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TEMAT LEKCJI: Wodne wyzwania na świecie 

AUTOR/KA: Sylwia Żulewska  

 

HASŁA TEMATYCZNE: woda, mapa, dostęp do wody, przyczyny i skutki braku dostępu do wody, kontynenty 

 

POZIOM EDUKACYJNY (WIEK UCZNIÓW I UCZENNIC/ KLASA): II etap edukacyjny, 4 – 8 klasa szkoły podstawowej 

 

CZAS: 45 minut 

 

CELE:  

Uczeń/uczennica:  

1. Ma refleksje nad istotą i przyczynami braku dostępu do wody  

2. Zdobywa wiedzę na temat różnych wyzwań wodnych, z którymi borykają się kraje na każdym kontynencie.  

3. Ma krytyczne spojrzenie na ilość i jakość źródeł, z których możemy czerpać wiedzę na tematy wodne.  

4. Wie które kraje borykają się z wyzwaniami wodnymi (ważne jest zwrócenie uwagi nie tylko na wyzwania ale i problemy). 

5. Rozumie znaczenie wody dla gospodarki, sytuacji międzynarodowej, środowiska naturalnego oraz życia mieszkańców i mieszkanek danego 

kraju.  

6. Ma refleksje nad stereotypowym postrzeganiem wyzwań wodnych, które w powszechnej opinii dotyczą jedynie krajów globalnego Południa.   

 

ODWOŁANIA DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ: 
Przyroda 

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. 

7. Dostrzeganie zależności występujących między poszczególnymi składnikami środowiska przyrodniczego, jak również między składnikami środowiska a działalnością człowieka. 

Geografia 

I. Wiedza geograficzna  

4. Poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami 

przyrody. 

6. Identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym w skali 

lokalnej, regionalnej i globalnej. 

7. Określanie prawidłowości w zakresie przestrzennego zróżnicowania warunków środowiska przyrodniczego oraz życia i różnych form działalności człowieka. 

8. Integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną. 
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II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce  

3. Interpretowanie map różnej treści. 

4. Określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego, formułowanie twierdzenia o 

prawidłowościach, dokonywanie uogólnień. 

5. Ocenianie zjawisk i procesów społeczno-kulturowych oraz gospodarczych zachodzących w Polsce i w różnych regionach świata. 

6. Stawianie pytań, formułowanie hipotez oraz proponowanie rozwiązań problemów dotyczących środowiska geograficznego. 

9. Podejmowanie konstruktywnej współpracy i rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi. 

VIII. Sąsiedzi Polski: przemiany przemysłu w Niemczech; dziedzictwo kulturowe Litwy i Białorusi; środowisko przyrodnicze i atrakcje turystyczne Czech i Słowacji; problemy polityczne, 

społeczne i gospodarcze Ukrainy; zróżnicowanie przyrodnicze i społeczno-gospodarcze Rosji; relacje Polski z sąsiadami. Uczeń: 

4. rozumie problemy polityczne, społeczne i gospodarcze Ukrainy; 

XIV. Wybrane problemy i regiony geograficzne Azji: Azja jako kontynent kontrastów geograficznych; pacyficzny „pierścień ognia”; klimat monsunowy w Azji Południowo-Wschodniej; 

Japonia – gospodarka na tle warunków przyrodniczych i społeczno-kulturowych; Chiny – rozmieszczenie ludności, problemy demograficzne oraz znaczenie w gospodarce światowej; 

Indie krajem wielkich możliwości rozwojowych oraz kontrastów społecznych i gospodarczych; Bliski Wschód – kultura regionu, ropa naftowa, obszar konfliktów zbrojnych. 

Uczeń/uczennica: 

11. wykazuje postawy ciekawości i poszanowania innych kultur i religii. 

Wiedza o Społeczeństwie  

I. Wiedza i rozumienie.  

Uczeń/uczennica: 

5. ma podstawową wiedzę na temat praw człowieka, środków masowego przekazu oraz wybranych spraw międzynarodowych; 

IV. Komunikowanie i współdziałanie.  

Uczeń/uczennica: 

3. współpracuje z innymi – dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich; 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT WARSZTATU MOŻNA ZNALEŹĆ:  

 Broszury Polskiej Akcji Humanitarnej: Studnia dla Południa. Poziom Pierwszy oraz Studnia dla Południa. Poziom drugi: wirtualna woda.  

