Manual przeprowadzenia

WODNEGO Quizu
za pomocą

POZIOM ZAAWANSOWANY
http://bit.ly/quiz_wodny_zaawansowany

Co to jest Kahoot?
Kahoot to bezpłatna platforma do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów. Aplikacja
Kahoot wymaga użycia urządzeń mobilnych uczniów i uczennic! Dzięki temu Quiz jest interaktywny,
ciekawy i edukacyjny. Do każdego pytania dołączamy opracowanie, które pomoże Ci poprowadzić
dyskusję albo przekazać wodne ciekawostki! Pamiętaj jednak, że Quiz podejmuje trudne tematy! W
prowadzeniu i rozmowie o trudnej sytuacji ludzi na świecie odnoś się do faktów i staraj się prowadzić
Quiz tak aby niczyja godność nie została naruszona.
Do przeprowadzenia Quizu potrzebne są:
 Komputer z dostępem do Internetu
 Rzutnik (do wyświetlania interaktywnych pytań)
 Urządzenia mobilne uczniów i uczennic z dostępem do
Internetu (smartfony, tablety) – jedno urządzenie na 3-5 osób
 Link do Quizu
 Applikacja Kahoot na urządzenia mobilne – może być - nie
jest konieczna.
Link do darmowego pobrania – kliknij tu!
Liczba osób:
Quiz Świat bez głodu można przeprowadzić w całej klasie! Najlepsza zabawa i nauka odbywa się w kilku
małych 3-5 osobowych grupach! Quiz można przeprowadzić też w całej szkole!
Wiek: 13+
Czas trwania:
Quiz trwa około 30 minut. Drugą część lekcji warto przeznaczyć na rozmowę o pomocy humanitarnej albo
wspólnie zastanowić się nad tym jak można zaangażować się w działania.
Przeczytaj nasze komentarze do pytań, które pomogą Ci poprowadzić Quiz!
Poznaj przebieg gry i pytania na następnych stronach!
Grafiki pochodzą ze strony kahoot.com

Przebieg
Przygotuj rzutnik i komputer.
Kliknij w link do Quizu
Kliknij fioletowy przycisk: Play – na następnej stronie Play now
Kliknij fioletowy przycisk: Launch (uruchom), żeby uruchomić quiz
Pojawi się ekran rejestracji uczestników - uczniowie i uczennice
wchodzą na swoich urządzeniach na stronę kahoot.it, a następnie
wpisują numer gry (game pin), który wyświetlił się u góry strony.
Uwaga! Mogą też pobrać darmową applikację z Google Play –
link do pobrania
Po wpisaniu numeru gry (game pin) uczniowie i uczennice wpisują swoją nazwę: imię lub nick i klikają:
Join game (przyłącz się do gry). Wyświetli się komunikat: You’re In! (jesteś w grze). Teraz wszystkie grupy
czekają na uruchomienie gry przez Ciebie
Po lewej stronie wyświetla się informacja ile osób (grup) dołącza do gry: Players
Kliknij fioletowy przycisk: Start game (rozpocznij grę)
Na tablicy/ekranie wyświetli się pytanie i odpowiedzi (w różnych kolorach) Uczniowie i uczennice na
urządzeniu zobaczą tylko kolorowe kształty (sześciokąt, elipsa, trójkąt, kwadrat)  klikają kolor zgodny z
odpowiedzią na tablicy
Po udzielonych odpowiedziach na tablicy wyświetli się wykres
Dalej przejdziesz do tabeli wyników klikasz fioletowy guzik po prawej stronie ekranu: Next (następny)
Aby przejść do następnego pytania klikasz fioletowy guzik po prawej stronie ekranu: Next
Powtarzasz czynności do wyczerpania pytań
Na koniec klikasz fioletowy guzik po prawej stronie: End
Pojawia się komunikat, kto jest zwycięzcą i wynik punktowy
Klikasz fioletowy guzik: Next
Kolejna plansza, to szybkie badanie opinii uczniów na temat quizu: gwiazdka  poziom radochy (czy to
była dobra zabawa), learning  czy się czegoś nauczyli, recommend  czy polecają ten quiz, feeling 
wrażenie ogólne
Klikasz fioletowy guzik: Final scores  ostateczny ranking
Ostatnia plansza to tabela wyników. Można tu pobrać wyniki quizu w formacie .xls → kliknij
pomarańczowy guzik: Download results

