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I. CZŁOWIEK i WODA



Cześć! 
Zaczynamy 

przygodę z wodą.



ZNACZENIE WODY 
DLA CZŁOWIEKA

Woda jest największym ilościowo skład-
nikiem organizmu człowieka. U dorosłych 
stanowi ona ok. 60% ogólnej masy ciała, 
a u niemowląt nawet ok. 75%. Zawartość 
wody w naszym ciele zależy od wielu czyn-
ników, takich jak płeć, waga czy miejsce, 
w którym żyjemy.

Woda ma ogromne znaczenie dla funk-
cjonowania człowieka. Nasz mózg i serce 
składają w 75% z wody, płuca z ponad 
80% wody, a kości z 30%. Jak widać, 
sprawne działanie naszych organów i kości 
jest w dużym stopniu uzależnione od obec-
ności wody. Znaczenie wody dla organi-
zmu człowieka przedstawia Rysunek 1. na 
stronie 8.

Skoro nasz organizm w tak znacznej części 
składa się z wody, to czy musimy ją pić 
w dużych ilościach? Wydawać by się mo-
gło, że nie ma takiej konieczności, jednak 
pamiętać należy, że każdego dnia tracimy 
od 2 do 3 litrów wody wraz z potem i mo-
czem. Wodę wydalamy również z resztka-
mi strawionego pokarmu, a także ubywa 
jej w naszym organizmie w wyniku pod-
stawowych czynności życiowych, takich 
jak oddychanie. Dlatego należy regularnie 
uzupełniać utracone płyny.

przez nas produktom i wybierać te, które 
dobrze nawodnią nasz organizm (niektóre 
warzywa i owoce).

Dzięki regularnemu uzupełnianiu płynów 
unikniemy odwodnienia, które może mieć 
bardzo przykre skutki dla człowieka. W sy-
tuacji, gdy dostarczamy niewystarczającą 
ilość wody do naszego organizmu, zaczyna 
on magazynować już istniejącą wodę, co 
nie jest właściwe. Niski poziom wody w or-
ganizmie powoduje także spadek energii 
i problemy z koncentracją. Nasze funkcje 
poznawcze są ograniczone, wydłuża się 
czas reakcji naszego mózgu. Niedobór 
wody w ciele odpowiada także za niedo-
tlenienie tkanek i zagęszczenie krwi oraz 
spadek jej ciśnienia.

To, ile wody powinniśmy dostarczyć 
do organizmu, zależy od płci, wieku, 
od tego, gdzie mieszkamy, od naszej 

aktywności etc.
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Przyjmuje się, że dorosły mężczyzna po-
winien pić około 3 litrów dziennie (między 
2,5 a 3,7 litra wody), podczas gdy dorosła 
kobieta potrzebuje około 2,2 litra na dzień 
(między 2 a 2,5 litra). Jest to łączna ilość 
wody, jaką powinniśmy dostarczyć w po-
staci płynów i pożywienia. Warto pamiętać, 
że wraz z jedzeniem dostarczamy tylko 
1/5 dziennego zapotrzebowania na wodę. 
Oczywiście, dużo zależy od diety, jaką sto-
sujemy. Warto przyjrzeć się spożywanym 

Dlatego pamiętajmy 
o piciu wody, co 

pozwoli nam cieszyć się 
zdrowiem.



Rysunek 1. Znaczenie wody dla organizmu człowieka

U dorosłego człowieka 
woda stanowi 
ok. 60‑70% ogólnej 
masy ciała.

Jest potrzebna mózgowi 
do produkcji hormonów 
i połączeń nerwowych.

Zwilża błony 
śluzowe, gałkę 

oczną, zapewnia 
ruchomość stawów.

Reguluje naszą 
wewnętrzną 

temperaturę ciała 
(poprzez pocenie się 

i oddychanie).

Pomaga wydalać 
toksyny z organizmu 
poprzez oddawanie 

moczu.

Jest niezbędna 
do procesów 

przemiany 
materii.

Jest istotnym 
składnikiem 
odżywczym 

każdej komórki 
w organizmie.

Przez układ 
krwionośny 

w ciągu doby 
przepływa od 

5 do 8 tys. 
litrów wody.

Jest idealnym 
rozpuszczalnikiem, 

dzięki czemu 
stanowi środowisko 

dla wszystkich 
procesów życiowych 

w organizmie.
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ZASOBY WODY 
NA ZIEMI

Ilość wody na Ziemi szacuje się 
na ok. 1,4 mld km3. 97% wody 
występującej na Ziemi znajduje 
się w oceanach. Słona woda 
z oceanów nie nadaje się do 
spożycia. Woda pitna to woda 
słodka. Zasoby wody słodkiej 
stanowią ok. 3% całej wody na 
Ziemi. Jednak musimy pamiętać, 
że 2% wód słodkich znajduje się 
w pokrywach śnieżnych i lodowcach, a tyl-
ko 1% wód słodkich to woda z naszych 
jezior, rzek i zasobów wód gruntowych, 
czyli woda zdatna do użytku przez człowie-
ka. Jednak ze względu na zanieczyszczenie 
środowiska nie wszystka woda jest bez-
pieczna do spożycia.

Według danych NASA zaledwie 0,5% 

wszystkich zasobów słodkiej wody nadaje się 

do spożycia. Jak widać, czysta woda to skarb. 

A z tego skarbu powinno korzystać obecnie 

ponad 7 miliardów ludzi na Ziemi.

Niestety, dostęp do wody dla wszystkich 
mieszkańców naszej planety nie jest równy. 
Ponad miliard ludzi żyje w regionach, gdzie 
dostęp do wody jest ograniczony bądź 
woda, która się tam znajduje, nie nadaje 
się do picia (może stanowić zagrożenie dla 
zdrowia i życia z powodu wielu bakterii). 
Przez ostatnie 100 lat liczba ludności potro-
iła się, a zapotrzebowanie na wodę wzrosło 
6 razy. Jednak zasoby wody nie zwiększyły 
się. Warto zatem zastanowić się, zanim 
bezmyślnie odkręcimy kran pozwalając, by 
woda spływała do kanalizacji.

97%
woda słona 

(oceany)

3%
woda 
słodka

1%
woda zdatna 
dla człowieka

2%
woda w lodowcach 

i pokrywach 
śnieżnych

0,5%
woda pitna

7 
miliardów

ludzi na świecie

70% 

powierzchni 

Ziemi pokrywa 

woda

660 
milionów

wciąż nie ma 
dostępu do wody 

pitnej
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DOSTĘP DO WODY 
PITNEJ – OPIS PROBLEMU

Wyobraźmy sobie, że nie mamy stałe-
go, niczym nieograniczonego dostępu do 
wody. Wstajemy rano z łóżka, zaczynamy 
szykować się do wyjścia do szkoły lub 
pracy, chcemy się umyć i zjeść śniadanie, 
ale… Bez wody byłoby to niemożliwe. Jak 
przygotować herbatę czy umyć zęby, kie-
dy nie ma wody? Nie zastanawiamy się 
nad tą kwestią, gdyż praktycznie każdy 
z nas posiada stały i bezpieczny dostęp do 
wody. Musimy być jednak świadomi, że na 
świecie żyją miliony ludzi, dla których brak 
wody to powszedniość. Ich życie wygląda 
zupełnie inaczej niż nasze.

jących tereny pozbawione czystej wody 
pitnej jest jeszcze trudniejsza.

1. Czynniki geograficzne – zaliczamy 
do nich usytuowanie kraju pod wzglę-
dem zasobności w wody gruntowe, 
panujący na danym terenie klimat, 
w tym przede wszystkim częstotliwość 
opadów i panujące susze.