 Obszerna baza artykułów dotycząca tematyki wodnej niemal w każdym obszarze: www.woda.edu.pl/artykuly  

 

CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM LEKCJI? 

 

Stoły i krzesła powinny być ustawione w taki sposób aby umożliwiały pracę w grupach 

Mapa PAH „Wodne wyzwania na świecie” (ok. 5 sztuk, w zależności od tego na ile grup będzie podzielona klasa), zestaw kolorowych flamastrów 

dla każdej grupy (najlepiej: czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, żółty, brązowy)  

https://www.pah.org.pl/app/uploads/2018/02/2018_01_Studnia_dla_Po%C5%82udnia_Poziom_Pierwszy_PDF.pdf
https://www.pah.org.pl/app/uploads/2018/02/2018_01_Studnia_dla_Po%C5%82udnia_Poziom_Drugi_PDF.pdf
http://www.woda.edu.pl/artykuly
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załącznik nr 2 (dla klas 4-5/6), 

załącznik nr 3 (dla klas 6/7- 8) 

 

 

Uwaga! Przed przeprowadzeniem tego warsztatu zapoznaj się animacją http://bit.ly/animacja_jak_mowic oraz z publikacją „Jak mówić o 

większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa” dostępną na stronie: www.pah.org.pl/dokumenty/#materialy-edukacyjne . 

Jeżeli jest taka możliwość, zawieś w sali polityczną mapę świata.   

 

Scenariusz może być modyfikowany przez osobą prowadzącą. Należy jednak pamiętać, aby postawione cele były zrealizowane a przekazy zgodne 

z wartościami edukacji globalnej i Kodeksem ds. obrazów i przesłań dot. krajów globalnego południa. – więcej informacji w publikacji powyżej.   

 

UŻYTE SKRÓTY: 

OP – osoba prowadząca  

OU – osoby uczestniczące  

 

Czas Cel metody Opis metody Potrzebne 

materiały  

(np. flipczart, link 

do filmu, załącznik 

nr…) 

Uwagi i warianty 

ćwiczenia 

Na co należy zwrócić 

uwagę?  

5 minut   Standardowe czynności rozpoczynające lekcję   

3 minuty  

 

 

 

 

1. Refleksja nad istotą i 

przyczynami braku 

dostępy do wody  

 

 

1. OP przedstawia temat lekcji (Wodne wyzwania na świecie), 

zadając pytania wstępne:  

 Co to oznacza, że ktoś ma lub nie ma dostępu do wody?  

 Jakie mogą być przyczyny braku dostępu do wody?  

 Czy potraficie wymienić kraje które spotykają się z 

Mapa „Wodne 

wyzwania na 

świecie” ( załącznik 

nr 1)  

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/animacja_jak_mowic
http://www.pah.org.pl/dokumenty/#materialy-edukacyjne
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20 minut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zdobycie wiedzy 

na temat różnych 

wyzwań wodnych z 

którymi borykają się 

kraje na każdym 

kontynencie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wyzwaniami wodnymi?  

2. OP dzieli OU na 5 – 6  osobowe grupy, a następnie każdej z grup 

daję mapę PAH „Wodne wyzwania na świecie” ( załącznik nr 1)  

W zależności od poziomu wiedzy OU:  

3.1 Klasy: 4 – 5/6  

OP prosi OU o wykonanie następującego zadania (każda grupa 

pracuje samodzielnie):  

 Waszym zadaniem jest zapoznanie się z mapą oraz 

informacjami w kolorowych ramkach. Wybierzcie kolor 

flamastra, który odpowiada kolorowi ramki pod mapą, a 

następnie przeczytajcie informację z ramki i połączcie ją z 

odpowiednim państwem.  

Po upływie czasu, sprawdźcie na forum klasy, czy wszystkie ramki 

zostały prawidłowo dopasowane. 

 

W załączniku nr 2 znajdują się obrazki symbolizujące przyczyny 

utrudnionego dostępu do wody (patrz ostatnia kolumna).Informacje 

w ramkach wyjaśniają przyczyny utrudnionego dostępu do wody, 

aby OU po lekcji zapamiętały że nie tylko brak fizyczny jest 

powodem, przejdź do kolejnego ćwiczenia.  

