawda, istnie-
ją tzw. banki żywności, lecz niektórych problemów nie sposób przeskoczyć. 
W takiej sytuacji trudno wymagać, aby wspomniana żywność trafiła do gło-
dujących. Natomiast zboża przeznaczane na pasze, które uprawiane są czę-
sto na terenach, gdzie duża liczba ludzi jest wciąż niedożywiona, mogłyby 
być dla nich pożywieniem. To jasne i logiczne z perspektywy ekonomicznej, 
że korporacje nie mają żadnego interesu w żywieniu biednych mieszkańców 
w krajach Globalnego Południa. Rozwiązaniem, które mogłoby przyczynić 
się do zmniejszenia problemu głodu byłoby ograniczenie powierzchni pod 
uprawy przeznaczane na pasze i postawienie w ich miejsce na lokalną pro-
dukcję żywności. Byłoby to zapewne możliwe, gdyby popyt na mięso na 
świecie spadał, a jego produkcja nie byłaby wspierana przez rządy państw. 
Przykładowo, w Gwatemali, gdzie głód nadal jest poważnym problemem, 
eksportuje się co roku 20 000 ton wołowiny do USA.”

http://globalnepoludnie.pl/Przemyslowa-produkcja-miesa-a-glod

Na przykład statystyczny Holender zużywa 2,3 miliona litrów wody rocznie, 
to jest 6300 litrów dziennie. Z tej olbrzymiej ilości wody tylko 11% (700 
litrów) wody pobiera z własnego kraju, a reszta przybywa do Holandii w po-
staci produktów, do wytworzenia których trzeba było zużyć wodę pitną na 
terenie innych państw.

http://www.nai.edu.pl/files/courses/189/moduly/modul2/wirtualna%20woda%20realne%20
problemy%20by%20CEO.pdf

http://www.8asians.com/2013/09/18/indian-steak-lovers/
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Produkcja kwiatów w Kenii 

Kenia jest największym eksporterem kwiatów do Unii Europejskiej. 2/3 
eksportu przypada na Holandię, a ¼ kwiatów kupowana jest przez firmy 
w Wielkiej Brytanii. 74% sprzedawanych na europejski rynek kwiatów, to 
róże.
Większość hodowli umiejscowionych jest wokół kenijskiego Jeziorna Nai-
vasha, z którego pobierana woda nawadnia pola uprawne. Z powodu zbyt 
ekstensywnego wykorzystania wody, powierzchnia jeziora zmniejszyła się 
drastycznie, stawiając w 2009 przyszłość przemysłu pod znakiem zapytania. 
Dodatkowo, do jeziora przedostały się niebezpieczna substancje chemicz-
ne, wykorzystywane na farmach, co spowodowało wyginięcie wielu gatun-
ków ryb.

http://www.theguardian.com/sustainable-business/water-footprints-lessons-kenya-floriculture

Peruwiańskie szparagi

Wioska Ica leży w pustynnym regionie Andów, jednym z najsuchszych na 
świecie. Pod koniec lat 90-tych XX wieku, dzięki inwestycjom banku Świa-
towego, w Ica rozwinęła się przemysłowa uprawa szparagów, dzięki której 
Peru stało się największym eksporterem szparagów na świecie. Warzywa 
eksportowane są przede wszystkim do krajów Ameryki Północnej jak i do 
Europy. 
Przedsiębiorstwa produkcyjne, zakładając uprawy, wykupiły prawa do stud-
ni w całej okolicy, pozbawiając lokalnych rolników możliwości zapewnie-
nia wody swoim uprawom. Poprzez nadmierne wykorzystywanie zasobów 
wody potrzebnej do masowej uprawy, poziom wód gruntowych obniża się 
co roku w całym regionie o 2 metry – studnie należące do mieszkańców wy-
sychają lub ilość wody, jaką można z nich uzyskać jest o połowę mniejsza niż 
wcześniej, woda w kranie włączana jest przez 2-3 dni w tygodniu, na kilka 
godzin, co pozbawia mieszkańców wioski stałego i bezpiecznego dostępu 
do czystej wody.
Organizacje obywatelskie z Peru nie chcą zamknięcia firm uprawiających 
szparagi – te zapewniają bowiem 10 000 miejsc pracy mieszkańcom Ica. 
Chcą wprowadzenia systemu zarządzania zasobami wodnymi w sposób 
zrównoważony oraz aby importujące warzywa firmy z krajów Północy, wzię-
ły odpowiedzialność za warunki, w jakich powstają szparagi i włączyły się 
w działania na rzecz poprawy sytuacji wodnej.

