Prawo do wody
prawem do życia
Autorka: Dorota Stępniak
Krótki opis scenariusza: Uczniowie i uczennice dyskutują, w jaki sposób woda wpływa na jakość życia
ludzi. Zajęcia stwarzają okazję do zastanowienia się nad dostępnością wody w wybranych rejonach
świata. Scenariusz kładzie akcent na potrzebę współodpowiedzialności za zasoby naturalne np. wodę.
Uczniowie i uczennice poznają cele i wartości etyki ekologicznej.
Zagadnienia: Cel Zrównoważonego Rozwoju 6, zasoby naturalne, edukacja
Czas trwania: 45 minut
Pytanie kluczowe:
Jeśli każdy ma prawo do życia, to dlaczego nie każdy ma prawo do wody?
Cele lekcji :
Po zajęciach:
• zrozumiesz, jakie współzależności istnieją między dostępem do wody, a edukacją,
możliwością upraw oraz warunkami sanitarnymi,
• dowiesz się, na czym polega praktykowanie etyki ekologicznej
Związek z podstawą programową:
V 2,4, 6;
Klasa: IV-V
Metody:
• dyskusja
• miniwykład
• film “Kampania wodna – PAH”
• plakat
Formy pracy:
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca grupowa
Środki dydaktyczne i materiały:
• butelka czystej wody
• kubeczki – tyle ile jest dzieci (nie plastikowe)
• kartki A3
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mapa polityczna świata
https://www.pah.org.pl/co-robimy/woda/
Kampania Wodna PAH https://www.youtube.com/watch?v=aVGmA7MJmkM
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/etyka-ekologiczna;3898960.html
Światowy Dzień Wody http://www.eurodesk.pl/eurokalendarz/swiatowy-dzien-wody
Międzynarodowa
Dekada
Wody
2018-1028
http://www.unic.un.org.pl/dekadawody/miedzynarodowa-dekada-wody-2018%E2%80%932028/3220
http://www.woda.edu.pl/artykuly/woda_drozsza_niz_benzyna/

Przebieg zajęć:
Wprowadzenie
1. Przywitaj się z uczniami i uczennicami. Pokaż napełnioną butelkę wody i zapytaj: Co mogę z
nią zrobić?
Zapewne odpowiedzi dzieci będą różnorodne: wypić, wylać, podlać kwiaty. Już na tym etapie
rozpoczyna się refleksja uczniowska dotycząca zasobu naturalnego, jakim jest woda. Pytanie jest jak
najbardziej oczywiste, i takie być powinno, dzięki temu każdy z uczestników i uczestniczek zajęć może
się swobodnie wypowiedzieć. Być może uczniowie i uczennice podejdą do pytanie
niekonwencjonalnie i podadzą nieprzewidywalne odpowiedzi.
Podsumuj wypowiedzi dzieci lub zaproś chętną/ego ucznia i uczennicę, aby dokonał tego zamiast
Ciebie. Następnie zadaj pytanie: Jak myślicie, co będzie dzisiejszym tematem naszych zajęć? Pozwól
wybrzmieć kilku wypowiedziom, pomysłom, a następnie podaj temat i cele lekcji. [Cele możesz
umieścić w widocznym miejscu na planszy, tablicy multimedialnej, dzięki temu będziesz mógł/mogła
odwoływać się do nich podczas zajęć]. Zweryfikuj ich rozumienie przez uczniów i uczennice np.
poprzez rozmowę w parach lub dokonanie parafrazy [5 minut].
Praca właściwa
2. Ponownie powróć do butelki z wodą i zadaj pytania: Skąd wzięła się woda w tej butelce?
Zachęć do rozmowy w parach, następnie uczniowie i uczennice dzielą się swoimi
odpowiedziami na forum klasy [3 minuty].
Wypowiedzi dzieci zapisz na tablicy, flipcharcie grupując wg zbliżonych/pokrewnych odpowiedzi.
Wśród typowych odpowiedzi znajdą się zapewne: sklep, sklepik szkolny, kran. Ciekawe, czy pojawią
się odpowiedzi niestandardowe np. studnia.
3. Powróć do tematu lekcji i zadaj pytanie: Czy może zabraknąć wody? Czy każdy powinien mieć
zagwarantowane prawo do wody? Na czym ma ono polegać? Zaproś uczniów i uczennice do
obejrzenia
filmu
Kampania
wodna
–
PAH
https://www.youtube.com/watch?v=aVGmA7MJmkM. Zaakcentuj, że autorami i autorkami
filmiku są dzieci [5 minut].
Przed projekcją lub po wyjaśnij, czym zajmuje się Polska Akcja Humanitarna. Nawiąż do loga
organizacji, być może dzieci zetknęły się już z PAH czy celów jakie jej przyświecają: www.pah.org.pl