2. Zmiany klimatyczne: – w ostatnich 
latach obserwujemy gwałtowne zmia-
ny w pogodzie, które przekładają się 
na przedłużające się okresy suszy bądź 
powodzie. Są one wynikiem zachodzą-
cych zmian klimatycznych, a pocią-
gają za sobą poważne konsekwencje. 
I tak np. w wyniku suszy ludzie mi-
grują, przemieszczają się z obszarów 
dotkniętych klęską (np. w 2016 roku 
obszar Afryki Wschodniej i Południo-
wej) i udają się do najbliższego miej-
sca, gdzie ich podstawowe potrzeby 
zostaną zapewnione. Zjawisko to 
określane jest mianem „uchodźctwa 
klimatycznego”. Jego wynikiem bywa 
przeludnienie niektórych regionów, np. 
Afryki Północnej, które nie są w stanie 
zagwarantować odpowiednich warun-
ków do życia dla wszystkich.

Dostęp do wody, a właściwie do 
czystej wody, to podstawowe 

prawo człowieka.

W 2010 roku została przyjęta przez Zgro-
madzenie Ogólne ONZ rezolucja, która 
uznała, że „prawo do bezpiecznej, zdatnej 
do picia czystej wody oraz do urządzeń 
sanitarnych jest prawem niezbędnym do 
zapewnienia korzystania w pełni z życia 
i praw człowieka” (A/RES/64/292 z dnia 
28 lipca 2010). 

Dla ludzi zamieszkujących wysokorozwinię-
te kraje posiadanie czystej wody jest czymś 
naturalnym – wystarczy odkręcić kran. 
Niestety, dla milionów ludzi z najuboższych 
krajów świata czysta woda to luksus, na 
który albo nie mogą sobie pozwolić, albo 
do którego mają bardzo utrudniony dostęp 
(np. najbliższe ujęcie wody pitnej znajduje 
się w odległości 10 km od miejsca za-
mieszkania). Zagwarantowanie wszystkim 
mieszkańcom Ziemi dostępu do czystej 
wody jest więc niezbędne, by mogli oni 
normalnie i zdrowo funkcjonować.

Przyczyny utrudnionego dostępu do wody, 
bądź jego braku możemy podzielić na kilka 
kategorii. Niekiedy nakładają się one na 
siebie, przez co sytuacja ludzi zamieszku-

Obecnie
160 milionów dzieci żyje 
w krajach zagrożonych 

wystąpieniem suszy.
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3. Niekontrolowana urbanizacja – 
wraz z postępem technicznym i nauko-
wym zmieniła się struktura podziału 
mieszkańców wsi i miast. Od wielu 
lat obserwujemy ciągłe migracje ludzi 
do dużych aglomeracji. Zjawisko to 
dotyczy całego świata, ale szczególnie 
w biedniejszych krajach wiąże się tak 
silnie z poszukiwaniem dostępu do 
podstawowych dóbr jak czysta woda 
czy pożywienie.

4. Katastrofy naturalne – jedna z naj-
bardziej nieprzewidywalnych przyczyn 
braku dostępu do wody pitnej. Hura-
gany, tsunami, powodzie, trzęsienia 
ziemi to kataklizmy, które raz na jakiś 
czas dotykają różne regiony świata. 
Ich skutkiem jest odcięcie ludzi od 
dostępu do wody bądź jej zanieczysz-
czenie.

Dostęp do wody pitnej na świecie, 2015 r.

76-90% Brak danych50-75% 91-100%<50% Nie dotyczy

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene, 2017, UNICEF & World Health Organisation, s. 3

Rysunek 2. Odsetek ludności na świecie mającej dostęp do czystej wody pitnej (2015 r.)

5. Ubóstwo i zły stan infrastruktury 
gwarantującej dostęp do wody 
pitnej – panująca w wielu krajach 
bieda nie pozwala na inwestowanie 
w rozbudowywanie infrastruktu-
ry wodnej i sanitarnej. Ujęcia wody, 
z których korzystają mieszkańcy naj-
biedniejszych krajów, są niezabezpie-
czone, niesprawdzone, a to znaczy, 
że woda z nich czerpana nie jest bez-
pieczna. Może być zanieczyszczona 
i powodować wiele groźnych chorób.

6. Wojny i konflikty zbrojne – zaan-
gażowanie państwa w konflikt, udział 
w działaniach zbrojnych niejednokrot-
nie ogranicza mieszkańcom dostęp 
do podstawowych dóbr, w tym do 
wody. Istniejąca infrastruktura zostaje 
zniszczona, drogi prowadzące do ujęć 
odgrodzone, a mieszkańcy w obawie 
o swoje życie uciekają, niekiedy w re-
giony, które nie są w stanie zagwaran-
tować dostępu do wody dla tak dużej 
liczby napływającej ludności.
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W krajach borykających się z problemem 
dostępu do wody pitnej (głównie Afryka 
Subsaharyjska) te słowa mają szczególnie 
mocny wydźwięk. Z powodu chorób wy-
wołanych brakiem dostępu do wody pit-
nej i urządzeń sanitarnych rocznie umiera 
około 300 000 dzieci poniżej 5. roku życia. 
Ponad 660 milionów ludzi na świecie wciąż 
nie ma stałego dostępu do wody. I pomi-
mo, iż na przestrzeni ostatnich lat sytuacja 
się poprawiła i w wielu regionach świata 
dostęp do wody został zagwarantowany, 
to wciąż jej brak w innych częściach globu 
ma tragiczne skutki.

Brak dostępu do czystej wody ma wie‑
le konsekwencji, do najważniejszych 
należą:

1. Choroby wywołane brakiem dostę‑
pu do wody pitnej – ponad 800 dzie-
ci poniżej 5. roku życia umiera każdego 
dnia z powodu chorób biegunkowych 
spowodowanych złymi warunkami 
higieniczno-sanitarnymi lub spoży-
waniem skażonej wody. To ponad 
300 000 dzieci rocznie. Choroby bie-
gunkowe są drugą, najczęstszą przy-
czyną zgonów wśród dzieci poniżej 
5. roku życia. Są one również główną 
przyczyną chronicznego niedożywienia 

i zahamowania wzrostu, które dotyka 
159 mln dzieci na świecie. Prosta czyn-
ność, jak mycie rąk czystą wodą, może 
skutecznie temu przeciwdziałać.

2. Głód i ubóstwo – większość wody, 
która zużywana jest w gospodar-
stwach, związana jest z rolnictwem 
i produkcją żywności. Pożywienie 
dla zwierząt hodowlanych, uprawy 
rolne roślin jadalnych wymagają sta-
łego dostępu do wody (co ciekawe, 
produkcja mięsa wiąże się ze zdecy-
dowanie większym zużyciem wody). 
Brak dostępu do wody automatycznie 
ogranicza możliwość zagwarantowa-
nia bezpieczeństwa żywnościowego 
dla ludzi. W przypadku braku wody 
ograniczona zostaje produkcja żywno-
ści, co w efekcie prowadzi do klęski 
głodu. W sytuacji, gdy ilość wody jest 
limitowana, wprowadzane są wysokie 
opłaty za jej spożycie, co najbardziej 
dotyka najbiedniejszych mieszkańców 
i pogłębia tylko ich ubóstwo.

3. Migracje ludności – wędrówki lud-
ności za wodą mogą być zarówno 
przyczyną, jak i skutkiem braku dostę-
pu do źródeł. Susze, zmiany klimatu 
wpływające na dostęp do żywności, 
przyczyniają się do tego, że mieszkań-
cy takich regionów decydują się prze-
nieść w inne miejsce, gdzie są w sta-
nie zagwarantować swojej rodzinie 
podstawowe warunki do życia.
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Woda to nieodzowny element budowy 

naszego ciała. To źródło zdrowia i życia.



