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Tytuł zajęć 

 

Woda-początek i koniec 

 

Metryczka 

 

Poziom edukacyjny: II poziom edukacyjny  

Grupa przedmiotowa:    Uczennice z klasy ósmej 

Czas na pełną realizację projektu:  Semestr 

Autorzy scenariusza: Marzena Pryciak, Małgorzata Tkacz 

Szkoła: Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy-Szarego  

w Radoszycach 

 

Ramowa koncepcja projektu 

 

 

Przeprowadzenie doświadczeń z wodą a docelowo wykonanie naturalnego filtra ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na kształtowanie świadomości ekologicznej w zakresie 

gospodarki  wodą. 
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Cele  zajęć  STEAM 

 

 

Cele ogólne: 

 Rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki 

 i matematyki poprzez udział w projekcie; 

 Kształtowanie umiejętności wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin dla osiągnięcia celu  

i rozwiązania problemu; 

 Kształtowanie umiejętności planowania działań badawczych i opisu zjawisk 

zachodzących w przyrodzie związanych z wodą; 

 Rozwijanie kompetencji niezbędnych do planowania pracy własnej i pracy w grupie; 

 Rozwijanie myślenia logicznego i zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań. 

Cele naukowe: 

M
at

em
at

yk
a Utrwalenie jednostek miar i wag. 

Wykonywanie obliczeń stężeń procentowych roztworów. 

Porównywanie rozpuszczalność różnych substancji w wodzie z wykorzystaniem 

odpowiednich proporcji wagowych. 

Odczytywanie informacji z różnego rodzaju diagramów, map i wykresów. 

B
io

lo
gi

a Przedstawienia znaczenie wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin. 

Badanie sposobu zatrzymania wody w naturze: pojęcie retencji wody na przykładzie 

mchu i porostów. 

G
eo

gr
af

ia
 

Wykonanie map zasobów wodnych i stanu hydrologicznego gleb w Polsce i regionie. 

Pozyskiwanie informacji przestawionych w postaci map, wykresów, diagramów oraz 

ich interpretacja. 

C
h

em
ia

  

Poznanie sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom wód oraz jej oszczędzania. 

Zbudowanie naturalnego filtra wody. 

Stosowanie wiadomości o stężeniach procentowych w zadaniach praktycznych. 

Fi
zy

ka
 

Wymienianie zjawisk fizycznych, którym ulega woda w przyrodzie. 

Uzyskanie wiadomości na temat metod uzdatniania wody. 

 



Scenariusz zajęć STEAM 

 

STEAM-owa Szkoła 5 
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Kryterium sukcesu 

 

Uczniowie: 

 potrafią wykonać filtr wodny; 

 znają charakterystykę materiałową poszczególnych warstw filtru; 

 znają sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom wód oraz jej oszczędzania. 

 

 

Wymagania przestrzenne i technologiczne 

 

 

 Sala lekcyjna, zaplecze z dostępem do odczynników chemicznych. 

 Umiejętność  obsługi  komputera i korzystania z zasobów Internetu. 

 

Wymagane zasoby cyfrowe do realizacji zajęć 

 

 

 grafiki, zdjęcia, diagramy 

 

Niezbędne narzędzia technologiczne i cyfrowe 

 

 

 Komputer z dostępem do Internetu 

 Aparat fotograficzny 

 Tablica multimedialna 

 

  



Scenariusz zajęć STEAM 

 

STEAM-owa Szkoła 6 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 

Opis prototypu tworzonego podczas zajęć 

 

 

Filtr oparty na dwóch rodzajach węgla i minerałach zbudowano w plastikowej butelce 

z polietylenu. Pierwszy to powszechnie znany węgiel aktywny o rozwiniętej powierzchni 

pochłaniania, a drugi to szungit. Oprócz tego, że strukturyzuje wodę, to usuwa z niej 

szkodliwe elementy takie jak metale ciężkie, pestycydy oraz żelazo. Podobnie działa na 

fenole w wodzie, dioksyny oraz produkty naftowe. Wirusy i bakterie również zostają 

wyeliminowane w kontakcie z szungitem.  Efekt końcowy został uzyskany dzięki wielu 

różnorodnym warstwom złoża. Poszczególne warstwy zatrzymywały cząstki stałe o różnej 

wielkości oraz absorbowały metale ciężkie i zanieczyszczenia bakteryjne. Wykorzystano: żwir 

o różnej ziarnistości, piasek, keramzyt, szungit i węgiel aktywny oraz sączki filtracyjne. 

