TEMAT LEKCJI: W jaki sposób ludzie na świecie pozyskują wodę?
AUTORKA: Sabina Złotorowicz
KONSULTACJE MERYTORYCZNE: Joanna Pankowska, Łukasz Bartosik
HASŁA TEMATYCZNE: woda, dostęp do wody, prawo do wody, przyczyny braku dostępu do wody, studnia, kiosk wodny, system grawitacyjny.
POZIOM EDUKACYJNY (WIEK UCZNIÓW I UCZENNIC/ KLASA):
I etap edukacyjny: 2-3 klasa szkoły podstawowej
II etap edukacyjny: 4 klasa szkoły podstawowej
CELE:
Uczeń/Uczennica:
1. Ma refleksję nad istotą i przyczynami braku dostępy do wody.
2. Zna różne sposoby pozyskiwania wody na świecie.
3. Zna przyczyn nierównego dostępu do wody na świecie.
4. Zna budowę i działania studni z pompą ręczną.
5. Zna działania systemu grawitacyjnego i kiosku wodnego.
CZAS: 45 minut
ODWOŁANIA DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
III. Edukacja społeczna.
2) wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu;
IV Edukacja przyrodnicza
1.Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego. Uczeń:
2) rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, staw, las, las gospodarczy; określa składowe i funkcje ekosystemu na wybranym
przykładzie, np. las, warstwy lasu, polany, torfowiska, martwe
drzewo w lesie;
11) ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun;
określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach;
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V. Edukacja plastyczna
Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń: 1) rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem;
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.
I. Sposoby poznawania przyrody. Uczeń:
5. Wymienia różne źródła wiedzy o przyrodzie;
6. Korzysta z różnych źródeł wiedzy o przyrodzie.
Geografia
I. Wiedza geograficzna
4. Poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami
przyrody.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce
4. Określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego, formułowanie twierdzenia o
prawidłowościach, dokonywanie uogólnień.
III. Kształtowanie postaw
3. Przyjmowanie postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania.
9. Przełamywanie stereotypów i kształtowanie postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji i poszanowania innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości
dziedzictwa kulturowego własnego narodu i własnej tożsamości.
8. przełamuje stereotypy w postrzeganiu Afryki.
Wiedza o Społeczeństwie
I. Wiedza i rozumienie. Uczeń:
5. ma podstawową wiedzę na temat praw człowieka, środków masowego przekazu oraz wybranych spraw międzynarodowych;
IV. Komunikowanie i współdziałanie. Uczeń:
3. współpracuje z innymi – dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich;

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT WARSZTATU MOŻNA ZNALEŹĆ:
 Broszura Studnia dla Południa - http://bit.ly/broszura_SdP
 Obszerna baza artykułów dotycząca tematyki wodnej niemal w każdym obszarze: www.woda.edu.pl/artykuly
CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM LEKCJI
 wodna karta zadań (tyle sztuk, ile OU)
 komputer i rzutnik lub wydrukowane zdjęcia z załącznika
2
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Uwaga! Przed przeprowadzeniem tego warsztatu zapoznaj się z 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
WYKORZYSTAJ:
 DO DRUKU: Wodna karta zadań – strony: 8-11
 PREZENTACJA: Zdjęcia sposobów pozyskiwania wody, o których mowa w scenariuszu – strony: 12-15
 DO WGLĄDU: Plakat PAH „W jaki sposób ludzie na świecie pozyskują wodę?”

Czas

5 minut
5 minut

Cel metody

Opis metody

Potrzebne materiały
(np. flipczart, link do
filmu, załącznik nr…)

Uwagi i warianty ćwiczenia
Na co należy zwrócić uwagę?