W sytuacji, gdy najbliższe źródło czystej 
wody oddalone jest od domu o kilka ki-

lometrów, to właśnie kobiety i ich córki 
każdego dnia wędrują, by przynieść wodę 

dla całej rodziny.

W latach 70. XX wieku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i UNICEF opracowały 

rewolucyjny lek walczący z odwodnieniem – ORS (oral rehydration salts), czyli doust-

ne sole nawadniające. Jest to mieszanka chlorku sodu i glukozy, która ulega wchłanianiu 

w jelicie cienkim i pozwala na uzupełnienie płynów utraconych w wyniku biegunki.
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4. Pogłębianie nierówności między 
kobietami a mężczyznami – utrud-
niony dostęp do wody pitnej przekłada 
się także na realizację praw kobiet 
i dziewcząt w krajach globalnego Po-
łudnia. W zdecydowanej większości to 
one odpowiedzialne są za dostarcza-
nie wody dla całej rodziny.

Niekiedy taka wyprawa odbywa się 
dwa razy w ciągu dnia. Według da-
nych ONZ średnia odległość, jaką 
każdego dnia muszą pokonać kobiety, 
by dostarczyć wodę dla rodziny wynosi 
6 km. W społeczeństwach tradycyj-
nych rolą kobiety jest dbanie o gospo-
darstwo. Tę rolę dziedziczy córka, która 
wdrażana jest w swoje obowiązki od 
najmłodszych lat. Młode dziewczęta 
nie są w stanie z tego powodu po-
bierać edukacji, gdyż większość dnia 
spędzają wypełniając swoje obowiązki 
domowe. Brak wykształcenia dziew-
cząt pogłębia ich ubóstwo i niższą 
pozycję społeczną w przyszłości.

Co robi UNICEF, by zagwarantować 
dostęp do wody na świecie?
Odpowiedzią na światowy problem braku 
dostępu do czystej wody pitnej jest pomoc 

doraźna (humanitarna) oraz długofalowa 
pomoc rozwojowa. Podstawą działania 
powinna być rozbudowa bezpiecznych sys-
temów wodociągowych, kanalizacyjnych, 
studni oraz pomp wodnych. Ale zmiany 
te nie dokonają się natychmiast, dlatego 
równolegle należy prowadzić działania do-
raźne, związane z przeciwdziałaniem skut-
kom spożywania wody nie nadającej się do 
picia. UNICEF działa w ramach tych dwóch 
wymienionych obszarów:

1. Pomoc rozwojowa – przede wszyst-
kim UNICEF zajmuje się rozbudową 
sieci studni, pomp wodnych oraz 
zaplecza sanitarnego w krajach global-
nego Południa. Tego typu inwestycje 
zmieniają życie całych społeczności. 
Pompa wodna to przede wszystkim 
źródło czystej wody, ale również odcią-
żenie dla kobiet i dziewczynek, które 
nie muszą już pokonywać kilkunastu 
kilometrów dziennie w celu zapewnie-
nia wody pitnej dla całej rodziny.

2. Pomoc humanitarna – w sytuacji 
klęski humanitarnej, jaką jest np. 
susza, trzęsienie ziemi etc., UNICEF 
reaguje natychmiast i gwarantuje ofia-
rom tych kataklizmów opiekę medycz-
ną oraz dostarcza najpotrzebniejsze 
artykuły i zabezpiecza podstawowe 
potrzeby. Wśród najważniejszych jest 
dostarczanie czystej wody pitnej.

Wyżej wspomnieliśmy że, zanieczysz-
czona woda jest przyczyną wielu cho-
rób, którym może towarzyszyć biegun-
ka. Powoduje ona odwodnienie, które 
w połączeniu z niedożywieniem i bra-
kiem lekarstw często okazuje się zabój-
cze. Istnieją dwa rozwiązania. Pierwsze 
to prosta metoda, aby pomóc tym dzie-
ciom – rewolucyjny lek ORS.



Dzięki zastosowaniu ORS osłabione 
dziecko po kilku godzinach czuje się 
lepiej, a niebezpieczeństwo śmierci 
mija. UNICEF od ponad 30 lat z powo-
dzeniem stosuje tę metodę i dopóki 
wszystkie dzieci na świecie nie będą 
miały dostępu do czystej wody pitnej, 
musimy je chronić w ten sposób przed 
odwodnieniem spowodowanym bie-
gunką.

Drugim rozwiązaniem, 

stosowanym przez UNICEF, są 

tabletki uzdatniające wodę.

Tabletki te dostarczane są w regiony, 
gdzie korzysta się z wody nie nadającej 
się do picia. 1 tabletka służy do uzdat-
niania około 5 litrów wody, czyniąc 
ją wodą pitną. Jest to niezastąpiona 
metoda, by uniknąć picia wody nie 
nadającej się do spożycia.

3. Projekty UNICEF na świecie – 
w celu systemowego obniżania licz-
by osób nie mających dostępu do 
wody pitnej, UNICEF realizuje szereg 
wieloletnich projektów. Nadrzędnym 
z nich jest tak zwany „WASH program” 
(WASH = WAter, Sanitation and Hy-
giene program), w którym UNICEF kła-
dzie szczególny nacisk na zapewnienie 
dostępu do wody pitnej dzieciom oraz 
rozbudowę infrastruktury sanitarnej 
w szkołach.

Wsparcie firm i korporacji w zapew‑
nieniu dostępu do wody na świecie.
W ponad 100 krajach na świecie UNICEF 
realizuje projekty związane z zapewnieniem 
ich mieszkańcom czystej wody pitnej i od-
powiedniej jakości sanitariatów. W roku 
2016, dzięki programom UNICEF, prawie 
40 milionów ludzi na świecie otrzymało do-
stęp do czystej wody, a ponad 11 milionów 
do urządzeń sanitarnych.
Wszystkie działania UNICEF zmierzające 
do zagwarantowania czystej wody pitnej 
ludziom na całym świecie możliwe są dzię-
ki wsparciu Darczyńców – osób indywidu-
alnych oraz firm i organizacji.
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UNICEF prowadzi zbiórki środków finansowych i współpracuje ze 

specjalistami w zakresie zapewnienia dobrej jakości wody, aby jak 

najwięcej osób miało do niej łatwy i stały dostęp.
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Ogromne znaczenie ma współpraca z fir-
mami, które finansują długofalowe progra-
my wodne UNICEF i często są motorem 
zaangażowania osób indywidualnych 
w działania pomocowe. W Polsce taką 
firmą jest Nałęczów Zdrój S.A., właści-
ciel marki Cisowianka.

W 2016 roku firma dołączyła do grona 
partnerów UNICEF Polska. Dzięki wspar-
ciu Cisowianki zainstalowano 107 pomp 
wodnych, które zagwarantowały dostęp do 
czystej wody setkom dzieci.
W tym roku współpraca z Cisowianką 
będzie kontynuowana, a jej celem ma być 
dotarcie do jeszcze większej liczby dzie-
ci i ich rodzin i poprawa jakości ich życia 
w kwestii dostępu do czystej wody.



Położony w północno-wschodniej części 
Afryki kraj targany jest od wielu lat niezli-
czonymi katastrofami. Powracające susze 
lub powodzie, a także trwająca ponad 20 
lat wojna domowa powodują, że jest to je-
den z krajów o najtrudniejszych warunkach 
do życia. W 2010 roku w regionie Rogu 
Afryki, m.in. gdzie leży Somalia, ogłoszona 
została klęska głodu.

