
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 

  

  
 

 
 

Maria Korzeniowska 

Kropla wody - kroplą życia 

Maria Korzeniowska 

Cele projektu: 

Poznanie przez uczniów współzależności człowieka i środowiska. 
Kształtowanie poczucia zbiorowej odpowiedzialności za środowisko. 
Uświadomienie znaczenia wody dla życia ludzi i innych organizmów 
żywych. 

Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, projektowania i wy
konywania eksperymentów ( fizycznych, chemicznych, biologicznych), 
umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków. 

Powiązania międzyprzedmiotowe 

Przedmiot 
szkolny Tematy i umiejętności 

Geografia Korzystanie z mapy i planu - rozpoznawanie różnych zbiorników wod-
nych i wskazywanie ich na mapie, sporządzenie planu okolicy. 
Zaznaczenie na mapie (planie) miejsc próbek pobrania wody. 
Poszukiwanie źródeł zanieczyszczeń i naniesienie ich na szkic terenowy. 

Biologia Wykazanie roli wody w funkcjonowaniu przyrody, budowie organi-
zmów oraz jej znaczenia dla gospodarki człowieka. 

Fizyka Badanie właściwości fizycznych wody. 
Poznanie mechanicznych sposobów oczyszczania wody. 
Poznanie mechanicznych sposobów oczyszczania ścieków. 

Chemia Rozróżnienie wody naturalnej od destylowanej. 
Zanieczyszczenia wód naturalnych. 
Poznanie chemicznych sposobów oczyszczania wody i ścieków. 

Język polski Przeprowadzenie wywiadu. 
Umiejętność komunikowania się. 
Dbałość o poprawność językową. 

Matematyka Obliczenia, działanie na jednostkach, porównywanie wyników. 

Informatyka Wyszukiwanie informacji w zasobach Internetowych. 
Pozyskiwanie informacji z Internetu, wykonywanie prezentacji multi-
medialnych. 
Umiejętność wykorzystania narzędzi TI. 

Plastyka, Umiejętność zaprezentowania swojej pracy. 
technika Wykonanie plakatów, albumów. 

Godzina Umiejętność zaprezentowania swojej pracy. 
z wychowaw- Kształtowanie poczucia zbiorowej odpowiedzialności za środowisko. 
cą Oszczędzanie wody. 
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Mapa zasobów 

Pracownia chemiczna, Pracownia informatyczna, Sanepid, Stomil Sanok, Au
tosan, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Sanockie Przedsiębiorstwo Gospo
darki Komunalnej, Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, go
spodarstwa domowe uczniów, 

Sposób organizacji i prezentacji 

- Czas trwania: 3 miesiące. 
- Uczestnicy: uczniowie klasy 1 (lub 2) gimnazjum. 
- Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy na forum szkoły. 
- Proponowaną formą jest sesja popularno-naukowa oraz wystawa pla-

katów i gazetek. 

Opis problemu, który realizował zespół projektowy (sporządzony przez 
uczniów): 

( ... ) W naszym lokalnym społeczeństwie musimy zwracać szczególną uwagę 
na problem zanieczyszczania wody i racjonalne gospodarowanie jej zasobami. 
Niestety zdarza się, że w naszej rzece San pływają różne śmieci i sprzęty, a oko
liczni mieszkańcy myją w niej samochody.( ... ) 
Biorąc udział w konkursie dotyczącym filmu ekologicznego, uczniowie rozma
wiali z różnymi osobami w naszym mieście i stwierdzili, że to właśnie tym pro
blemem powinni się zająć. 
Przed rozpoczęciem projektu, jego uczestnicy spotkali się z władzami lokalny
mi, w tym z Burmistrzem Miasta Sanok. 