QUIZ WODNY 2018 – poziom zaawansowany
Pytania oraz komentarze po udzielonych odpowiedziach. Quiz wyzwala wiele emocji oraz wymaga
szybkich reakcji od uczestników i uczestniczek. Dla wzmocnionego efektu edukacyjnego zachęcamy,
żeby po każdej udzielonej przez drużyny odpowiedzi, uzupełnić informację dotyczą pytań. Możesz to
zrobić za pomocą gotowych komentarzy, które znajduje się pod każdym pytaniem.
1. Co to jest wirtualna woda?
a) aplikacja telefoniczna, która symuluje butelkę z wodą
b) ilość wody zużywana przez daną osobę do zaspokajania swoich potrzeb
c) woda, którą zużyto do wyprodukowania danej rzeczy lub usługi
Komentarz: Wirtualna woda to woda, którą zużyto do wyprodukowania danej rzeczy lub
usługi. Np. wyprodukowanie kubka kawy wymaga zużycia 140 litrów wody. To woda
potrzebna do uprawy, produkcji, wytworzenia opakowania i transportu kawy.
2. Z jakiej okazji został zorganizowany ten happening?
a)
b)
c)
d)

Światowy Dzień Wody - 22 marca
Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej – 19 sierpnia
Światowy Dzień Uchodźcy – 20 czerwca
Pierwszy Dzień Wiosny – 21 marca

Komentarz: Światowy Dzień Wody ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją
z 22 grudnia 1992, obchodzony jest 22 marca. Został powołany w czasie konferencji Szczyt
Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt,
że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.
3. Jakie mogą być przyczyny utrudnionego dostępu do wody?
a)
b)
c)
d)

Zmiany w ekosystemie i naruszenie cyklu hydrologicznego
Susze, powodzie, huragany, tsunami – katastrofy naturalne
Spory o źródła wody i prawo do zarządzania nimi
Słabe dostosowanie polityk wodnych i sposobów zarządzania wodą do potrzeb osób
najuboższych i wykluczonych

Przyczyny deficytu wody są różnorodne. Najważniejsze czynniki wpływające na ograniczenia
w dostępie do wody i godnych warunków sanitarnych:
 Fizyczne i geograficzne
 Zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie
 Katastrofy naturalne
 Uwarunkowania polityczne i wynik konfliktów zbrojnych

4. Dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych jest prawem człowieka. Oznacza to, że:
a)
b)
c)
d)

Cena opłat za wodę powinna być przystępna dla wszystkich
Każda osoba powinna mieć własną toaletę i źródło wody
Powinniśmy wspólnie decydować o zabezpieczaniu zasobów wody
Odpowiedzi a) i c) są prawidłowe

Prawo do wody uznane przez ONZ za podstawową potrzebę i elementarne prawo człowieka.
Uprawnia ono każdą osobę do wystarczającej ilości bezpiecznej wody dostępnej finansowo dla
przeciętnego mieszkańca. Oznacza także zapewnienie prawa osób i wspólnot do uczestniczenia
w procesach decyzyjnych, w których zabezpieczany jest ich dostęp do wody. Powinien być także
integralną częścią polityk, programów oraz strategii dotyczących wody i jej użytkowania
5. Skutki braku dostępu do wody są szczególnie dotkliwe dla kobiet, ponieważ:
a)
b)
c)
d)

Utrudnione jest zachowanie higieny (np. w trakcie ciąży)
Często są one odpowiedzialne za dostarczanie wody do domów
Zagrożona jest ich edukacja z powodu zajmowania się domem
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Naruszenia praw kobiet są bezpośrednio powiązane z brakiem dostępu do wody i godnych
warunków sanitarnych.
Zdjęcie:

Obóz dla uchodźców wewnętrznych, rejon Kaxda, Mogadiszu, marzec 2016, fot.PAH

6. Jaki obszar działalności człowieka zużywa najwięcej wody?
a) Rolnictwo
b) Przemysł
c) Gospodarstwa domowe
Największym konsumentem wody na świecie są gospodarstwa rolne. Niezwykle ważne jest
silne powiązanie zasobów wodnych z bezpieczeństwem żywnościowym i walką z głodem.
ZDJĘCIE:

Pompy nożne ułatwiające podlewanie upraw, Sudan Południowy, fot. PAH
7. Co możemy zrobić, żeby pomóc ludziom, którzy nie mają dostępu do wody?
a)
b)
c)
d)

Zorganizować akcję informacyjną, zwiększać swoją wiedzę.
Oszczędzać wodę
Wysłać tabletki oczyszczające wodę
Wysłać wodę w butelkach

Wysyłanie produktów do miejsca, w którym chcemy pomóc rodzi dodatkowe koszty, a
przewożenie produktów osłabia lokalną gospodarkę. Oszczędzając wodę nie mamy wpływu

na dostępność jej w innych miejscach. Najbardziej efektywną formą pomocy jest zbiórka
ponieważ pozwala odpowiedzieć na konkretne potrzeby osób potrzebujących wsparcia.
8. Co robi Polska Akcja Humanitarna, by zapewnić dostęp do wody i bezpieczeństwa sanitarnego?
a)
b)
c)
d)

buduje i remontuje toalety i łazienki
wysyła wodę butelkowaną
wysyła tabletki oczyszczające wodę
dystrybuuje przedmioty pierwszej potrzeby

