
Scenariusz prezentacji projektu: „Jakie tajemnice kryje woda?”

Dekoracja: Klasa – ławki dla wszystkich uczniów klasy drugiej, biurko dla prowadzącej,
tablica, gazetka – obieg wody w przyrody, wokół plakaty – wszystkie ułożone na kształt
kropli wody, na jakimś niebieskim tle, minilaboratorium, stolik na opracowane albumy, ekran
i projektor , komputer…

Piosenka o wodzie….

Prowadzący: (Justyna Stankowska)
Na dzisiejszej lekcji serdecznie witam pana dyrektora zespołu szkół magistra Józefa
Marszałka oraz grono pedagogiczne, a także was – koleżanki i koledzy!!!. Tematem
dzisiejszej lekcji powtórzeniowej jest : „Jakie tajemnice kryje woda?” (zapisuje na tablicy).
Celem głównym dzisiejszego spotkania jest zebranie poznanych wiadomości dotyczących
wody, między innymi:
-poznanie znaczenia wody w przyrodzie i konieczność jej oszczędzania;
-zapoznanie się z trzema stanami skupienia wody;
-opisywanie obiegu wody w przyrodzie;
-poznanie niektóre właściwości fizycznych i chemicznych wody,
-uczestnictwo w prezentacji,
- prezentacja przeprowadzonych doświadczeń.

Woda jest podstawowym składnikiem naszego organizmu, bez którego nie moglibyśmy
istnieć oraz jednym z czterech żywiołów. Wiedzę na ten temat zgłębialiśmy patrząc przez
pryzmat wszystkich dyscyplin naukowych, by pokazać, że każda z nich wnosi coś ciekawego
do badań nad tym zagadnieniem.
Na początek posłuchajmy wiersza Jolanty Kasperowicz pod tytułem: ”Kropla wody”

Recytator: (Paulina Szarkowicz)
Jestem niewielką wody kropelką .
Chociaż najmniejszą , lecz najważniejszą .
Bo cóż lepszego, bardziej drogiego
Od łyku wody dla twej ochłody?
Wiedzą to ptaki, ryby i raki.
Wiedzą delfiny, groźne rekiny.
Mają to w modzie, żyć w czystej wodzie,
Więc o mnie dbaj, nie zatruwaj !
Ciesz się drzewa, kiedy ulewa -
Ja z góry spływam, kurz z liści zmywam.
Czyste i zdrowe, jak kryształowe
Drobne kropelki na smutek wszelki.
Nieoceniona, niezastąpiona
Jestem dla ludzi. Czas się obudzić !
Czy o tym nie wiecie, ż e mnie trujecie?
Woda to życie! Czy mnie słyszycie?

Prowadzący:
Kto zaprezentuje nam właściwości fizyczne i chemiczne wody?

Klaudia Damian: (podnosi rękę do góry)



Prowadzący:
Zapraszam Klaudię

(prezentacja multimedialna)

Prowadzący:
Kto chciałby omówić nam poznane prawa dotyczące wody i jej właściwości?

Mateusz Kwiek (podnosi rękę do góry)

Prowadzący:
Zapraszam Mateusza, opowie nam o pewnym …”natchnieniu w wannie”…

Mateusz:
……………………………..

Prowadzący:
Z przytoczonego prawa wynika, że statki nie toną, bo działa na nie siła wyporu. Zobaczmy,
jak na przestrzeni wieków przedstawiał się rozwój statków i techniki ich budowy. Kto na dziś
przygotował prezentację na ten temat?

Albin i Paweł podnoszą ręce do góry

Prowadzący:
Zapraszam zatem chłopców.

Chłopcy przedstawiają i krótko omawiają prezentację

Prowadzący:
Kolejnym ważnym prawem jest prawo Pascala, doświadczalnie zaprezentują nam je Alojzy i
Marcin.

Chłopcy wykonują doświadczenie

Prowadzący:
Bardzo ładnie, dziękuję. A teraz....
Agata Szarota podnosi rękę do góry, mówiąc: Proszę Pani profesor, ja chciałabym coś
powiedzieć…

Prowadzącą:
Proszę bardzo.

Agata:
Wiersz po niemiecku….

Prowadząca:
Nie przypuszczałam, że woda zachwyci Cię do tego stopnia, że będziesz o niej mówić
wierszem i to po niemiecku.



Zapraszam teraz miłośników eksperymentów, którzy przygotowali dla nas film z
samodzielnie przeprowadzonymi doświadczeniami z wodą. Pokażą one jakie znaczenie ma
woda w życiu człowieka.
Prezentacja filmu Piotrek Kurczab

Prowadząca:
Dziękuję. A jakie znaczenie ma woda w przyrodzie?  Wędrówkę wody w środowisku
naturalnym przedstawią Marzena i Patrycja

Omawiają wierszem obieg wody:

W KAŁUŻY CZAS WODZIE SIĘ DŁUŻY, WIĘC ZBIERA SIĘ DO PODRÓZY.
I ZARAZ JAKO PARA POD NIEBO DOTRZEĆ SIĘ STARA.

LECZ, ŻE POD NIEBEM CHŁÓD WIELKI, PARA ZAMIENIA SIĘ W KROPELKI.

KROPLE ŁĄCZĄ SIĘ POMAŁU Z KROPELKAMI INNYCH KAŁUŻ,
I GAWĘDZĄ SOBIE W GÓRZE, W JEDNEJ WIELKIEJ , CIEMNEJ CHMURZE.

W KOŃCU SIĘ NUDZI WODZIE BUJAĆ W PODNIEBNYM CHŁODZIE,
WIĘC Z WYSOKIEGO PUŁAPU SPADA DESZCZEM- KAPU, KAPU!