Standardowe czynności rozpoczynające lekcję
Zebranie pomysłów na OP przedstawia temat lekcji (W jaki sposób ludzie na
różne sposoby
świecie pozyskują wodę), zadając pytania wstępne:
pozyskiwania wody
 Jakie znacie sposoby wydobywania wody?
na świecie.
 W jaki sposób można doprowadzić wodę do

Plakat „Pozyskiwanie
wody”
i/lub
Wodna karta zadań

OP może skorzystać z artykułów o
sposobach pozyskiwania wody z
broszury „Studnia dla Południa”
http://bit.ly/broszura_SdP
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25 minut

Zdobycie wiedzy na
temat różnych
sposobów
pozyskiwania wody
na świecie oraz
przełamanie
stereotypu o “kopaniu
studni w Afryce”.

domu?
Co to oznacza, że ktoś ma lub nie ma dostępu
do wody?
Jakie czynności są utrudnione gdy ktoś nie ma
stałego dostępu do wody?
Jak działa studnia z pompą ręczną?
Jak myślicie, na czym polega system
grawitacyjny?
Jak myślicie, co to jets kiosk wodny?

(strona 1-3)
Prezentacja ze
zdjęciami, rzutnik,
komputer

OP może zapytać OU czy wszystkie
elementy obrazka są im znane.

Flamastry, kredki
(kolorowe)

OP rozdaje każdej osobie Wodne karty zadań.
W zależności od poziomu wiedzy OU:

Słowa wytłuszczone w tekście to hasła
do podpisania elementów obrazka.

KLASA 2 STUDNIA Z POMPĄ RĘCZNĄ
OP prosi OU o wykonanie następującego zadania:
Waszym zadaniem jest połączenie kropek od 1 do 68.
Po wykonaniu tego zadania osoby chętne (lub
wyznaczone) odczytują tekst o najważniejszych
rzeczach o studni. Zgodnie z informacjami z tekstu,
każda osoba powinna podpisać elementy studni na
karcie.
Następnie OP pokazuje zdjęcie studni i czyta opis
zdjęcia.

Ważne, aby zwrócić uwagę, że studnia
jest tylko jedną z wielu metod
pozyskiwania wody, studnie się wierci
a nie “kopie” i wymagają one
specjalistycznego sprzętu. Razem z
wierceniem studni szkoli się często
osoby, które mają odpowiadać za jej
utrzymanie oraz ewentualną naprawę.
--Słowa wytłuszczone w tekście to hasła
do podpisania elementów obrazka

KLASY 2 – SYSTEM GRAWITACYJNY
OP prosi OU o wykonanie następującego zadania:
Waszym zadaniem jest połączenie kropek od 1 do 42.

Uwaga! Te 3 przykłady oczywiście nie
wyczerpują różnych sposobów
4
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Po wykonaniu tego zadania OU samodzielnie czytają
tekst o systemie grawitacyjnym.
Po przeczytaniu OU zadaje pytania:
 Co jest potrzebne do budowy systemu
grawitacyjnego?
 Jak to działa, że woda spływa?
 Kto korzysta z systemu grawitacyjnego?
Po rozmowie, zgodnie z informacjami z tekstu, każda
osoba powinna podpisać elementy studni na karcie.
Następnie OP pokazuje zdjęcie systemu grawitacyjnego
i czyta opis zdjęcia.

KLASA 2/3 - KIOSK WODNY
OP prosi OU o wykonanie następującego zadania:
“Waszym zadaniem jest połączenie kropek od 1 do 57.
Następnie OP pokazuje zdjęcie kiosku wodnego i czyta
opis zdjęcia.
 Ile osób na raz może korzystać z kiosku
wodnego?
 Do czego nalewa się wodę ze studni/kiosku
wodnego? Czy łatwo się taką wodę nosi?

pozyskiwania wody na świecie.
Ćwiczenie ma na celu pokazanie, że są
regiony na świecie, gdzie dostęp do
wody jest utrudniony, ale władze oraz
organizacje pozarządowe starają się
rozwiązać ten problem m.in.. za
pomocą takich rozwiązań jak studnia z
pompą ręczną, system grawitacyjny czy
kiosk wodny. W krajach takich jak
Somalia, Sudan Południowy, Syria,
problemem jest niewystarczająca
infrastruktura a nie brak zasobów
wodnych. Ważne, aby podkreślić, że
nawet w tych krajach ta sytuacja jest
różna - inne rozwiązania są stosowane
na terenach wiejskich a inne w miastach
(w miastach wiele osób ma dostęp do
wody w domu). Przykłady podane w
ćwiczeniu dotyczą w przeważającej
części terenów wiejskich i/lub obozów
dla osób wewnętrznie
przemieszczonych.