 Rozdaj OU wydrukowane symbole z załącznika numer 2 

(lub wyświetl je na tablicy), które w łatwiejszy sposób 

przedstawiają wyzwania, z którymi borykają się państwa. 

Poproś OU aby dopasowały obrazki do ramek.  

Po upływie czasu, sprawdźcie na forum czy wszystkie symbole 

zostały odpowiednio dopasowane do informacji zamieszczonych w 

kolorowych ramkach. Sporządźcie wspólnie notatkę z lekcji, 

zawierającą informacje dotyczące: przyczyn oraz  państw których 

Flamastry, kredki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazki 

symbolizujące 

przyczyny 

utrudnionego 

dostępu do wody 

( załącznik nr 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP może je wyświetlić, lub 

wydrukować i przykleić na 

tablicę, lub w przypadku 

braku tablicy multimedialnej 

czy dostępu do drukarki po 

prostu napisać 

(rekomendujemy jednak 

wykorzystywanie symboli – 

ułatwi to zapamiętywanie 
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10 – 15 minut 

 

3. Krytyczna 

spojrzenie na ilość i 

jakość źródeł, z 

których możemy 

czerpać wiedzę na 

tematy wodne 

 

 

 

 

 

 

4.Poszerzenie wiedzy 

o krajach które 

borykają się z 

wyzwaniami wodnymi, 

zwrócenie uwagi nie 

tylko na wyzwania i 

problemy.  

wyzwanie dotyczy.  

Jeżeli wystarczy Wam czasu, poproś OU aby wyciągnęły swoje 

telefony i wpisały w wyszukiwarkę – dostęp do wody na świecie LUB 

otwórzcie podręczniki z geografii/przyrody na rozdziałach 

dotyczących wody i porównajcie: 

 jakie informację możemy znaleźć w Internecie/w 

podręczniku w pierwszej kolejności? 

 jakie widzicie różnice i podobieństwa między informacjami 

z dzisiejszej lekcji a tym co znaleźliście w Internecie/ 

podręcznikach?  

 

Podziękuj OU za udział w lekcji i jeżeli masz to w zwyczaju, zadaj 

zadanie domowe o treści:  

 Podczas lekcji OU poznały wodne wyzwania dotyczące 

konkretnych krajów. Niech każda osoba w grupie wybierze 

1 kraj z plakatu, i na następną lekcję przygotuje 3 

pozytywne, niestereotypowe ciekawostki z dowolnego 

obszaru (kultura, zwyczaje, święta, muzyka, film, kuchnia, 

osiągnięcia itd.), oraz zapisze je w zeszycie.  

nowych informacji).  

 

 

 

Zwróć uwagę, aby to OU 

samodzielnie sporządziły 

notatkę, pytając się czego 

dowiedziały się z dzisiejszej 

lekcji.  

20 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Klasy: 6/7 – 8  

OP prosi OU o wykonanie następującego zadania (każda grupa 

pracuje samodzielnie):  

 Waszym zadaniem jest zapoznanie się z mapą oraz 

informacjami w kolorowych ramkach. Wybierzcie kolor 

flamastra, który odpowiada kolorowi ramki pod mapą, a 

następnie przeczytajcie informację z ramki i połączcie ją z 
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10 minut 

 

 

 

 

 

5. Zrozumienie 

znaczenia wody na 

gospodarkę kraju, 

sytuację 

międzynarodową, 

środowisko naturalne, 

oraz życie 

mieszkańców i 

mieszkanek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Refleksja nad 

stereotypowym 

odpowiednim państwem. Po upływie czasu, sprawdźcie na 

forum klasy, czy wszystkie ramki zostały prawidłowo 

dopasowane. 

 

Informacje w ramkach przedstawiają w ogólny sposób wyzwania z 

jakimi borykają się poszczególne państwa. Aby OU zgłębiły wiedzę, 

przejdź do kolejnego ćwiczenia. W załączniku nr 3 znajduje się 15 

zdań, które opisują sytuację/zdarzenia poszczególnych państw 

zaznaczonych na mapie.   

 

 Rozdaj OU wydrukowany załącznik numer 3 ( podziel 16 

zdań po równo dla każdej grupy). Poproś aby OU aby 

dopasowały zdania do konkretnych państw na mapie. W 

nawiasach dla ułatwienia, podane zostały kontynenty, na 

których leżą poszczególne państwa.  