Z powodu trwającej wiele miesięcy suszy 
życie ponad 2 milionów dzieci w Somalii 
było zagrożone. 10% dzieci poniżej 5. roku 
życia cierpiało z powodu skrajnego niedo-
żywienia. Wymagały one natychmiastowej 
pomocy. W wyniku suszy życie straciło po-
nad 250 tys. ludzi. Susza zniszczyła wszyst-
kie uprawy, zabiła zwierzęta, dlatego ludzie 
utrzymujący się z własnych gospodarstw 
stracili wszystko, co pozwalało im przeżyć. 
Poważny kryzys humanitarny w połączeniu 
z konfliktem wewnątrz państwa spowodo-
wał, że miliony mieszkańców kraju wyemi-
growało do sąsiednich państw. Zjawisko 
uchodźctwa klimatycznego w przypadku 
Somalii odbyło się na wielką skalę. Ponad 
400 tys. ludzi trafiło do obozu dla uchodź-
ców w Daadab (prowincji Kenii).

DOSTĘP DO WODY W AFRYCE 
NA PRZYKŁADZIE SOMALII

W takich krajach jak Somalia – 

dotkniętych kryzysami humanitarnymi, 

działa UNICEF. W Somalii jest obecny 

od 1971 roku, gdzie niesie pomoc 

dzieciom.
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AFRYKA

ETIOPIA

KENIA

SOMALIA

DŻIBUTI

Somalia to jeden 
z najbiedniejszych krajów 

świata.

W trakcie klęski głodu UNICEF dostarczał 
żywność terapeutyczną dla niedożywio-
nych dzieci, zapewniał czystą wodę pitną 
dla całych rodzin, rozdawał moskitiery 
i zestawy pierwszej pomocy dla rodzin 
wędrujących z Somalii do Kenii. Taka forma 
pomocy jest organizowana w przypadku 
kryzysów humanitarnych, które dotykają 
milionów ludzi. Docelowo UNICEF wpro-
wadza takie rozwiązania, które zabezpie-
czają lokalne społeczności przed skutkami 
katastrof i poprawiają jakość ich życia, np. 
gwarantując stały dostęp do czystej wody 
pitnej.
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Dzięki temu standard życia setek tysięcy 
ludzi poprawia się, kobiety nie muszą wę-
drować wiele kilometrów do najbliższego 
ujęcia, a dzieci mogą spokojnie chodzić do 
szkoły i uczyć się, by w przyszłości znaleźć 
pracę, która pozwoli im zapewnić byt sobie 
i swoim rodzinom.
W Somalii zaledwie 45% społeczeństwa 
ma dostęp do sprawdzonych źródeł czystej 
wody. Ponad połowa gospodarstw domo-
wych jest oddalona o co najmniej 30 minut 

od najbliższego ujęcia wody. 23% dzieci 
poniżej 5. roku życia w tym kraju umiera 
z powodu chorób biegunkowych. Oznacza 
to, że z powodu braku wody oraz jej zanie-
czyszczenia niemal 1/5 dzieci nie dożywa 
swoich 5. urodzin. A wystarczy tak niewie-
le, by uratować ich życie.
Więcej o znaczeniu wody dla ludzi żyjących 
w Somalii można się dowiedzieć z mate-
riału filmowego znajdującego się na płycie 
dołączonej do materiałów.

Budowa ujęć wody, instalowanie pomp i zbiorników z wodą to jedno z wielu 

systemowych rozwiązań, które UNICEF wdraża w krajach rozwijających się.



OSZCZĘDZANIE WODY

Wiemy już, że zasoby wody na świecie nie 
są niewyczerpalne.

Woda nadająca siędo spożycia stanowi zaledwie ułamek całej wody na Ziemi.

Powinniśmy być tego świadomi i rozsądnie 
podchodzić do kwestii jej zużycia. Zwłasz-
cza, że są regiony, w których mieszkańcy 
nie mają tak łatwego dostępu do wody 
i każdy jej litr jest dobrodziejstwem. Świa-
dome i racjonalne korzystanie z zasobów 
wodnych jest zadaniem dla nas wszystkich. 
Ograniczanie zużycia wody na niektórych 
obszarach pozwoli na lepsze gospodaro-
wanie jej zasobami, przez co kolejne po-
kolenia ludzi będą miały zagwarantowany 
bezpieczny dostęp do czystej wody.

Uczmy więc dzieci, ale także uczmy się razem 
z nimi, że dostęp do czystej wody to dobrodziejstwo 

i przywilej, o który powinniśmy dbać.
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Każdego dnia zużywamy ogromne ilości 
wody, nie zawsze potrzebujemy aż tyle. 
Przeciętnie mieszkańcy Europy zużywają 
między 200 a 300 litrów wody dziennie na 
osobę. Dla porównania na świecie ponad 
600 milionów ludzi zużywa mniej niż 5 
litrów wody dziennie. 

Odkręcając kran, nie zastanawiamy się 
nad tym, czy zabraknie nam wody; nie 
myślimy, czy woda, która płynie, jest czy-
sta, i jaki jest koszt jej doprowadzenia do 
naszego mieszkania. Gdybyśmy podeszli 
do tego zagadnienia bardziej refleksyjnie, 
okazałoby się, że luksus, jakim jest czysta 
woda, to efekt pracy na wielu poziomach: 
oczyszczalni ścieków, laboratoriów bioche-
micznych, regularnie sprawdzających, czy 
woda, która do nas trafia, nie jest zanie-
czyszczona, i systemu wodociągów, które 
doprowadzają nam wodę do domów. To 
wszystko sumuje się na cenę litra wody, 
która nie jest niska. Dlatego powinniśmy 
zastanowić się, zanim odkręcimy kran i po-
zwolimy, by woda spływała do kanalizacji.

Przykładowe sposoby oszczędzania wody:
• korzystanie z prysznica zamiast brania 

długich kąpieli,
• zakręcanie wody podczas mycia zębów,
• dokładne sprawdzenie wszystkich kra-

nów i uszczelek w domu i naprawienie 
tych przeciekających,

• zainstalowanie spłuczek z podziałką 
ilości spłukiwanej wody w toalecie,

• robienie prania tylko wtedy, gdy zapeł-
niona zostaje cała pralka,

• podlewanie trawników deszczówką,
• niezmywanie naczyń pod bieżącą wodą.

Metod oszczędzania wody jest znacznie 
więcej. Najważniejsze jest, byśmy uświa-
domili sobie, że jest konieczność wprowa-
dzenia zmian w naszym stosunku do wody.
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Pamiętajmy też, że są regiony na świecie, 
gdzie ilość wody jest ograniczona, a jej 
oszczędzanie nie jest efektem panują-
cej mody na ekologiczny styl życia, lecz 
warunkiem bezwzględnym, by przeżyć. 

Szacunek do wody 
to szacunek do 
zdrowia i życia.

Prawdą jest, że ilość wody na Ziemi jest stała, a jej obieg zamknięty.

Jednak woda zmienia swoją postać, np. parując z ziemi. Zatem bezpiecznej i czystej 

wody, zdatnej do spożycia, może kiedyś zabraknąć.

Wprowadzając zmiany w naszym życiu już 
teraz możemy wychować kolejne pokole-
nia młodych ludzi świadomych problemu 
z dostępem do czystej wody.



WODA W LICZBACH

60% masy ciała stanowi woda 
u dorosłego człowieka.

Człowiek traci między 2 a 3 litry wody 
dziennie ze swojego organizmu.

Dorosła kobieta powinna dostarczać 
organizmowi ok. 2 litry wody dziennie, 

a dorosły mężczyzna 3 litry.

97% wody na Ziemi znajduje 
się w oceanach.

Woda zdatna do picia stanowi tylko 
0,5% słodkiej wody występującej 

na Ziemi w stanie ciekłym. 

W 8 na10 gospodarstw domowych 
w Afryce to kobiety są odpowiedzialne 
za dostarczenie wody pitnej dla rodziny.

6 kilometrów tyle wynosi średnia 
odległość, jaką pokonują kobiety 

w Afryce, by przynieść wodę.