Opis sposobów rozwiązania problemu 

Uczestnicy projektu w grupach opracowali (korzystając z literatury oraz pu
blikacji w Internecie) zagadnienia dotyczące zasobów wód powierzchniowych 
i podziemnych oraz sposobów ich wykorzystania, problemu zaopatrzenia lud
ności miast w wodę, metod oczyszczania ścieków przemysłowych i komunal
nych, negatywnego wpływu ścieków na stan zbiorników wodnych, sposobów 
ochrony wód przed zanieczyszczeniami i zapoznali z nimi pozostałych uczest
ników projektu. 
W projekcie brały udział 4 grupy zadaniowe, które wykonywały różne zadania, 
zaplanowane w harmonogramie. 
Ogólnie zadania można przedstawić następująco: 

1. Pobranie próbek wody w różnych punktach rzeki San, doświadczalne ba
danie pobranych próbek wody (fot.I), opracowanie dokumentacji w formie 
fotorelacji i filmu. 

2. Metody wykrywania zanieczyszczeń w wodzie (korzystanie z różnych źró
deł), poznanie sposobów badania czystości wody i wykrywania zanieczysz
czeń w laboratoriach Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Autosanu, Stomi
lu, OSM, Oczyszczalni ścieków, Ujęcia wody - opracowanie materiałów. 
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3. Zbieranie informacji nt. zużycia wody w mieście, m.in. w SPGK i SPGM 
oraz dbałości o wodę w zakładach przemysłowych miasta (Autosan, Stomil, 
Spółdzielnia Mleczarska, .. ). - analiza wyników. 

4. Badanie zużycia wody w gospodarstwie domowym - ustalenie jakie jest zu
życie wody w gospodarstwie domowym i określenie, jakie czynności po
chłaniają najwięcej wody - analiza w wykorzystaniem programów kompu
terowych. 

Ad. I 

W ramach realizacji projektu pobrano próbki wody w różnych miejscach rzeki 
San, badano je i oceniano. 

Niestety, okazuje się, że mieszkańcy Sanoka, mimo szeroko prowadzonych 
akcji ekologicznych, nie dbają o czystość wód. 

- W kilku badanych miejscach 
woda miała zapach gnilny, nie 
była przejrzysta. 

- Większość zanieczyszczeń to 
zanieczyszczenia komunalne 
oraz zanieczyszczenia rolni-
cze. 

- W Potoku Płowieckim spotkać 
można często różne odpady, 
stare sprzęty, mieszkańcy wy
lewają nadal do niego różne 

Fot.1 Raport z badań wody 

ścieki; znaleźć to można następnie w Sanie, do którego wpływa potok. 
- Bezpośrednio do Sanu również wrzucane są śmieci (odpady stałe). 
Z przebiegu prac członkowie grupy sporządzili dokumentację (fot.I), z któ

rą zapoznali wszystkich uczestników projektu. 

Ad. 2i3 

Uczniowie zapoznali się ze sposobami badania czystości wody oraz wykry
wania zanieczyszczeń w wodzie przez pracowników: Stacji Sanitarno-Epide
miologicznej, ujęcia wody oraz laboratoriów zakładów przemysłowych. Dowie
dzieli się, że: do badań w Sanepidzie wykorzystuję się głównie wodę pitną, wodę 
ze studni, z płynów dializujących, z ujęć, wodę mineralną, a także z osadów 
oraz z piasków. Metody wykrywania zanieczyszczeń w wodzie stosowane przez 
Sanepid to: 

a) badania bakteriologiczne, 
b) badania fizykochemiczne: elektrochemiczne, miareczkowanie. 
Głównym celem badań fizykochemicznych jest odczyt: pH; barwa, zapach 

- organoleptycznie; mętność, przewodnictwo. W laboratoriach zakładów woda 
badana jest codziennie. Odwiedzili „Autosan" (fabryka autobusów), SZPG 
„Stomil''. OSM (Spółdzielnia Mleczarska). Chcieli nie tylko dowiedzieć się, do 
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czego zużywana jest woda w tych zakładach, jak wygląda w nich gospodarka 
wodą, ale także czy dba się w nich o czystość wód powierzchniowych (np. nie 
wpuszcza się zanieczyszczeń do rzek). 