 

Po upływie czasu, każda z grup  czyta zdanie dotyczące 

konkretnego kraju, OP sprawdza poprawność i ewentualnie koryguje 

błędy (poprawne odpowiedzi znajdują się w ostatniej kolumnie). Po 

zakończeniu ćwiczenia, zapytaj się OU:  

 

 Czy kiedykolwiek słyszeliście, słyszałyście o wyzwaniach 

wodnych w tych krajach (np. Chiny, USA, Indie, Wenezuela) 

 Czego nowego dowiedzieliście się?  

 Skąd czerpiecie informacje o sytuacji na świecie? 

 

Poproś OU aby wyciągnęły swoje telefony i wpisały w wyszukiwarkę 

– dostęp do wody na świecie/woda na świecie, a następnie zapytaj:  

 

 

 

 

Załącznik numer 3, 

pociętych na 15 

zdań.  

 

 

 

 

Wariant trudniejszy: Każda z 

grup otrzymuje 15 zdań, nie 

dzielimy ich między grupy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kapsztad – RPA  

2. Jerozolima i Palestyna  

3. Sudan Południowy  

4. Somalia 

5. Indie  

6. Etiopia, Egipt, Sudan   

7. Indie, Pakistan  

8. Chiny  

9. Polska  

10. Meksyk  

11. Wenezuela  

12. Paragwaj  

13. Kazachstan, Uzbekistan  
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5 minut  

postrzeganiem 

problemów wodnych, 

jakby dotyczyły 

jedynie krajów 

rozwijających się.  

 

 jakie informację możemy znaleźć w Internecie/w 

podręczniku w pierwszej kolejności? 

 jakie widzicie różnice i podobieństwa?  

 jakiego rodzaju są to informacje?  

 

Następnie otwórzcie podręczniki z geografii/przyrody na 

rozdziałach dotyczących wody i porównajcie jakie informacje 

możecie znaleźć w Internecie, podręcznikach z tym czego 

dowiedzieliście się na dzisiejszej lekcji.  

 

Sporządźcie wspólnie notatkę z lekcji, zawierającą informacje 

dotyczące: przyczyn oraz  państw których wyzwanie dotyczy. 

 

Podziękuj OU za udział w lekcji i jeżeli chcesz, zadaj zadanie 

domowe o treści:  

 Podczas lekcji poznaliście i poznałyście wodne wyzwania 

dotyczące konkretnych krajów. Niech każda osoba w 

grupie wybierze 1 kraj z plakatu, i na następną lekcję 

przygotuje 3 pozytywne ciekawostki z dowolnego obszaru 

( kultura, zwyczaje, święta, muzyka, film, kuchnia, 

osiągnięcia itd.), oraz zapisze je w zeszycie.  

 

14. Ukraina  

15. Indie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI (m.in. testy, karty pracy i zdjęcia - wklejamy do tego pliku) 
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Załącznik numer 1 – mapa PAH „Wodne wyzwania na świecie”  

 

Załącznik numer 2 - prezentacja z symbolami w osobnym pliku – załącznik potrzebny jedynie w 4/5 – 6 klasach 

 

Załącznik numer 3–zdania opisujące sytuację w poszczególnych krajach w osobnym pliku – załącznik potrzebny jedynie w 6/7 – 8 klasach 

 

 

Pomóż nam tworzyć jeszcze lepsze materiały i wypełnij ankietę: http://bit.ly/ocen_materialy_PAH 

http://bit.ly/ocen_materialy_PAH




Przyczyny braku dostępu do wody. 
Symbole 
Scenariusz „Wodne wyzwania na świecie” 
Załącznik nr 2 



.
Źródło: www.freepik.com

Brak wody ( nie ma jej pod ziemią, nie ma opadów deszczu)



.
Źródło: Wodna mapa myśli PAH/autorka: Paulina Łoś

Zardzewiałe i nieszczelne rury doprowadzające wodę do domu.



.
Źródło: www.pixabay.com

Budowanie tam wodnych.



.Źródło: www.freepik.com

Wojna niszczy zbiorniki wodne oraz jest narzędziem walki. 



.Źródło: PowerPoint ikony

Woda jest potrzebna w rolnictwie, przy produkcji żywności czy ubrań.



.Źródło: PowerPoint ikony

Brak pieniędzy na budowę studni czy rur doprowadzających wodę do domów.  