40 miliardów godzin rocznie spędzają 
kobiety w Afryce na dostarczanie wody.

Choroby spowodowane brakiem 
wody lub brudną wodą stanowią 

2. co do częstości przyczynę 
zgonów dzieci na świecie.

443 miliony – tyle dni szkolnych 
w ciągu roku opuszczają dzieci 

w wyniku chorób spowodowanych 
brakiem dostępu do wody.

Człowiekowi wystarcza między 
50 a 100 litrów wody dziennie na 

zagwarantowanie wszystkich potrzeb 
(żywienie, mycie, gotowanie, sprzątanie).

Przeciętny mieszkaniec Europy zużywa 
między 200 a 300 litrów wody 

dziennie, a przeciętny mieszkaniec 
najbiedniejszych krajów w Afryce nie 

więcej niż 5 litrów wody dziennie.

1 kilometr lub 30 min pieszej wędrówki 
– tyle powinna wynosić odległość do 
źródła wody dla każdego człowieka.

660 milionów ludzi na świecie nie 
ma dostępu do czystej wody.

3 do 5 dni – tyle może wytrzymać 
człowiek bez wody.

Ok. 800 dzieci poniżej 5. roku życia 
umiera każdego dnia z powodu 

chorób biegunkowych.
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II.  PROPOZYCJE ZAJĘĆ 

LEKCYJNYCH O WODZIE



Propozycja zajęc dla dzieci w wieku przedszkolnym

„Woda źródłem życia”

Cele • Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla 
prawidłowego funkcjonowania organizmu 
człowieka

• Przekazanie dzieciom wiedzy o tym, jaka woda 
jest bezpieczna i zdrowa do spożywania

• Uświadomienie dzieciom, jak dużo wody 
potrzebujemy każdego dnia do zaspokojenia 
naszych różnych potrzeb

Czas trwania 35 min

Potrzebne materiały kartki papieru, kredki/farby, wiersz „Woda” 
M. Jankowiaka (załącznik nr 1), informacje 
z materiału merytorycznego o wodzie

22 



Przebieg zajęć:

1. Przywitanie z dziećmi. Nauczyciel 
mówi dzieciom, o czym będą roz-
mawiać podczas zajęć – o wodzie. 
Pyta dzieci, gdzie na świecie/w przy-
rodzie występuje woda? Czy jest jej 
dużo? Do czego jest potrzebna? Kto 
lub co jej potrzebuje? – dyskusja 
z dziećmi. Dzieci wykonują prace 
plastyczne pt. „Woda wokół mnie”. 

2. „Ja i woda” – nauczyciel prosi dzie-
ci, by powiedziały, w jakich momen-
tach życia/dnia mają kontakt z wodą 
(podczas mycia, jedzenia, picia, 
sprzątania etc.). 

3. „Woda źródłem życia” – dlaczego regular-
ne picie wody jest tak ważne dla człowieka? 
Nauczyciel pyta dzieci, jaki wpływ według 
nich ma woda na nasze funkcjonowanie. 
Dzieci podają odpowiedzi, które uzupełnio-
ne przez prowadzącego pokażą dzieciom, 
dlaczego woda stanowi podstawę nasze-
go zdrowego funkcjonowania. Nauczyciel 
tłumaczy dzieciom, jakie mogą być konse-
kwencje zbyt małego spożywania wody.

4. „Czy każda woda zdrowia nam doda?” – czy wystar-
czy, że będziemy spożywać dowolną wodę, a będziemy 
żyli zdrowo? Jakie cechy musi posiadać woda, by nada-
wała się do picia? – nauczyciel dyskutuje z dziećmi tłuma-
cząc im, że nie każda woda jest zdatna do picia. Wszel-
kiego rodzaju zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie 
mogą spowodować bardzo poważne konsekwencje dla 
naszego zdrowia (choroby spowodowane spożyciem 
brudnej wody). Woda, którą pijemy, musi być czysta, po-
zbawiona jakichkolwiek zanieczyszczeń (mechanicznych, 
biologicznych i chemicznych), a najlepiej, by posiadała 
dużo wartościowych składników mineralnych. 

5. Podsumowanie zajęć – nauczyciel 
podsumowuje zajęcia o wodzie z dzieć-
mi. Pyta ich, czego się dziś nauczyły, 
czego dowiedziały. Dla lepszego zapa-
miętania, jak ważna jest woda w na-
szym życiu prowadzący czyta dzieciom 
wierszyk „Woda” Michała Jankowiaka 
(załącznik nr 1). Wydrukowany wier-
szyk zostanie powieszony w przed-
szkolu i będzie przypominał wszystkim, 
jak ważna jest woda w naszym życiu. 
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Mała chmurka zapłakała, 
kropelkami świat zalała

Podsumowanie
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„Woda nasz cenny skarb”

Cele • Przekazanie dzieciom wiedzy o problemie 
dostępu do czystej wody pitnej na świecie 

• Uświadomienie dzieciom, że woda jest 
niezwykle cenna i powinniśmy używać ją 
rozsądnie

• Kształtowanie wśród dzieci postaw 
proekologicznych dotyczących oszczędzania 
wody

Czas trwania 35 min

Potrzebne materiały kartki papieru, kredki/długopisy, film „Droga po 
wodę w Afryce” (płyta CD z materiałami 
dydaktycznymi do akcji), prezentacja .ppt „dostęp 
do wody na świecie” (płyta CD z materiałami 
dydaktycznymi do akcji), komputer lub telewizor
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Przebieg zajęć:

1. „Mój dzień” – nauczyciel wita się z dziećmi. Wpro-
wadza je w tematykę zajęć. Prosi dzieci, by pomy-
ślały i przypomniały sobie, jak wygląda ich dzień – 
od momentu pobudki i wstania rano, aż po wieczór 
i położenie się do łóżka. Ważne, by poprosić dzieci, 
by uwzględniły w opisie swojego dnia wszystkie te 
czynności, kiedy korzystają z wody (mycie zębów 
rano, jedzenie śniadania, korzystanie z toalety, my-
cie rąk etc.) Dzieci opowiadają, co robią w ciągu 
dnia, jakie czynności wykonują. Czy – jeśli muszą 
skorzystać z wody – zajmuje im to dużo czasu? Jak 
wygląda dostęp do wody w naszym kraju? Czy to 
skomplikowane? – dyskusja z dziećmi.

2. „Jak długo może zająć zdobycie wody?” – 
dzieci opowiedziały, jak wygląda ich typowy dzień, 
jak często korzystają z wody i że jest to proste 
w naszym kraju. A jak wygląda typowy dzień 
dziecka żyjącego w jednym z krajów Afryki, gdzie 
dostęp do czystej wody jest utrudniony? – na-
uczyciel pokazuje dzieciom film „Droga po wodę 
w Afryce” (materiał filmowy z płyty CD dołączonej 
do materiałów). Po obejrzeniu filmu nauczyciel 
prosi dzieci, by powiedziały, czym różni się ich 
dzień od dnia dziewczynki, którą widziały na filmie. 

5. „Szanuję – oszczędzam” – dzieci posiadają już podstawową 
wiedzę o tym, jak ważna jest woda dla człowieka i że, niestety, 
nie wszędzie na świecie dostęp do niej jest prosty. Nauczyciel 
zadaje dzieciom pytanie, czy powinniśmy oszczędzać wodę? 
Czy ma to znaczenie, ile jej zużywamy? Czy moglibyśmy wy-
korzystywać jej mniej bez żadnych konsekwencji dla nasze-
go zdrowia? Dzieci zastanawiają się, w jaki sposób możemy 
oszczędzać wodę – wszystkie pomysły dzieci są dyskutowane 
w grupie i spisywane przez nauczyciela.