Warstwy układano naprzemiennie poczynając od najdrobniejszej do najgrubszej, pomiędzy 

nimi zawarto 2 warstwy szungitu i węgla aktywnego. 

 

Realizacja projektu 
 

 Czynności uczniów 

S 

 Uczestnicy projektu zdobywają wiedzę na temat obiegu wody  
w przyrodzie, stanu wód w Polsce i na świecie, zagrożeń dla Ziemi wynikających 
z niedoboru wody jak również zastanawiają się jak wypracować w ludziach 
szacunek do wody i nawyki rozsądnego gospodarowania jej zasobami. 

  Dzięki wykonywanym eksperymentom odkrywają wyjątkowe właściwości wody 

oraz jej wpływ na nas, ludzi i środowisko 

T 
 Uczniowie wykorzystują narzędzia technologiczne do pozyskania informacji o 

wodzie oraz materiałach potrzebnych do wykonania  filtra. 

E 

 Poprzez samodzielną konstrukcję naturalnego filtra wodnego uczniowie poznają 

właściwości wykorzystywanych w nim warstw oraz sposób jego działania w 

zależności od użytych materiałów. Wykonane eksperymenty pokazały obieg 

wody i wykorzystanie jej przez rośliny oraz  udział w retencji. 

A 

 Uczestnicy zmieniali projekt i jego funkcjonalność zgodnie z własną oceną 
sytuacji i poczuciem estetyki. 

 Powstałe w toku eksperymentów z wodą wytwory stanowiły formę ekspresji 
artystycznej. 

M 
 Uczniowie uczą się rozwiązywania problemów, wnioskowania, logicznego 

myślenia, pomiaru i analizy danych.  
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Przebieg realizacji projektu 

 
  

Nazwa działania nr 1: 

Zapoznanie uczniów z tematyką projektu i jego planowanym 

przebiegiem; ustalenie celów projektu, planowanie pracy. 

Czas 

realizacji: 
1-2 godziny 

Element 

STEAM 
S,T,E,M 

Zadania nauczyciela:  

 Określnie wraz z uczniami celów  projektu 

 Zaplanowanie wraz z uczniami działań 

Zadania ucznia:   

 Zaproponowanie celów oraz podanie 

kompetencji, które chcieliby opanować 

 Podzielenie się zadaniami 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

 

 

Nazwa działania nr 2: 

Zasoby wodne Polski i świata – perspektywa na rok 2040 i wynikające 

z niej problemy społeczne. Zapotrzebowanie na wodę, omówienie 

zużycia przez przemysł i do codziennego użytku. 

Czas 

realizacji: 
1 godziny 

Element 

STEAM 
S,T,E,M 

Zadania nauczyciela:  

 Dyskusja z uczennicami 

 Wspólne sporządzenie wniosków 

Zadania ucznia:   

 Analiza informacji 

 Wyciąganie wniosków 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Tablet z dostępem do Internetu 

 

 

Nazwa działania nr 3: 

 

Doświadczenie „ Wygląd roślin a ich środowisko” 

 

Czas 

realizacji: 

4 godziny 

(24 godzinna 

obserwacja) 

Element 

STEAM 
S, T, E, A,M 

Zadania nauczyciela:  

 Koordynacja działania 

 Pomoc przy sporządzaniu odpowiednich 

stężeń barwników 

Zadania ucznia:   

 Poszukiwanie informacji 

 Przygotowanie barwników, kwiatów 

 Wykonanie doświadczenia 

 Zebranie wniosków 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Tablica interaktywna z dostępem do Internetu, aparat fotograficzny 
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Nazwa działania nr 4: 

 

Przeprowadzenie doświadczenia dotyczącego kwiatów zanurzonych w 

roztworach soli kuchennej o różnym stężeniu.  

