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Jak oczyścić brudną wodę  
– rozwiązania oparte  
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Przedmiot/edukacja: Przyroda
Klasa: 3
Czas trwania: 45 minut
Tytuł lekcji: Jak oczyścić brudną wodę – rozwiązania 
oparte na przyrodzie

Cel ogólny: Zwiększenie świadomości uczniów w zakresie dbałości o przyrodę i szanowanie jej.

Cele szczegółowe:
- Uczeń potrafi potrafi zinterpretować zmiany zachodzące w środowisku naturalnym w związku  
 z działalnością człowieka;
- Uczeń rozwija umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń i wyciągania wniosków;
- Uczeń potrafi korzystać z instrukcji;
- Uczeń rozumie pojęcie filtracji wody;
- Uczeń rozwija myślenie krytyczne, współpracę oraz komunikację;
- Uczeń kształtuje postawy pro-środowiskowe.

Podstawa programowa:

IV. Edukacja przyrodnicza. Uczeń:

6) Planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów  
i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk 
według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego;
7) chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki 
przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie;

Metody pracy:

- Metoda problemowa
- Metoda badawcza
- Burza mózgów

Środki dydaktyczne:

- kolorowe karteczki,
- zlewki różnych wielkości,
- pipety,
- barwniki,
- lupy,
- tablica interaktywna,
- plastikowe butelki,
- żwir, kamyki, waciki

Formy pracy:

praca grupowa, praca w parach



Opis przebiegu zajęć:

1. Nauczyciel wita uczniów i informuje, że na lekcję przybędzie specjalny gość. W tym momencie  
na tablicy interaktywnej pojawia się mówiący awatar (stworzony na stronie voki.com), który przemawia 
do dzieci:

Witajcie dzieci!  Nazywam się Marat. Przybywam do Was, ponieważ mam ogromne zmartwienie. W mojej 
wsi Wery jest staw, ale jest w nim bardzo brudna woda. Dowiedziałam się, że jesteście ekspertami i świetnie 
radzicie sobie w laboratorium. Czy pomożecie mi rozwiązać problem? 
Uczniowie są chętni do pracy. Zakładają białe fartuchy.

2. Nauczyciel dzielimy uczniów na cztery grupy. Informuje uczniów o tym, że będą dokonywać 
obserwacji i badań wody oraz jej oczyszczania. 

3. Uczniowie dobierają się w pracy. Każda para pobiera  próbkę wody ze zbiornika, oraz z kranu. 
Obserwują próbki przy użyciu lupy. Określają właściwości wody, uzupełniając kartę pracy nr. 1.

4. Uczniowie otrzymują instrukcję „Filtr wodny” (Instrukcja 1). W parach wykonują filtry wodne 
zgodnie z instrukcją, oczyszczając brudną wodę. Nauczyciel zadaje pytanie problemowe:  
Czy oczyszczona woda nadaje się do picia? 

5. Uczniowie zastanawiają się w parach i odpowiedają na pytanie.

6. Nauczciel zaprasza uczniów do gry mającej na celu zwiększenia świadomości na temat oszczędzania 
wody. Instrukcja 2

7. Nauczyciel dziękuję uczniom za zaangażowanie, rozdaje naklejki z napisem Ekspert ekologii.      



Karta pracy 1

Właściwości wody Woda z kranu Woda ze stawu

barwa

zapach

smak Nie smakować!



Instrukcja 1

1. Rozetnij butelkę, mniej więcej w połowie. Ze względów bezpieczeństwa poproś o pomoc kogoś 
dorosłego.

  
  
2. Umieść górną część butelki w dolnej, wylotem do dołu.

    

3. Przygotuj wkład według kolejności – na samym dole ułóż grubą warstwę waty, następnie nasyp 
piasek i żwir (dobrze, żeby był różnej grubości – im drobniejszy, tym niższą warstwę powinien tworzyć), 
a na końcu kamienie. Każda z warstw powinna mieć dosłownie kilka centymetrów grubości: 2-3 cm, 
nie więcej



Instrukcja 2

Nauczyciel stawia w Sali dwie tabliczki z napisem TAK i NIE. Wyjaśnia dzieciom, że ich zadaniem jest 
ustawienie się po odpowiedniej stronie tablicy w zależności, czy uznają zdanie za prawdziwe czy nie.  
Następnie zadaje dzieciom pytania. 

Kto szanuje wodę?

Zastanów się nad poniższymi pytaniami i zaznacz odpowiedź TAK lub NIE.
 
Czy woda ma zapach?     TAK    |   NIE
Czy wiesz jak wykonać filtr do wody?     TAK    |   NIE
Czy coca-cola jest zdrowsza niż woda?     TAK    |   NIE
Czy powinno się pić wodę mineralną?    TAK    |   NIE
Czy wolno wyrzucać śmieci do rzeki?     TAK    |   NIE
Czy wolno kąpać się w jeziorze bez kontroli dorosłych?     TAK    |   NIE
Czy można pływać statkiem po morzach i oceanach?     TAK    |   NIE
Czy powinno się myć zęby przy odkręconym kranie TAK    |   NIE
Czy należy myć ręce przed jedzeniem?     TAK    |   NIE
Czy lepiej wziąć prysznic od kąpieli w wannie?  TAK    |   NIE