Po wykonaniu tego zadania:
 Podpiszcie obrazki – elementy pozyskiwania i
przechowywania wody.
 Połączcie się w pary i wspólnie się zastanówcie:
do czego, waszym zdaniem, można użyć tych
5
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rzeczy?
W parach ustalcie kolejność rzeczy od waszym
zdaniem najważniejszej do najmniej ważnej.

Po wykonaniu OU zadaje pytania:
 co jest, waszym zdaniem, najważniejsze, a co
najmniej ważne?
 dlaczego dokonaliście/łyście takiego wyboru?
25 min.

Poznanie głównych
przyczyn brak dostępu
do wody na świecie

KLASA 4 – PRZYCZYNY BRAKU DOSTĘPU DO WODY






10 minut

Zastanówcie się nad przyczynami braku
dostępu do wody.
Przeczytajcie rodzaje przyczyn i dopasujcie do
nich opisy.
Połączcie się w pary i sprawdźcie, czy
wykonaliście/łyście tak samo zadania.
Która z przyczyn najbardziej Was zaskoczyła?
Które kraje/regiony są najbardziej narażone na
brak dostępu do wody? Dlaczego akurat te? Co
na to wpływa?

KLASA 2/3/4 – A TY SKĄD BIERZESZ WODĘ?
 Skąd się bierze woda w kranie w domu OU?
Jak do niego trafia? Czy na terenach
wiejskich/miejskich jest tak samo?
 Skąd woda bierze się w rurach/kanalizacji?

Broszura “Studnia dla
Południa”

Ćwiczenie zamiast metody powyżej.
Rozszerzony opis przyczyn braku
dostępu do wody można zaleźć w
broszurze “Studnia dla Południa” na
stronie 8 - http://bit.ly/broszura_SdP
W odpowiedzi na pytanie o
regiony/kraje narażone na brak
dostępu do wody warto pokazać mapę
ze str. 7 w/w broszury.

Ważne, aby zwrócić uwagę na to, aby
nie pogłębiać stereotypu między
“rozwiniętą” Polską a “zacofanymi”
innymi regionami świata. Należy
zwrócić uwagę, że dostęp do czystej
6
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Czy mamy łatwiejszy czy trudniejszy dostęp do
wody?

OP pokazuje schemat i zdjęcie z prezentacji.
OP prosi OU o narysowania sposobu pozyskiwania
wody, który towarzyszy UO na co dzień.
Jeżeli OP pracuje z OU na dużych plakatach, efekty tej
lekcji warto zaprezentować innym - np. wywieszając na
korytarzu szkolnym.

wody jest prawem każdego człowieka często barierą jest infrastruktura, która
np.. jest niedostateczna przez ubóstwo
lub konflikty zbrojne.
Źródłem wody - zarówno u nas w
Polsce, jak i w krajach takich jak
Somalia, Sudan Południowy są wody
głębinowe (wody podziemne) i
powierzchniowe (np.. jeziora i rzeki).

OP dziękuje OU za udział w lekcji

Załączniki:




DO DRUKU: Wodna karta zadań – strony: 8-11
PREZENTACJA: Zdjęcia sposobów pozyskiwania wody, o których mowa w scenariuszu – strony: 12-15
DO WGLĄDU: Plakat PAH „W jaki sposób ludzie na świecie pozyskują wodę?”

Pomóż nam tworzyć jeszcze lepsze materiały i wypełnij ankietę: http://bit.ly/ocen_materialy_PAH
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STUDNIA Z POMPĄ RĘCZNĄ
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Dowiedz się najważniejszych rzeczy o studni! Podpisz swój rysunek!


Studnia z pompą ręczną to najbardziej rozpoznawalna metoda czerpania wody.



Wodę za pomocą dźwigni mogą pompować dzieci i dorośli.



Wodę można nalewać do kanistrów – dużych pojemników na wodę.



Często do studni po wodę chodzą dzieci z mamami.