Aby zapewnić dostęp do wody i bezpieczeństwa sanitarnego Polska Akcja Humanitarna m.in.:
 zapewnia wodę pitną (buduje i remontuje studnie i inne zbiorniki wodne, dostarcza
wodę cysternami)
 buduje i remontuje toalety i łazienki (w szkołach i obozach dla osób wewnętrznie
przemieszczonych)
 pomaga rodzinom dbać o czystość wody i gospodarstwa domowego (szkolenia
higieny, pakiety higieniczne, tabletki oczyszczające wodę)
 dba o bezpieczeństwo higieniczne obozów (odprowadza odpady, wywozi śmieci,
rozdaje kosze na śmieci)
9. Zużycie wody co mniej więcej 20 lat:
a)
b)
c)
d)

zmniejsza się dwukrotnie
zwiększa się dwukrotnie
zmniejsza się trzykrotnie
zwiększa się trzykrotnie

Woda w większości pochłaniana jest przez rolnictwo, przemysł oraz produkcję energii.
10. Po prywatyzacji usług wodnych mieszkańcy Kibery-slumsu w Nairobi w porównaniu do mieszkańca
USA:
a)
b)
c)
d)

Płaci za litr wody 2 razy więcej
Płaci za litr wody 5 razy więcej
Płaci za litr wody 2 razy mniej
Płaci za litr wody 5 razy mniej

W większości krajów woda lub jej najważniejsze źródła są zarządzane przez władze
publiczne i przyjęta jest zasada minimalnych opłat za wodę. Jeśli jednak kwestia zapewnienia
mieszkańcom wody oddana jest w gestię prywatnych firm, rodzi się zagrożenie, że
najbiedniejszych nie będzie na nią stać.
11. Które ze stwierdzeń są prawdziwe?

a)
b)
c)
d)

Mam wpływ na to ile wody jest na świecie
Oszczędzając wodę pomagam ludziom którzy jej nie mają
Problem słabego dostępu do czystej wody nie dotyczy Europy
Żadne z powyższych

Często możemy spotkać się z rozwiązaniem, które de facto nim nie jest. Kwestia oszczędzania
wody i podejmowania świadomych decyzji jest jedną sprawą, bardzo ważną dla Ziemi,
ekologii, życia obywatelskiego, ale oszczędzając nasze zasoby nie sprawimy że zasoby na
innym kontynencie będą większe.
Europa już boryka się z problemami wodnymi (Hiszpania, Ukraina), Polska ma jedną z
płytszych warstw wodonośnych.
Czy mamy wpływ na to ile jest wody na świecie? Pośrednio tak - zmiany klimatyczne do
których przyczynia się człowiek mają wpływ na ocieplanie klimatu ( katastrofy naturalne susze, powodzie).
12. Czym zajmują się wyszkoleni przez Polską Akcję Humanitarną promotorzy/-ki higieny?
a) sprzedażą designerskich baniaków do przechowywania wody
b) przygotowywaniem kampanii informacyjnych w social media
c) objaśnianiem jak korzystać z wody, by jej nie skazić
d) promowaniem zasad prawidłowego mycia rąk
Osoby, które ukończyły szkolenie z promocji zdrowia i higieny organizowane przez PAH
organizują działania podnoszące świadomość dobrych nawyków higienicznych i promujące
higienę, np. szkolenia dot. skutków korzystania z zanieczyszczonej wody czy regularne dbanie
o punkty poboru wody. Ich rola jest bardzo ważna.
13. Transport wody cysternami stosuje się najczęściej gdy:
a) wodociągi uległy zniszczeniu, i potrzeba wody jest pilna
b) przebywanie ludzi w danym miejscu jest chwilowe
c) brakuje komitetu wodnego, zajmującego się dystrybucją wody
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
Transport wody cysternami stosowany jest zazwyczaj wtedy kiedy zaistnieje nagła potrzeba.
Możemy mówić o dwóch takich przypadkach:
- Wtedy kiedy w miejscach zamieszkałych przez ludzi sieć kanalizacyjna uległa zniszczeniu, i
potrzebny jest czas na odbudowę ujęć wodnych, a potrzeba wody jest natychmiastowa i
konieczna. Do takich miejsc wodę dostarczają ciężarówki.
- Wtedy kiedy uważa się, że przebywanie ludzi w danym miejscu jest chwilowe (np. nagła
ucieczka i znalezienie schronienia w danym miejscu z perspektywą jego opuszczenia)