A TERAZ JEST ZNOWU W KAŁUŻY, WIĘC WSZYSTKO SIĘ PEWNIE POWTÓRZY.

Prowadząca:
Pięknie rymujesz dziecko! Widzicie, że każda kropelka wody pojawia się na Ziemi
wielokrotnie, jest to tak zwany obieg wody.
Woda jest jednak przede wszystkim niezbędna do codziennego funkcjonowania. Z tego
powodu ludzie zazwyczaj zamieszkiwali i zamieszkują miejsca właśnie w pobliżu łatwo
dostępnych ujęć. Pili i używali wody, która po prostu wyglądała na czystą. O taką nie było
kiedyś trudno. Nie istniał rozwinięty przemysł, nie było kwaśnych deszczy i innych
zanieczyszczeń. Czerpano ją, więc ze źródeł i rzek. Gotować wodę zaczęto dopiero około 500
r. p.n.e i był to pierwszy sposób na wyeliminowanie znajdujących się w niej zarazków. Ten
sposób jest zresztą skutecznie wykorzystywany do dziś. Chcąc przekonać się o tym na własne
oczy i uszy odwiedziliśmy Stację Uzdatniania Wody w Lubaszowej oraz Oczyszczalnię
Ścieków w Gromniku. Obejrzyjmy reportaż z tej wyprawy.

Film z oczyszczalni

Prowadząca:
Dziękuję
Jak widzicie z czasem potrzeba filtracji wody stawała się coraz ważniejsza. W wodzie
występowały bakterie m.in. cholery i tyfusu. W XIX wieku w Ameryce zastosowano roślinne
filtry wodne. Filtr tego typu jest oddzielony od podłoża folią i wypełniony ziemią z
odpowiednimi materiałami organicznymi. Jego powierzchnię pokrywają specjalne gatunki
roślin wodno-bagiennych.

Dominik Korzeniowski:
Pani Profesor, a my sami, wykonaliśmy filtr pisakowo - żwirowy, podobny jak ten w
oczyszczalni i sami próbowaliśmy sprawdzić czystość wody w szkole. Okazało się, że woda



w kranie nie jest zbyt krystaliczna. Zawiera wiele zanieczyszczeń ale i zarazków, od których
można się rozchorować. (Można pokazać ten filtr). Mamy na ten temat krótką prezentację.

Prowadząca:
Proszę ją w takim razie przedstawić.

Prezentacja (Patrycja Ozga)

Albin:
Pani Profesor czy mogę powiedzieć coś śmiesznego?

Prowadząca:
Na temat wody?

Albin:
Tak!

Prowadząca:
Prosimy!

Albin:
Na egzaminie, po kilku zadanych pytaniach, profesor mówi do studenta:
- Leje pan wodę!
- Cóż zrobić Panie profesorze, skoro temat jak rzeka!

Prowadząca:
W takim razie, krótko o stanie naszych rzek opowie Patrycja.

(Korzysta z plakatu i wymienia klasy czystości wód w Polsce z zaznaczeniem, ze najwięcej
jest tych niezdatnych do picia!)

Prowadząca:
Dużo wody już dziś wylaliśmy i wylewamy co dzień. Są miejsca na Ziemie, gdzie wody
brakuje i ludzie umierają z pragnienia. Oni wiedzą najlepiej, że woda jest cenniejsza niż
diament. Jakie znacie sposoby oszczędzania wody?

(Poszczególne osoby zgłaszają się i odczytują z przygotowanych karteczek sposoby
oszczędzania)

Prowadzący:
Byliście bardzo ładnie przygotowani na dzisiejsza lekcję. Wykazaliście się wiedzą na temat
wody z wielu dziedzin naukowych. Sprawdźmy, ile wiadomości z dzisiejszej lekcji
zapamiętali nasi goście.
1. Kto z gości wie z jakiego prawa fizycznego wynika to, ze statki pływają?
(prawo Archimedesa (siła wyporu))
2. Jakie choroby przenoszone są drogą kropelkową?
(grypa, katar, itp.)
3. W ilu i jakich stanach skupienia występuje woda?
(W trzech)



4. Ile klas czystości wód występuje w Polsce?
(5)
5. Jakie są sposoby oszczędzania wody?
(….)

Prowadzący:
Wszyscy uważnie słuchali i czegoś się nauczyli. W nagrodę obejrzyjmy najpiękniejsze
wodospady świata.

Prezentacja

Dawid Gucwa:
W ramach projektu wszyscy uczniowie pracowali pod opieką nauczycieli w wybranych przez
siebie grupach. W realizację tematu „Jakie tajemnice kryje woda?” włożyli sporo pracy. Nie
sposób jednak o wszystkim opowiedzieć, wszystkiego zaprezentować. Wszystkie
wyeksponowane tu prace: plansze, plakaty, filmy, albumy, biuletyn… mówią same za siebie.
Jedna z grup stworzyła specjalną stronę internetową poświęconą projektowi. W czasie wielu
lekcji obejrzeliśmy i przedyskutowaliśmy wiele filmów dotyczących tajemnic wody,
przeprowadziliśmy szereg doświadczeń i obserwacji, które uświadomiły nam jak cenna jest
woda, jak wiele kryje tajemnic i jak wiele ma zastosowań.

Prowadząca:
Jestem z Was dumna! Wszyscy pracowaliście z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem
Dlatego nie będziecie mieć na pewno problemu z napisaniem sprawdzianu dotyczącego
wody. Proszę skorzystać z wykonanej przez Was strony internetowej, na której znajdziecie
wszystkie opracowane przez Was zadania (Pisze na tablicy adres strony!)

Dziękuję wszystkim za aktywny udział w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że Wam się
podobała. Zapraszam na kolejne. 

Piosenka o wodzie…