4. Zaproś uczniów i uczennice do uzupełnienia kart pracy do filmu [załącznik 1]. Dzieci pracują
w parach. [10 minut]. Zachęć uczestników i uczestniczki zajęć do prezentacji swoich
odpowiedzi. [5 min]
5. Zwróć uwagę dzieci na odpowiedzialność, która spoczywa na każdym z nas, bez względu w
jakim miejscu mieszkamy, ile mamy lat – odpowiedzialność za środowisko naturalne wokół
nas. Zaakcentuj współzależności między dostępem do wody a edukacją, możliwością upraw
rolnych czy warunkami sanitarnymi. Zadaj uczniom i uczennicom pytanie kluczowe: Jeśli
każdy ma prawo do życia, to dlaczego nie każdy ma prawo do wody? Pozwól na swobodne
wypowiedzi. Następnie zadaj pytanie, czy możemy coś z tym zrobić? Jakie macie propozycje,
pomysły? Powróć do odpowiedzi na pytanie 7 z karty pracy do filmu i zaproponuj dzieciom
pracę w grupach pt. Woda Życia [załącznik 2] Powiedz, że teraz będą <praktykować> etykę
ekologiczną [pojęcie dostępne w załączniku 3]. Definicje wyświetl na tablicy
multimedialnej/zapisz tak, aby była dostępna dla uczestników i uczestniczek zajęć [15 minut].
6. Grupy, które skończyły plakat umieszczają go w widocznym miejscu tablicy/ścianie.
Przedstawiciele grup prezentują i omawiają efekty pracy. Rozpocznij od zadania pytania: Dla
kogo przeznaczony jest plakat? Komu szczególnie chcieliby go dedykować? Dlaczego
zdecydowali się na tak znak graficzny, kolorystykę? Jeśli uczniowie i uczennice z innych grup
będą chcieli się dopytać, prosić o wyjaśnienie, koniecznie należy dzieciom taką przestrzeń
zapewnić [2 minuty].
Podczas wykonywania tej pracy nadal pracujemy nad pogłębianiem refleksji dzieci w kwestii
uświadomienia sobie przez nich roli i znaczenia jaka pełni woda. Z drugiej strony wchodzą w rolę
<eksperta, nauczyciela>, który ma przybliżyć etykę ekologiczną w aspekcie wody [oczywiście w
bardzo podstawowym zakresie]. Pytanie, kto będzie stanowił ich <grupę docelową>, kogo wskażą?
Jak przestawią np. <powściągliwość własnych potrzeb>, która w definicji etyki ekologicznej się
znajduje.
Podsumowanie:
7. Poczęstuj każde dziecko wodą nalaną do kubeczka. Zaproponuj, aby teraz każde z nich
zastanowiło się nad toastem jaki chciałby wznieść w związku z tematem, nad którym dziś
pracowali [1-2 zdania]. Przypomnij, że toast wygłaszamy przy okazji ważnych wydarzeń,
życzymy wówczas pomyślności, zdrowia. [3 minuty]

Dzieci wygłaszają swoje toasty, a nauczyciel uzyskuje informację zwrotną na temat tego, co było
najbardziej znaczące na zajęciach i co pozostaje pragnieniem i życzeniem dzieci w kontekście
omawianego tematu. Niewykluczone, że toasty dzieci mogą się powtarzać, stąd należy przeznaczyć
czas na zastanowienie się, aby każdy miał możliwość przemyślenia swojego toastu.
8. Na zakończenie zadaj dzieciom pytanie: A co sądzicie o plastikowych butelkach? Poproś, aby
zastanowili się nad tym w domu.

Refleksje uczniowskie związane z pracą domową stanowią bardzo dobry punkt wyjścia do realizacji
mini-projektu uczniowskiego.
Oto przykłady tematów:
1. Wycieczka do miejscowej oczyszczalni ścieków.
2. Sąd na plastikiem. [Rozprawa sądowa, adwokaci, prokurator, świadkowie, w roli oskarżonych
np. plastikowe butelki, kubeczki]
3. Kampania społeczna „Zamiast plastikowego kubeczka…” - uczniowie i uczennice
wykorzystując telefony komórkowe mogą nakręcić reklamę. Filmik będzie ich pomysłem na
rozwiązanie problemu.
4. Obchody Światowego Dnia Wody – 22 marca

Załącznik 1
Karta pracy do filmu.
(1) Gdzie brakuje wody na świecie?

(2) Na co ma wpływ woda?

(3) Co robisz jeśli chcesz się napić wody?

(4) Co robią Twoi rówieśnicy w krajach dotkniętych kryzysem wodnym jeśli chcą się napić wody?

(5) Ile czasu zajmuje bohaterom filmu wędrówka po wodę?

(6) Z czego muszą zrezygnować Twoi rówieśnicy, żeby dostarczyć dla swojej rodziny wodę?

(7) Dlaczego na świecie brakuje wody?

(8) Czy jestem odpowiedzialny/a za wodę? Nie/Tak. Dlaczego? Co mogę zrobić?

Załącznik 2
Instrukcja do pracy w grupach
Kryteria wykonania zadania: PLAKAT <Woda Życia> [ czas na wykonanie zadania 15 minut]

1. Zapoznajcie się z definicją etyki ekologicznej/środowiskowej.
2. Porozmawiajcie o tym, co stanowi jej cel i sens.
3. Zastanówcie się, do kogo chcecie skierować Wasz plakat? Komu go <dedykujecie>? [np.
dzieci, młodzież, dorośli?]

4. Pomyślcie, co mogłoby się znaleźć na Waszym plakacie: hasło, grafika, kolorystyka.
5. Podzielcie się pracą i wykonajcie plakat.
6. Podejmijcie wspólnie decyzje, gdzie chcecie go zwiesić? [szkoła, urząd miasta, ośrodek
zdrowia, dom kultury, przedszkole, inne?]. Zwróćcie uwagę do kogo kierujecie treść
Waszego plakatu i odpowiednio wybierzcie miejsce do wyeksponowania.

Załącznik 3
etyka ekologiczna, ekoetyka, etyka środowiskowa,
nurt etyki, której gł. ideą jest związek człowieka z otoczeniem, utrzymujący naturalną równowagę i
harmonię; głosi szacunek dla każdej formy życia oraz współczucie i powściągliwość co do własnych
potrzeb.