6. „KOW – Kodeks Oszczędzania Wody” – na podstawie wy-
pracowanych przez dzieci pomysłów metod oszczędzania wody, 
grupa wspólnie tworzy Kodeks Oszczędzania Wody, który po-
starają się wdrożyć w Przedszkolu i przekażą Rodzinom dzieci. 
Wybrany Kodeks może wziąć udział w konkursie UNICEF (infor-
macja o konkursie jest zawarta wśród materiałów na płycie CD).

3. „Woda to skarb” – w nawiązaniu do obejrzanego 
filmu nauczyciel pyta dzieci, czy wiedziały, że są na 
świecie takie miejsca, gdzie nie ma wody lub dostęp 
do niej jest bardzo ograniczony. Nauczyciel opowia-
da dzieciom o trudnej sytuacji z dostępem do wody 
pitnej w niektórych regionach świata (na podstawie 
materiału merytorycznego z podręcznika). 

4. „UNICEF – wodny bohater” – w tych regionach 
na świecie, gdzie dostęp do czystej wody jest ogra-
niczony, działa UNICEF, niosąc pomoc wszystkim 
potrzebujących. O działaniach organizacji opowiada 
dzieciom nauczyciel. Pokazuje, w jaki sposób UNI-
CEF dostarcza wodę. W tym celu prowadzący wy-
świetla dzieciom prezentację „dostęp do wody na 
świecie”.

KONKURS :)

Fiu, fiu! Woda 
to skarb!
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Propozycja zajęć dla dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym – klasy I‑III

„Woda źródłem życia”

Cele • Uświadomienie uczniom znaczenia wody dla 
prawidłowego funkcjonowania organizmu 
człowieka

• Przekazanie dzieciom wiedzy o tym, jaka woda 
jest bezpieczna i zdrowa do spożywania

• Uświadomienie uczniom, że nie wszędzie na 
świecie dostęp do czystej wody jest taki sam

Czas trwania 45 min

Potrzebne materiały tablica, kreda, kartki papieru, długopisy, komputer 
lub telewizor oraz płyta CD z materiałami do akcji 
(filmy i prezentacja)
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Przebieg zajęć:

1. Przywitanie z dziećmi – nauczyciel wita się z kla-
są i zadaje pytanie: „Z czym kojarzy Wam się woda?”. 
Uczniowie odpowiadają na pytanie nauczyciela, w od-
powiedziach padną zapewne najpopularniejsze kwestie, 
jak picie/spożywanie wody, mycie się, pranie, wypoczy-
nek nad wodą etc. 

2. „Mój dziennik” – nauczyciel prosi uczniów, by zastano-
wili się, ile razy w ciągu jednego dnia korzystają z wody. 
Istotne w tym zadaniu jest, by dzieci uświadomiły sobie, 
że wykorzystują wodę nie tylko do zaspokojenia pragnie-
nia, ale także do innych potrzeb. Wszystkie te kluczowe 
momenty dzieci sobie spisują. Okazuje się, że jest ich 
sporo, czego bardzo często sobie nie uświadamiamy. 

INFORMACJE

3. „Woda zdrowia doda” – dlaczego woda jest ważna 
dla naszego organizmu? – nauczyciel pokazuje uczniom 
zdjęcie człowieka i opowiada, na jakie czynności życio-
we wpływa woda oraz jakie mogą być konsekwencje 
zbyt małej ilości wody w organizmie. Dzieci uczą się, 
w jaki sposób woda wpływa ona na ich zdrowie i spraw-
ność. Jaką wodę powinniśmy spożywać? Co to znaczy, 
że woda jest czysta i pozbawiona zanieczyszczeń?

4. „Chce mi się pić – co robię?” – nauczyciel zadaje 
dzieciom pytanie, w jaki sposób gaszą pragnienie w cią-
gu dnia, jak często sięgają po wodę. Czy to jest trud-
ne? Czy wymaga dużo wysiłku? Po dyskusji nauczyciel 
pokazuje uczniom film „Ile kosztuje woda?” (film z płyty 
CD dołączonej do materiałów). Po emisji filmu następuje 
dyskusja – co zaskoczyło dzieci w tym filmie? Ile kosz-
towała woda w butelce? Dlaczego sprzedający wodę 
kazał kupującym wykonywać takie czynności? – film ma 
na celu uświadomić dzieciom, że nie wszędzie na świe-
cie jest równy dostęp do czystej wody pitnej i jej naby-
cie nie jest zależne wyłącznie od posiadania pieniędzy. 
Po dyskusji na ten temat nauczyciel pokazuje uczniom 
drugi materiał filmowy „Droga po wodę w Afryce” (film 
na płycie CD dołączonej do materiałów akcji). Po obej-
rzeniu dnia z życia dziewczynki, która spędza długie go-
dziny na przynoszeniu wody, nauczyciel prosi uczniów, 
by powiedzieli, czym ich dzień różni się od dnia tej 
dziewczynki – dyskusja. Dzieci zastanawiają się, jak by 
wyglądało ich życie, gdyby nagle zabrakło wody. 

5. „Woda na świecie” – po obejrzeniu materiałów 
filmowych oraz dyskusji uczniowie wiedzą już 
więcej na temat dostępu do wody pitnej na świe-
cie. Zdają sobie sprawę, że są regiony świata, 
gdzie ten dostęp jest ograniczony. Nauczyciel po-
kazuje uczniom mapę świata i opowiada o przy-
czynach braku dostępu do wody oraz o tym, jakie 
to pociąga za sobą konsekwencje. Prowadzący 
pokazuje także uczniom prezentację .ppt „dostęp 
do wody na świecie”, z której dzieci dowiadu-
ją się, co robi UNICEF, by zapewnić dostęp do 
wody pitnej jak największej liczbie ludzi na Ziemi. 



„Czysta woda na wagę złota”

Cele • Przekazanie uczniom wiedzy o zasobach wody 
na świecie 

• Uświadomienie dzieciom, że jedynie czysta 
woda jest bezpieczna dla człowieka do 
spożywania

• Kształtowanie wśród uczniów postaw 
proekologicznych dotyczących oszczędzania 
wody

Czas trwania 45 min

Potrzebne materiały mapa świata lub globus, kartki papieru i długopisy, 
załącznik nr 2 do scenariuszy zajęć – opis 
przygotowania filtru do oczyszczania wody
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Przebieg zajęć:

1. Ile wody jest na Ziemi? – nauczyciel wita się z dziećmi i przed-
stawia im tematykę zajęć. Pokazuje dzieciom mapę świata lub 
globus i pyta dzieci, czy widzą na nich zaznaczoną wodę? Jakim 
kolorem na mapie zaznaczona jest woda? Czy jest jej dużo? Jak 
się dzieciom wydaje, większą powierzchnię Ziemi pokrywają lądy 
czy woda? Uczniowie udzielają odpowiedzi, nauczyciel opowiada 
klasie o zasobach wody na naszej planecie. Ważnym jest, by dzie-
ci uświadomiły sobie, że woda stanowi prawie 70% powierzchni 
naszej planety, a 97% tej wody to woda słona z oceanów (dla lep-
szego zrozumienia tych proporcji przez dzieci warto narysować 
okrąg i zaznaczyć te procenty na nim różnymi kolorami). 
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KONKURS :)

2. „Jaka woda dla zdrowia?” – nauczyciel zadaje uczniom 
pytanie, czy każdą wodę możemy bezpiecznie pić? Czy 
woda musi spełniać jakieś warunki, by nadawała się do spo-
życia? Jakie mogą być konsekwencje picia brudnej wody? 
– dyskusja z uczniami, podczas której nauczyciel opowiada 
uczniom o konsekwencjach spożywania brudnej wody.