Polska Akcja Humanitarna

edukacja@pah.org.pl

www.facebook.pl/SzkolaHumanitarna
www.pah.org.pl/edukuj
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Załącznik numer 3 – zdania opisujące sytuację w poszczególnych krajach – załącznik potrzebny jedynie w 6/7 – 8 klasach  
Potnij poniższe zdania na paski zachowując numery, które ułatwią Ci sprawdzenie poprawnych odpowiedzi.   
  

 

1.Odcięcie dostępu do wody całego miasta z powodu jej fizycznego braku. (Afryka)   

  

2.Rząd silniejszego państwa, blokuje dostęp do wody mieszkańcom i mieszkankom państwa mniejszościowego.  

(Azja – Bliski Wschód)    

  

3.Jako najmłodsze państwo świata dotknięte ubóstwem, stoi przed wyzwaniem wybudowania infrastruktury wodno – 

sanitarnej od podstaw. (Afryka)  

  

4.Na terenie tego kraju, szczególnie narażonego na susze, wody gruntowe mogą znajdować się na poziomie 300m 

pod ziemią ( dla porównania w Polsce jest to ok. 60m). (Afryka)  

  

5.Do wyprodukowania litra Coca – Coli zużywa się 2.7 litra wody. Działalność tego koncernu spowodowała ogromne 

problemy w dostępie do wód gruntowych mieszkańców/mieszkanek kraju, w którym większość ludzi żyje z rolnictwa. 

(Azja)      
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6.Budowanie tam wodnych na Nilu przez te 3 państwa wpłynie na środowisko naturalne i życie ludzi również w 

pozostałych 9 krajach leżących nad tą rzeką. (Północna i Środkowa Afryka)   

  

7.Zmiany klimatu, pustynnie coraz rozleglejszych terenów w Azji, nadmierna konsumpcja wiążąca się z rozwojem 

przemysłu i rolnictwa, sprawi że spory o wodę będą coraz bardziej zaognione. (Azja)   

  

8.Budowa Zapory Trzech Przełomów na rzece Jangcy, mająca na celu sztuczne kierowanie koryta rzeki, powoduje 

katastrofalne skutki dla ekosystemu (np. wyginięcie chińskiego delfina) i życia ludzi (wysiedlono ok. 1,9 mln 

mieszkańców i mieszkanek tego państwa). (Azja)  

    

9.Gospodarka tego kraju, jest najbardziej wodochłonna spośród krajów OECD – głównie za sprawą wydobycia węgla 

kamiennego. Przy niskim poziomie zasobów wody pitnej, kryzys wodny jest realną wizją. (Europa)   

  

10. System wodociągowo – kanalizacyjny zanieczyszcza wodę przed dotarciem do konsumenta. Aby uchronić się 

przed chorobami, bogatsi mieszkańcy i mieszkanki kupują wodę butelkowaną, ubożsi narażeni są na utratę zdrowia a 

nawet śmierć. (Ameryka Północna)    
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11.Woda w tym kraju jest, jednak ludzie boją się jej używać ze względu na wadliwy system uzdatniania i dostarczania 

wody. Kupują wodę butelkowaną, mimo że jest dwa razy droższa od benzyny. (Ameryka Południowa)  

    

12.W 2006 roku, u 11 producentów wody butelkowanej wykryto bakterie. Powodem było zanieczyszczenie warstwy 

wodonośnej, w której okolicy tylko 23% domostw podłączonych jest do kanalizacji. (Ameryka Południowa)  

   

13.Zasoby wody Jeziora Aralskiego służyły do produkcji bawełny. Dziś jezioro praktycznie wyschło, co spowodowało 

wyniszczenie rybołówstwa, śmierć ekosystemu oraz choroby mieszkańców i mieszkanek. (Azja)    

  

14.W wyniku działań zbrojnych, uszkodzona została przestarzała sieć kanalizacyjna. Mieszkańcy i mieszkanki regionu 

konfliktowego stoją u progu kryzysu wodnego. (Europa)   

  

15.Handel wodą pomiędzy najbogatszymi państwami jest już rzeczywistością. Np. wody z Błękitnego Jeziora na 

Alasce trafiają do ogromnej rozlewni w Bombaju i zasilają Bliski Wschód. Co się stanie z krajami słabiej rozwiniętymi, 

których nie będzie stać na zakup wody? (Azja)  

   
 