http://www.theguardian.com/environment/2010/sep/15/peru-asparagus-british-wells

Source: Chapagain and Hoekstra, 2004 Water Footprints of Nations; UN/WWAP 2006, UN World Water Development 
Report 2

http://www.ourplanet.com/tunza/issue0401en/pages/virtual_13.html
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Załącznik nr 8 (warsztat 2)

Action Plan – co ja mogę zrobić? 

Od dziś postanawiam: Przeszkody, które mogą zniechęcić mnie do 
wybranego przeze mnie działania:

Napotkaną przeszkodę mogę pokonać poprzez:

1
2
3
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Artykuły:
„O bawełnie trochę więcej”:  
 http://www.ekonsument.pl/a683_o_bawelnie_troche_wiecej.html
„Wyznaczanie sprawiedliwej ceny” (o zużyciu wody na plantacjach bawełny w Burkina Faso):   
 http://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2012/artykuly/wyznaczanie-
sprawiedliwej-ceny/
„Pożyczanie wody to nasza codzienność” (o pośrednim imporcie wody):  
 http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,390122,pozyczanie-wody-
to-nasza-codziennosc.html
Raport z badania o śladzie wodnym:  
 http://www.waterfootprint.org/downloads/
TheWaterFootprintAssessmentManual.pdf
 http://www.waterfootprint.org/Reports/Report50-NationalWaterFootprints-
Vol1.pdf
Ile wirtualnej wody jest w różnych produktach:  
 http://www.waterfootprint.org/?page=files/productgallery

Mapy z portalu Worldmapper:
Zasoby wody – Water Resources
 http://www.worldmapper.org/display.php?selected=102

Zużycie wody na cele rolnicze – Agricultural Water Use
 http://www.worldmapper.org/display.php?selected=326

Zużycie wody na cele gospodarstw domowych – Domestic Water Use
 http://www.worldmapper.org/display.php?selected=324

Zużycie wody na cele przemysłowe – Industrial Water Use
 http://www.worldmapper.org/display.php?selected=325

Podłączenie do wody gospodarstw domowych – Water Connected
 http://www.worldmapper.org/display.php?selected=327

Niedobory wody – Water Depletion
 http://www.worldmapper.org/display.php?selected=323

Niska jakość wody – Poor Water
 http://www.worldmapper.org/display.php?selected=186

Poszerzanie dostępu do wody dla gospodarstw domowych – Water Connecting
 http://www.worldmapper.org/display.php?selected=328

Poziom opadów – Rainfall Volume
 http://www.worldmapper.org/display.php?selected=101

Strona ze statystykami Food and Agriculture Organization of the United Nations
 http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/E

Fimy:
“White Gold – The True Cost Of Cotton” (“ukryte koszty” plantacji bawełny u wybrzeży 
Morza Aralskiego) http://www.youtube.com/watch?v=3n39T35Ia_4 
„What’s your water footprint?” (o tym ile wirtualnej wody i wody bezpośrednio zużywamy 
w ciągu dnia?): http://www.youtube.com/watch?v=0_bUzH6T6zU&feature=related
„Virtual Water Usage” (również o zużywaniu wirtualnej wody): http://www.youtube.
com/watch?v=ywBE4-qCU-E 
„Canada Water Week 2012 – Discover Your Water Footprint!” (również o zużywaniu 
wirtualnej wody): http://www.youtube.com/watch?v=63D_b7uUkSU&feature=related 
Aplikacja na iPhona do wyliczania zużycia wirtualnej wody: http://virtualwater.eu/
Opis działania aplikacji: http://www.youtube.com/watch?v=7JzdfYPmj5Q

Linkownia
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