4. Oszczędzanie wody – ile wody zużywamy 
codziennie? Czy przeciętny mieszkaniec Eu-
ropy zużywa tyle samo wody co mieszkaniec 
Afryki? Nauczyciel zadaje pytania uczniom 
prosząc ich jednocześnie, by zastanowili się, 
czy powinniśmy zmienić nasz stosunek do 
wody i zacząć ją oszczędzać? Jakie są meto-
dy oszczędzania wody? W jaki sposób można 
zaspokoić wszystkie swoje potrzeby zużywa-
jąc mniej wody? – uczniowie podają swoje 
pomysły na ograniczenie zużywania wody.

5. „KOW‑Kodeks Oszczędzania Wody” – na 
podstawie wypracowanych przez uczniów 
pomysłów na ograniczenie zużycia wody 
powstaje Kodeks Oszczędzania Wody, który 
dzieci zawieszą w swojej klasie (a może szko-
le) i postarają się wdrożyć go w życie. Kopie 
Kodeksu trafią do Rodzin dzieci, a wybrany 
może zostać wysłany na konkurs UNICEF.

3. Oczyszczanie wody – woda, by nadawała się do spo-
żywania, musi być czysta. W naszym kraju funkcjonują 
profesjonalnie oczyszczalnie ścieków, które oczyszczają 
wodę dostarczaną do naszych gospodarstw domowych. 
Wykorzystują one zaawansowane technologie, które 
gwarantują dobrą jakość wody w naszym domu. O tym, 
jak trudnym jest proces oczyszczania wody, przekonają 
się uczniowie dzięki zadaniu/eksperymentowi, który 
zaprezentuje im nauczyciel. Prowadzący przygotuje 
„filtr oczyszczania wody” (załącznik nr 2 do scenariuszy 
zajęć). Filtr może być przygotowany wyłącznie przez 
prowadzącego zajęcia bądź w grupach przez uczniów 
(Samodzielne przygotowanie filtrów zalecane jest dla 
starszych uczniów. Decyduje o tym wcześniej prowa-
dzący przygotowując odpowiednią ilość materiałów). 
Dokładny przebieg zadania znajduje się w załączniku.



Propozycja zajęć dla dzieci w klasach IV‑VII

„Homo Aquatus” – człowiek istota „wodna”

Cele • Przekazanie uczniom wiedzy na temat sytuacji 
dostępu do czystej wody na świecie

• Uświadomienie uczniom znaczenia wody 
w życiu człowieka

• Przekazanie uczniom wiedzy o dostępie do 
wody w Afryce, na przykładzie Somalii

Czas trwania 45 min

Potrzebne materiały mapa świata, komputer lub telewizor, płyta CD 
z materiałami filmowymi do akcji, wydrukowane 
karty pracy „woda w liczbach”
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Przebieg zajęć:

1. „Ziemia – błękitna planeta” – nauczyciel wita się 
z uczniami i wprowadza w tematykę zajęć. Zadaje uczniom 
pytanie: „dlaczego Ziemię określamy błękitną planetą?”. 
Uczniowie zastanawiają się, ile procent Ziemi pokryte jest 
wodą, gdzie ta woda się znajduje, jaki to rodzaj wody, czy 
z całej wody na naszej planecie możemy swobodnie korzy-
stać. Nauczyciel przedstawia uczniom statystyki dotyczące 
wody na Ziemi (informacje zawarte w materiale o wodzie). 

KONKURS :)

2. Człowiek istota zależna od wody – nauczyciel zada-
je uczniom pytanie, ile wody dziennie zużywa człowiek 
i do jakich celów? Jakie potrzeby są zaspokajane dzięki 
wodzie? Jak wygląda zużycie wody przez ludzi w kra-
jach wysokorozwiniętych (np. w Europie), a jak w kra-
jach rozwijających się (np. w Afryce)? 
W drugiej części prowadzący prosi uczniów, by skorzy-
stali ze swojej wiedzy zdobytej na lekcjach biologii lub 
przyrody i powiedzieli, jakie znaczenie dla prawidłowe-
go funkcjonowania organizmu ma woda. Jakie czynno-
ści życiowe są od niej uzależnione.

3. Woda w liczbach – nauczyciel rozdaje uczniom kartę 
pracy (załącznik nr 3 do scenariuszy zajęć). Zadaniem 
uczniów (zadanie indywidualne lub w parach) jest wpi-
sanie odpowiedniej liczby w puste miejsca w zdaniu tak, 
by uzyskać prawdziwe stwierdzenie dotyczące wody. 

5. Somalia – kraj z ograniczonym dostę‑
pem do wody – nauczyciel opowiada 
uczniom o Somalii, kraju w Afryce, którego 
mieszkańcy cierpią z powodu braku wody. 
Prowadzący pokazuje położenie Somalii na 
mapie, opowiada o suszy, jaka miała miej-
sce w regionie Rogu Afryki kilka lat temu. 
Po wprowadzeniu przez nauczyciela ucznio-
wie oglądają film „Somalia” (film na płycie 
CD dołączonej do materiałów), a następnie 
dyskutują o tym, jak dostęp do wody zmie-
nił życie mieszkańców tego państwa. 

4. Przyczyny i skutki ograniczonego dostę‑
pu do wody lub jej braku – nauczyciel dzieli 
uczniów na 4-osobowe zespoły. Zadaniem każ-
dego zespołu jest zastanowić się nad czynnika-
mi, jakie decydują o tym, że dostęp do wody na 
świecie nie jest taki sam dla wszystkich ludzi, 
a także nad skutkami braku dostępu do czystej 
wody (jakie to ma konsekwencje dla człowieka). 
Po wykonaniu zadania każda grupa prezentuje 
wyniki swoich prac. Wszyscy razem zapisują 
odpowiedzi na tablicy i dzielą je na kategorie.



„Dar wody”

Cele • Przekazanie uczniom wiedzy o znaczeniu 
czystej wody

• Uświadomienie uczniom, jak ważna jest 
czysta woda dla człowieka

• Kształtowanie wśród uczniów postaw 
proekologicznych, dotyczących oszczędzania 
wody

Czas trwania 45 min

Potrzebne materiały komputer lub telewizor oraz płyta CD 
z filmami do akcji
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Przebieg zajęć:

1. Ile wody dziś zużyłaś/‑eś? – nauczyciel wita się z uczniami i pro-
si ich, by zastanowili się, ile wody zużywają każdego dnia. Ile wody 
potrzebują do zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb? Czy 
pili już dziś wodę? Jeśli tak, to czy było to proste? Czy musieli się 
bardzo postarać, by zdobyć wodę? Uczniowie mogą być zaskocze-
ni takim pytaniem, przecież picie wody to naturalna i prosta czyn-
ność. Po udzieleniu odpowiedzi przez uczniów nauczyciel wyświe-
tla dwa filmy: „Droga po wodę w Afryce” oraz „Ile kosztuje woda?” 
(materiały na płycie CD) i prosi uczniów, by zastanowili się, czy 
byliby w stanie za każdym razem, kiedy czują pragnienie, masze-
rować tyle kilometrów, by zdobyć wodę? Jakby to wpłynęło na ich 
życie (uczniowie przypominają sobie konsekwencje braku dostępu 
do czystej wody, o których rozmawiali na poprzedniej lekcji). 

KONKURS :)
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2. Czysta woda – jaka woda nadaje się do picia? Jakie warun-
ki musi spełniać woda, którą możemy dostarczać do nasze-
go organizmu? Nauczyciel zadaje uczniom pytania i prosi, by 
zastanowili się, jakie mogą być konsekwencje picia brudnej 
wody. Oczyszczaniem wody zajmują się wyspecjalizowane 
oczyszczalnie, które dbają o to, by woda, która trafia do na-
szych gospodarstw domowych, była bezpieczna. Jak wyglą-
da proces oczyszczania wody? – uczniowie przekonają się 
o tym wykonując zadanie z przygotowaniem filtru do wody 
(załącznik nr 2 do scenariuszy zajęć). Wszystkie materiały 
niezbędne do wykonania filtru zostaną przyniesione przez 
dzieci, o czym należy poinformować uczniów wcześniej. 