Budowana jest za pomocą maszyny z dużym wiertłem.



Wiertło w czasie pracy bardzo się grzeje i musi być studzone wodą.



Ziemia dookoła studnia jest utwardzona, żeby studnia się nie zapadała.



Najlepiej budować studnię blisko rzeki albo jeziora.



Studnie buduje się na głębokości od 20 m do 120 m.



Wiercenie trwa około 7 dni.

ł o

k
SYSTEM GRAWITACYJNY
Przeczytaj uważnie tekst o systemie grawitacyjnym.
Podpisz elementy systemu grawitacyjnego na rysunku.

SYSTEM GRAWITACYJNY - to taki w którym woda jest pompowana do zbiornika
(wieża po lewej stronie). Woda siłą grawitacji, pod ciśnieniem spływa systemem rurek.
Rurki prowadzą wodę do poideł dla zwierząt lub kiosków wodnych dla ludzi. Taki
system rurek może mieć nawet kilka kilometrów długości.

Woda może być prowadzona z głębokiego kanionu leżącego niedaleko. Pompa
zasilana być może na dwa sposoby. Pierwszy sposób to taki, gdzie pompa działa
dzięki paliwu diesel, drugi sposób to baterie słoneczne. PAH wykorzystuje baterie
słoneczne w systemach grawitacyjnych, które buduje w Sudanie Południowym.

PODPISZ ELEMENTY!
W jaki sposób można dostarczyć albo przenieść wodę?

Czy wiesz, że nie każda osoba ma dostęp do wody?
Zastanów się nad przyczynami braku dostępu do wody. Przeczytaj rodzaje przyczyn i dopasuj do nich opisy.

FIZYCZNE I GEOGRAFICZNE

Susze wpływają na ilość dostępnej wody. Powodzie często powodują
zanieczyszczenie zbiorników wodnych. Huragany i trzęsienia ziemi
niszczą rury.

KATASTROFY NATURALNE

Nie pozwala na dostarczenie wody rurami do wszystkich osób. Ludzie
mają trudności z prowadzeniem handlu, duży dług całego państwa,
cały kraj jest osłabiony i trudno się nim rządzi.

ZMIANY KLIMATU

Zniszczeniu mogą ulec stacje, ujęcia wody, systemy rur
dostarczających wodę. Źródła wody bywają też celowo zatruwane.

UBÓSTWO

Nietypowe zmiany w temperaturze, ilości opadów, częstsze
katastrofy naturalne lub pojawianie się ich w regionach, w których
do tej pory nie występowały, wpływają na systemy wodne.

WOJNY I KONFLIKTY ZBROJNE

Rozmieszczenie wód gruntowych i powierzchniowych wpływa na
dostęp do wody słodkiej. Ważne są również opady deszczu, które
w wielu miejscach stanowią podstawowe źródło wody pitnej. Pory
deszczowe i suche wpływają na rytm i dostępność wody.

Zdjęcie 1. System grawitacyjny w Somalii.
Zdjęcie przedstawia system grawitacyjny, czyli taki w którym woda za
pomocą generatora zasilającego pompy (domek po lewej) jest
pompowana do zbiornika (wieża po prawej stronie) i siłą grawitacji,
pod ciśnieniem spływa systemem rurek poprowadzonych do poideł dla
zwierząt lub kiosków wodnych dla ludzi, które mogą być oddalone od
źródła wody nawet kilka kilometrów.

Na tym zdjęciu woda poprowadzona jest z głębokiego kanionu
leżącego nieopodal wioski. Pompa zasilana być może na dwa
sposoby. Pierwszy sposób to ten widoczny na zdjęciu, gdzie pompa
działa dzięki paliwu diesel, drugi sposób wykorzystywany m.in. przez
PAH w Sudanie Południowym to baterie słoneczne

Koszt wybudowania takiego systemu to mniej więcej 20-30 tyś dolarów,
ale im bardziej rozbudowany system tym koszt budowy wzrasta.
Najdroższym elementem tego systemu jest pompa. Zbiornik po prawej
stronie może mieć pojemność od 1000 l do 5 000 l wody.
W zbiornikach takich powinien zawsze znajdować się dozownik chloru,
który oczyszcza wodę.
Miejsce: Somalia, wioska Ceel Madobe, 2012
Fot. Aleksandra Godziejewska/PAH