Swoje spostrzeżenia porównali z informacjami otrzymanymi w SPGK 
i SPGM oraz w Oczyszczalni Ścieków. 
Zakłady, które odwiedzono: 

posiadają własne oczyszczalnie ścieków, 
- wykazują dużą dbałość o oszczędność wody - monitoruje się jej zużycie 

i mają określony limit zużycia wody na miesiąc, 
- część wody zużywana jest na chłodzenie różnych urządzeń, ale nie tra

fia ona do Sanu, lecz z powrotem jest chłodzona i ponownie używana 
- cykl zamkniety. 

Ad.4 

Każdy z nas powinien dbać o wodę i o jej zasoby. Dlatego jednym z zadań 
było badanie zużycia wody 
w gospodarstwach domo
wych. Każdy z uczestników 
projektu przez tydzień spraw- 350 

dzał, jakie jest zużycie wody 300 

u niego w domu, aby określić, 250 

które czynności pochłaniają 200 

najwięcej wody. 150 

o 

Zużycie wody w 

Członkowie poszczegól- 100 

nych grup sporządzili doku- 50 

mentację ze swoich zadań 

oraz przedstawili wyniki swo • l"ligiena codzienna • 1oale1 ~ • pranie • gotowanie ■ sprząt;;nie ■ średn ie tuiyciewod" na 1 osotii: 

ich prac wszystkim uczestni Rys.l Przykładowy wynik pomiaru zużycia wody. 

kom projektu (rys.I). 
Uczniowie zapoznali się ze sposobami ochrony wody przed zanieczyszcze

niem - budowa filtrów przemysłowych, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatnia
nia wody. 

Podsumowanie projektu 

Uczniowie wspólnie wypracowali 
wnioski oraz przedstawili propozycje, w 
jaki sposób zaprezentować nasz projekt 
społeczności szkolnej. Chcieliśmy przede 
wszystkim uświadomić uczniom szkoły, że 
każdy z nas odpowiada za czystość wody, 
ochronę wód przed zanieczyszczeniami 
oraz za to, aby wody dla nas nie zabrakło. 

Prace nad projektem zostały udoku-
Fot. 2 Spotkanie z przedstawicielem 
władzy lokalnej. 
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mentowane w postaci analizy badań, fotorelacji oraz prezentacji zawierającej 
wszystkie zebrane informacje i opracowane materiały. Wnioski z obserwacji i 
badań przedstawiono władzom lokalnym (fot.2). 

W Dniu Ziemi została przeprowadzona sesja popularno-naukowa, podsu
mowująca projekt. 

Przykłady prac uczniów. 

1. Prezentacje w PowerPoincie 

2. Plakaty, albumy i gazetki 

3. Film 
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4. Zaproponowane i zrealizowane tematy jednostkowe 

Zadania Cele, uczeń: 
Wycieczka do Sane- - poznaje sposoby badania wody; 
pidu. - poznaje metody wykrywania zanieczyszczeń w wodzie; 

- przeprowadza wywiad z pracownikiem Sanepidu; 
Pobranie próbek - wykorzystuje mapę do rozpoznawania różnych zbiorników 
wody w różnych wodnych w najbliższej okolicy; 
punktach rzeki San. - sporządza plan okolicy; 

- zaznacza na mapie (planie) miejsca próbek pobrania wody: 
- wyszukuje źródła zanieczyszczeń i nanosi je na szkic tere-

nowy; 
- współpracuje w grupie; 
- prawidłowo posługuje się sprzętem laboratoryjnym; 
- prawidłowo formułuje obserwacje; 

Doświadczalne bada- - projektuje i wykonuje doświadczenia, których celem jes 
nie pobranych próbek zbadanie zapachu, przezroczystości, odczynu, oznaczani, 
wody. zawartości substancji stałych, wykrywanie azotanów(V) 

fosforanów(V); 
- prawidłowo posługuje się sprzętem laboratoryjnym; 
- prawidłowo formułuje obserwacje i wyciąga wnioski z do-

świadczeń; 