3. Woda drogocenny skarb – skoro dostęp do wody na 
świecie w wielu miejscach jest ograniczony, a przeciętny 
mieszkaniec Europy zużywa zdecydowanie więcej wody 
niż wynikałoby to z jego potrzeb, to czy jest potrzeba 
oszczędzania wody? Uczniowie zastanawiają się nad tym 
zagadnieniem i przygotowują debatę na ten temat. Klasa 
dzieli się na dwie grupy. Pierwsza grupa opracowuje ar-
gumenty za tym, iż wodę należy oszczędzać, podając przy 
tym przykłady racjonalnego wykorzystywania wody. Dru-
ga grupa opracowuje przeciwne argumenty, mówiące, że 
ilość wody na świecie jest wystarczająca dla wszystkich 
mieszkańców Ziemi i nie ma potrzeby jej oszczędzania. 
Nauczyciel rozpoczyna debatę prosząc przedstawicieli każ-
dej ze stron, by się wypowiedziała, a także by odpowia-
dała na argumentację przeciwnej strony. Dyskusja kończy 
się, kiedy zaprezentowane zostaną wszystkie argumenty. 

4. KOW – Kodeks Oszczędzania 
Wody – na podstawie wypracowa-
nych przez uczniów pomysłów na 
ograniczenie zużycia wody powstaje 
Kodeks Oszczędzania Wody, który każ-
dy postara się wdrożyć w swoim życiu. 
Kopie Kodeksu trafią do Rodzin dzieci, 
a wybrany może zostać wysłany na 
konkurs UNICEF.

Ja oszczędzam 
wodę!



Załącznik nr 1

Wiersz „Woda” Michała Jankowiaka

Mała chmurka zapłakała,
kropelkami świat zalała,
zasiliła rzeki w wodę,
ożywiła nam przyrodę.

Dzięki wodzie wszystko żyje,
każdy ją na świecie pije,
mały kwiatek, wielkie drzewo,
które rośnie aż pod niebo.

Wodę, piją także dzieci,
taką co ze źródła leci,
bo by rosnąć, aby żyć,
trzeba czystą wodę pić.
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Załącznik nr 2 

Filtr do oczyszczania wody

Poniżej znajdziesz opis przygotowania eksperymentu, którego celem jest pokazanie, jak 
funkcjonuje filtr do oczyszczania wody. Przygotowany filtr sprawdzi się przy usuwaniu 
zanieczyszczeń mechanicznych w wodzie, w tym przede wszystkim brudu z ziemi, liści 
i innych stałych nieczystości.

Jest to proste zadanie, które możesz wykonać w klasie szkolnej lub w domu. Jeśli jakieś 
czynności wydadzą Ci się zbyt skomplikowane, poproś o pomoc osobę dorosłą. 

Czego będziesz potrzebować do wykonania filtru wody:
• 1 dużej butelki plastikowej
• Nożyka lub nożyczek
• Kłębka waty lub wacików kosmetycznych
• Drobnego, czystego, sypkiego piasku (ok. 1 szklanki)
• Drobnego żwirku (ok. 1/3 szklanki)
• Małych kamieni (ok. 10 sztuk)
• Szklanki brudnej wody (wody wymieszanej z ziemią, liśćmi, trawą i innymi 

zanieczyszczeniami)

Instrukcja przygotowania oczyszczalni wody:
1. Przetnij plastikową butelkę na pół w poprzek. Górną część 

butelki odwróć szyjką w dół i włóż ją w dolną część butelki. 
Butelka z szyjką będzie stanowić nasz filtr, a w drugiej 
części butelki będziesz obserwować efekt oczyszczania 
wody.

2. Weź watę lub waciki i wyłóż nimi tę część butelki z szyjką. 
Wepchnij lekko trochę waty do szyjki butelki.

3. Na watę wysyp warstwę czystego, sypkiego piasku. 
Piasek powinien stworzyć ok. 4-centymetrową warstwę.

4. Na warstwę piasku wysyp drobny żwirek 
(ok. 2-centymetrowa warstwa).

5. Na samej górze ułóż małe kamienie, które będą stanowić 
wierzchnią warstwę oczyszczalni.

6. Do tak przygotowanego filtru wlej szklankę brudnej wody. 
Obserwuj dokładnie, co dzieje się z wodą, kiedy przepływa 
przez poszczególne warstwy filtru. Na dnie butelki 
powinieneś zaobserwować efekt oczyszczenia wody.

Uwaga! Woda, która spłynie na dno butelki, nie nadaje się do spożycia. Woda została 
oczyszczona wyłącznie z zanieczyszczeń mechanicznych – dużych, stałych nieczystości. 
Woda zdatna do spożycia powinna zostać jeszcze oczyszczona chemicznie i biologicznie.

Możesz wzbogacić swój filtr o jedną warstwę, która spowoduje jeszcze lepsze oczyszcze-
nie wody, w tym z zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych. Będziesz do tego potrze-
bować kawałków węgla drzewnego. Pokrusz węgiel drzewny i wsyp do butelki. Powinien 
on stanowić drugą warstwę w butelce, czyli ułóż go bezpośrednio na wacie. Dopiero na 
węgiel wysypujesz piasek. Tak przygotowany filtr da jeszcze lepszy efekt oczyszczenia 
wody. Pamiętaj jednak, że uzyskana woda wciąż jednak nie powinna być spożywana.

35 

WATAWATA

WODA OCZYSZCZONAWODA OCZYSZCZONA

KAMYKIKAMYKI

WODA Z ZANIECZYSZCZENIAMIWODA Z ZANIECZYSZCZENIAMI

ŻWIREKŻWIREK

PIASEKPIASEK



Załącznik nr 3

Karta pracy – „Woda w liczbach”
Przeczytaj poniższe zdania i zastanów się, jakie liczby powinny być wstawione w puste 
miejsca. Podpowiedzi znajdziesz poniżej w kropelkach – dopasuj właściwe cyfry lub liczby 
tak, by zdanie było prawdziwe. Odpowiedzi poniżej zamieszczone zostały w przypadkowej 
kolejności. Powodzenia!

1. _________ % wody na Ziemi znajduje się w oceanach.

2. Woda zdatna do picia stanowi tylko _________% słodkiej wody nadającej się do użytku 

przez człowieka na Ziemi.

3. _________ kilometrów tyle wynosi średnia odległość, jaką pokonują kobiety w Afryce, 

by przynieść wodę.

4. Człowiekowi wystarcza między _________ a _________ litrów wody na 

zagwarantowanie wszystkich potrzeb (żywienie, mycie, gotowanie, sprzątanie).

5. Przeciętny mieszkaniec Europy zużywa między _________ a _________ litrów wody 

dziennie, a przeciętny mieszkaniec najbiedniejszych krajów w Afryce nie więcej 

niż _________ litrów wody dziennie.

6. _________ milionów ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody.

7. Dorosła kobieta powinna dostarczać organizmowi ok. _________ litry wody dziennie, 

a dorosły mężczyzna powinien spożywać ok. _________ litrów wody każdego dnia.

8. Człowiek traci między _________ a _________ litry wody dziennie ze swojego 

organizmu.

9. _________ kilometr lub _________ min pieszej wędrówki – tyle powinna wynosić 

odległość do źródła wody dla każdego człowieka na Ziemi.

10. _________% masy ciała stanowi woda u dorosłego człowieka.

Odpowiedzi:
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Notki-psotki?
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