Zdjęcie 2. Studnia z pompą ręczną w Sudanie Południowym.
Studnia z pompą ręczną, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych
metod czerpania wody głębinowej. Budowana jest za pomocą
maszyny wiertniczej, która aby móc pracować potrzebuje wody do
rozmiękczania gleby i studzenia wiertła. Jednocześnie do wody
dodawana jest niewielka ilość kleju, który utwardza ścianki otworu,
dlatego ważne jest aby budować studnię w miejscach położonych
niedaleko rzeki czy stawu. Ułatwia to bardzo logistykę całego
procesu budowy
Studnie w Sudanie Południowym buduje się na głębokości od 20 m
do 120 m. Pamiętajmy, że Sudan Południowy to duży kraj (zajmuje
42
miejsce
w
rankingu
światowym
pod
względem
powierzchniowym; jest dwa razy większym krajem od Polski), więc
ukształtowanie terenu i głębokość warstwy wodonośnej jest
uzależniona od regionu. Proces samego wiercenia trwa około 7 dni
(nie wliczając konsultacji z społecznością lokalną oraz władzami).

Do opieki nad studnią powoływane są komitety wodne, których
zadaniem jest nadzorowanie właściwego użytkowania studni.
Najczęściej studnie budowane są w wioskach (każda wioska
powinna mieć „swoją” studnię).
Miejsce: Sudan Południowy, Stan: Jonglei, kwiecień 2015
Fot. Maciej Moskwa/Testigo Documentary

Według przyjętych standardów humanitarnych jedna studnia służy
około 500 osobom.

Zdjęcie numer 3. Kiosk wodny w Somalii
Uczniowie i uczennice szkoły Dame Yasin Artan w Mogadiszu
korzystający z kiosku wodnego, będącego alternatywą dla
pojedynczych kranów z wodą. Zdjęcie wykonane zostało podczas
obchodów Światowego Dnia Wody – 22 marca 2017.
Dostęp do edukacji zależy od czynników, na które dziecko nie ma
żadnego wpływu: od zamożności rodziców, miejsca zamieszkania,
narodowości i płci. W krajach rozwijających się, dodatkowym
czynnikiem wykluczającym uczniów i uczennice z procesu edukacji
jest zbyt duża liczebność klas oraz wyposażenie szkół.
Wyobraź sobie, że w Twojej szkole nie ma toalet, nie masz
możliwości umycia rąk. W przypadku menstruujących dziewczynek,
problem ten jest szczególnie uciążliwy; przyjmuję się, iż
1 dziewczynka na 10, opuszcza lekcje podczas menstruacji
z powodu nieodpowiednich warunków sanitarnych. Aby zapewnić
komfort i podstawowe standardy higieniczne w widocznej na zdjęciu
szkole, Polska Akcja Humanitarna wybudowała kiosk wodny oraz
potrójne latryny z podziałem na chłopców i dziewczynki.

Miejsce: Somalia, Fot. Maciej Moskwa/Testigo Documentary/PAH

Zdjęcie numer 4. Sieć Wodociągowa w Polsce
W naszych domach są rury, którymi woda dopływa do kranów.
Ale skąd woda bierze się w tych rurach?
Możliwe źródła wody to rzeki, jeziora, strumienie, studnie
wody podziemne, morza, woda deszczowa.

W Polsce najczęściej korzystamy z rzek, wód podziemnych oraz jezior. Wiele
rur prowadzących wodę do różnych budynków tworzy sieć wodociągową.
Woda ze źródeł pokonuje często duże odległości, aby to było możliwe musi
być tłoczona pod dużym ciśnieniem. Gdy woda trafi do budynku płynie do
łazienki, kuchni, toalety rurami ukrytymi w ścianach lub podłodze.

Źródło:
Publikacja "Skąd się bierze woda w kranie" Polskiej Fundacji Zasobów Wodnych
www.pfozw.org.pl/