Koszt dostarczenia wody dla rodziny przez jeden dzień w przypadku dostarczania wody
cysternami (water trucking) to 1 PLN. Za 7 PLN można zapewnić 5-osobowej rodzinie wodę na
cały tydzień; na cały miesiąc 8 USD (31 PLN).
ZDJĘCIE:

Wojna w Syrii trwa już 7 lat, przez co dostęp do wody jest znacznie utrudniony, fot. PAH
14. Które artykuły służą do właściwego przetrzymywania i oczyszczania wody?
a) wiaderka z pokrywkami
b) tabletki do oczyszczania wody
c) szmatki do przecedzania wody
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Wybudowanie studni z pompą ręczną czy innego systemu służącego do jej poboru, to połowa
sukcesu. Wiele chorób spowodowanych jest piciem zanieczyszczonej wody, czy
utrzymywaniem niewłaściwej higieny, dlatego tak ważne jest dystrybuowanie rzeczy służących
do właściwego przetrzymywania wody czy oczyszczania.
ZDJĘCIE:

Zespół Reagowania Natychmiastowego przeprowadza dystrybucje paczek żywnościowych i
pakietów higienicznych, Erbil, fot. PAH
15. Jakie są sposoby lokalnej społeczności Sudanu Południowego na oczyszczanie wody?
a)
b)
c)
d)

Filtrowanie wody przez piasek
Wykorzystanie rośliny moringa
Metoda 3 garnków (cedzenie wody z garnka do garnka)
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Ludzie nie mający dostępu do czystej wody pitnej, wypracowali sobie sposoby radzenia i
osiągnęli samodzielność w tym, jednakże budowanie systemu kanalizacyjnego to
podstawa godnych warunków sanitarnych, dzięki którym jakość życia może się poprawić.

16. Woda jest narzędziem walki między Izraelem a Palestyną. Jak swoją przewagę wykorzystuje
Izrael?
a) Obywatele/ki Izraela otrzymują dopłatę do rachunku za wodę.
b) Izrael odrzuca projekty budowy studni na terenie Palestyny
c) Izrael wykorzystuje temat wody jako narzędzie propagandy
d) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

Komentarz: Woda jest niewidzialnym aspektem tego konfliktu. Często na pierwsze strony gazet
wysuwają się kwestie związane z granicami Palestyny, podziałem Jerozolimy, uchodźcami, jednakże
to rząd Izraelski kieruje gospodarką wodno – sanitarną – zasobem do którego każdy i każda z nas
powinien i powinna mieć nieograniczony dostęp. Wszystkie powyższe sposoby są praktykowane.
17. Jakie negatywne skutki przyniosła budowa Zapory Trzech Przełomów na rzece Jangcy?
a)
b)
c)
d)

Wyginięcie gatunku delfina rzecznego
W wyniku budowy zapory zalano liczne zabytki
Zatopiono 17 dużych miast, 140 miasteczek, 3 000 wsi.
Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

Komentarz: Miała użyźnić ziemie, chronić przed powodziami, generować bardzo potrzebną w tym
rejonie energię. Przyczyniła się do śmierci kilkudziesięciu tysięcy osób, zmusiła do opuszczenia domów
milion kolejnych, unicestwiła rzadkie gatunki zwierząt, zatopiła zabytki starsze niż egipskie piramidy.
Zapora Trzech Przełomów w Chinach to tragiczna ilustracja tego, jak kończą się ludzkie próby
poprawiania natury. (źródło: https://www.woda.edu.pl/artykuly/zapora_wielkiej_kleski/)
18. Czy Ukraina boryka się z problemem dostępu do czystej wody?
a)
b)
c)
d)

Tak, wodociągi są przestarzałe i zanieczyszczają wodę
Nie, Ukraina ma takie same zasoby wodne jak Polska
Nie, Ukraina stosuje nowoczesne metody odsalania wody
Tak, w wyniku działań wojennych uszkodzone zostały wodociągi

Komentarz: W wyniku działań zbrojnych, uszkodzona została przestarzała sieć kanalizacyjna.
Mieszkańcy i mieszkanki regionu konfliktowego (Donbas) stoją u progu kryzysu wodnego. Z racji tego,
że przez wschodnią część kraju przetacza się wojna, prezydent ma inne priorytety niż budowa i
renowacja przestarzałej sieci kanalizacyjnej. W kwestii zasobów wodnych - zarówno w Polsce jak i na
Ukrainie oraz Białorusi zasoby wód gruntowych są najniższe w Europie Wschodniej.

Quiz opracowany został w ramach projektu „Wodna dystrybucja kanałami wiedzy”
współfinansowanego przez Gminę Miasta Toruń.

