
Do czego
potrzebna

jest 
woda?



Zagadki

Znajdziesz ją w rzece i w morzu też,

spada z nieba, gdy leje deszcz.

W garnku nam wrze i z kranu kapie,

niebieski kolor przybrała na mapie.

Kto wie, co to jest?

Gasi pragnienie i kwiaty ożywia,

poi zwierzęta i ochłodą bywa.

Co to?

Do mycia, prania i picia,

bez niej na Ziemi nie byłoby życia.

Co to?



Po 
zagadkach, 
czas na 
pytania...

Czy wiesz:

• Do czego woda potrzebna 
jest ludziom, zwierzętom i 
roślinom?

• W jakich postaciach 
występuje woda w 
przyrodzie?

• Jak nazywamy inaczej 
naszą planetę Ziemię?

Spróbuj odpowiedzieć na 
powyższe pytania...



Teraz możesz sprawdzić 
swoje odpowiedzi...

• Do czego woda potrzebna 
jest ludziom, zwierzętom i 
roślinom?

Gdyby nie woda, nic by na 
Ziemi nie rosło, nic by się nie 
rozwijało i nic by nie istniało . 
Ani ryby, ani ptaki, ani psy, 
ani słonie, ani rośliny, ani.... 
nawet my: ja i ty.



Woda występuje w trzech 
stanach skupienia:

1. ciekłym - kapiąca woda z 
kranu

2. stałym - kostki lodu

3. gazowym - para wodna, 
np. para unosząca się nad 
gotującą wodą.

W jakich postaciach woda występuje 
w przyrodzie?



Jak inaczej nazywamy 
naszą planetę Ziemię?

• Ziemia z kosmosu wygląda 
jak niebieska kula. 
Dlatego nazwana jest 
BŁEKITNĄ PLANETĄ.

Skąd taka nazwa i skąd ten 
kolor?

Odpowiedź jest prosta: Od 
wody!



Kropla wody …

Nadszedł czas na kolejne 
pytania. Spróbuj samemu 
na nie odpowiedzieć :)

• Czy woda jest dostępna dla 
każdego człowieka?

• Dlaczego należy szanować 
wodę?

• Dlaczego woda znajdująca 
się na naszej planecie nie 
zawsze nadaje się do picia?



Czy woda jest 
dostępna dla każdego 
człowieka?

• Są miejsca na Ziemi, w 
których jest sucho i gorąco. 
Wody jest tam mało i 
trudno ja zdobyć. Takim 
miejscem są Pustynie.

Gdy komuś chce się pić, 
musi stać w kolejce do 
studni po odrobinę wody.



Dlaczego należy szanować wodę?

• Uwaga! Zakręć kran. 
Nie marnuj wody.

Pamiętaj o tych miejscach 
na Ziemi, w których 
prawie nie ma wody.

Pomyśl i powiedz jakie 
znasz sposoby 
oszczędzania wody?

Udało Ci się podać 
minimum 3 sposoby?

Jeśli tak to SUPER !!!!



Dlaczego woda znajdująca się na naszej 
planecie nie zawsze nadaje się do picia?

• Ziemia jest pełna wody, ale 
niecała woda na kuli 
ziemskiej nadaje się do 
picia.

• Prawie cała woda na kuli 
ziemskiej jest słona. Morza i 
Oceany to wody słone. 
Dobrej, słodkiej wody do 
picia jest nie wiele. Rzeki, 
jeziora to wody słodkie.



Zagrożenia jakie 
niesie woda...

•Susza

•Powódź

•Gradobicie



Dziękujemy
za uwagę :)