Rozróżnienie wody - planuje i wykonuje doświadczenie, którego celem jest roz-
naturalnej od destylo- różnienie wody naturalnej od destylowanej; 
wanej. - prawidłowo posługuje się sprzętem laboratoryjnym; 

- prawidłowo formułuje obserwacje i wyciąga wnioski z do-
świadczeń; 

Wyszukiwanie infor- - selekcjonuje i porównuje informacje; 
macjio: - analizuje informacje; 
- zasobach wody na - przetwarza i interpretuje informacje; 

Ziemi - wyjaśnia rolę wody w funkcjonowaniu przyrody; 
- obiegu wody w - tłumaczy znaczenie wody w funkcjonowaniu organizmów; 

przyrodzie, - tłumaczy, w jaki sposób można poznać, że woda jest zanie-
- zanieczyszczeniach czyszczona; 

wód: źródłach - podaje źródła zanieczyszczeń wody; 
zanieczyszczeń, ro- - omawia zagrożenia środowiska spowodowane skażeniem 
dzajach zanieczysz- wód; 
czeń, substancjach - omawia sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom wód; 
zanieczyszczają- - wyjaśnia znaczenie wody w gospodarce człowieka; 
cych. 
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Zbieranie informacji 
nt. zużycia wody: 
- w mieście, 
- w zakładach prze-

mysłowych, 

- we własnych gospo
darstwach domo
wych. 

Poznanie metod 
oczyszczania ście
ków - wycieczka do 
oczyszczalni ścieków. 
Poznanie metod 
uzdatniania wody 
- wycieczka do 
ujęcie wody i do Stacji 
Uzdatniania Wody. 
Opracowywanie 
zebranych materiałów. 

Prezentacja - prze
prowadzenie sesji 
popularnonaukowej. 
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- przeprowadza wywiad z pracownikami przedsiębiorstw 

i urzędów (SPGM, SPGK, Autosan, Stomil, OSM); 
- zbiera i analizuje informacje nt. zużycia wody w mieściE 

oraz we własnym gospodarstwie domowym; 
- ustala, jakie jest zużycie wody w gospodarstwie domowym 

i określa, jakie czynności pochłaniają najwięcej wody; 
- sporządza kwestionariusz zużycia wody w swojej rodzinie 

przedstawia uzyskane dane w procentach i na tej podsta
wie wykonuje wykres (wykorzystując w tym celu program 
Excel); 

- zbiera informacje nt. dbałości o wodę w zakładach przemy
słowych miasta: poznaje metody badania wody oraz wy
krywania w niej różnych zanieczyszczeń, poznaje sposoby 
oczyszczania wody oraz jej oszczędzania; 

- przeprowadza wywiad z pracownikami oczyszczalni ście
ków; 

- wyjaśnia, jak działa oczyszczalnia ścieków; 

- tłumaczy, w jaki sposób uzdatnia się wodę; 
- przypisuje wodę w rzece San do odpowiedniej klasy czysto-

ści; 

- dokonuje selekcji i analizy wyszukanych informacji pod ką
tem przydatności ich do przygotowania prezentacji; 

- wykorzystuje programy komputerowe (np. Excel) do opra
cowanie wyników; 

- opracowuje materiały dotyczące zanieczyszczeń wody oraz 
ochrony wód przed zanieczyszczeniami; 

- przygotowuje prezentację wyników swojej pracy (i pracy 
zespołu) w wybrany sposób (np. prezentacja multimedialna, 
album, forma gazetki, plakat, itp.); 

- współpracuje w grupie; 
- prezentuje wyniki badań oraz zebrane i opracowane mate-

riały pozostałym uczestnikom projektu; 
- wspólnie z pozostałymi uczestnikami projektu opracowuje 

wnioski wynikające z przeprowadzonych prac; 
- przygotowuje i praktykuje wystąpienia publiczne; 
- uzasadnia potrzebę oszczędnego gospodarowania wodą 

i proponuje sposoby jej oszczędzania; 
- wykorzystuje narzędzia TI; 
- współpracuje w grupie. 