Czas 

realizacji: 

2 godziny 

(24 godzinna 

obserwacja) 

Element 

STEAM 
S, T,E,M 

Zadania nauczyciela:  

 Sprawdzania poprawności wykonywanych 

obliczeń stężeń procentowych 

 Koordynacja działań 

Zadania ucznia:   

 Pozyskanie informacji 

 Przygotowanie odpowiednich roztworów  

 Przeprowadzenie szeregu doświadczeń w 

zależności od przygotowanych stężeń 

 Wyciąganie wniosków 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

 

 

 

Nazwa działania nr 5: 

 
Problem braku do wody pitnej na świecie – sporządzenie map. 

 

Czas 

realizacji: 
1 godzina 

Element 

STEAM 
S,T,E,A,M 

Zadania nauczyciela:  

 Pomoc przy interpretacji danych 

statystycznych 

 

Zadania ucznia:   

 Pozyskanie informacji 

 Sporządzenie map 

 Prezentacja 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Komputer z dostępem do Internetu 

 

 

 

Nazwa działania nr 6: 

 
Właściwości wody – obieg wody w przyrodzie, charakterystyka 
budowy i zastosowań. 

 

Czas 

realizacji: 
1 godzina 

Element 

STEAM S,T,E,M 

Zadania nauczyciela:  

 Zwracanie uwagi na najważniejsze 

aspekty 

Zadania ucznia:   

 Przygotowanie i przedstawienie 

pozyskanych informacji 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT: 

Komputer z dostępem do Internetu 
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Nazwa działania nr 7: 

 

Wykonanie eksperymentu z mchem badające pochłanianie  

i zatrzymywanie wody przez rośliny. 

Czas 

realizacji: 

2 godziny 

( dodatkowo 

czas na 

suszenie) 

Element 

STEAM 
S,T,E,A,M 

Zadania nauczyciela:  

 Koordynacja działań 

Zadania ucznia:   

 Pozyskanie mchu 

 Wysuszenie go w odpowiedni sposób 

 Wykonanie eksperymentu 

 Wyciąganie wniosków 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Przedstawienie prezentacji w PowerPoint 

 

 

 

Nazwa działania nr 8: 

 

Pozyskanie informacji na temat szungitu i węgla aktywnego 

Czas 

realizacji: 
1 godzina 

Element 

STEAM 
S,T,E 

Zadania nauczyciela:  

 Pomoc przy pozyskiwaniu informacji 

Zadania ucznia:   

 Pozyskanie informacji 

 Przedstawienie zdobytych wiadomości  

oraz ich zastosowanie w prototypie 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Komputer z dostępem do Internetu 

 

 

Nazwa działania nr 9: 

 

Przygotowanie projektu filtra wodnego 

Czas 

realizacji: 
1 godzina 

Element 

STEAM 
S,T, E, A 

Zadania nauczyciela:  

 Przedstawienie właściwości filtrów 

 Zapoznanie z różnego rodzaju filtrami 

Zadania ucznia:   

 Przedstawienie pomysłów 

 Wizualizacja  

 Plan zgromadzenia materiałów  

z podziałem na osoby 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   
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Nazwa działania nr 10: 

 

Wykonanie filtra wodnego 

Czas 

realizacji: 
6 godzin 

Element 

STEAM 
S,T,E,A,M 

Zadania nauczyciela:  

 Pomoc przy tworzeniu poszczególnych 

warstw filtra 

 Koordynacja działań 

Zadania ucznia:   

 Badanie przepuszczalności wody przez 

poszczególne warstwy 

 Podejmowanie prób wykonania filtra 

oraz filtrowania poszczególnych warstw 

występujących w filtrze 

 Wyciąganie wniosków 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:  

Komputer z dostępem do Internetu, aparat fotograficzny 

 

 

 

 

Sposób  ewaluacji 

 
 

Ewaluacja na poszczególnych etapach realizacji: 

 Po każdym etapie działań następowała ewaluacja sprawdzająca stopień opanowania 

poszczególnych założonych na początku kompetencji. 

Ewaluacja całościowa: 

 Ewaluacja projektu przy pomocy „Róży wiatrów” pozwoliła ocenić jednocześnie wiele 

elementów działania takich jak: współpracę w grupie, atmosferę, przydatność  

w dalszej nauce, zaangażowanie uczestników, inspirację do dalszych badań, 

merytoryczną pomoc opiekunów, zdobytą wiedzę oraz zainteresowanie tematem. 

 


