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Zajęcia kształtujące kreatywność 

Temat:  Gdzie znika woda? 

Dziękuje wszystkim, którzy mierzyli ilość opadów deszczu – może w tym tygodniu, dzisiaj lub 

jutro uda Wam się jeszcze ten pomiar wykonać. 

Przez kilka dni sprawdzaliście prognozę pogody i porównywaliście Wasz pomiar 

opadów z tym, który był prognozowany. Jak widać nie zawsze się to sprawdziło. 

Z jakiego powodu? Jak myślicie? 

/Prognoza pogody, choć dzisiaj oparta na zdjęciach satelitarnych, nie zawsze się sprawdza  

w 100%. Bo np. ma padać w południowej Polsce, a to jest duży obszar i może się zdarzyć , że 

akurat u nas nie pada. Ma spaść 20 mm wody na metr kwadratowy , a spadnie 5 mm.  

I można by tak podawać przykłady. Musimy jednak przyznać, że obecne, zwłaszcza 

krótkoterminowe prognozy się zazwyczaj sprawdzają. /  

Padał deszcz, spadło dużo wody i co się z nią stało, skoro za kilka dni jest już 

tzw.  susza. Powstaje pytanie:  

Gdzie znika woda? 

Oglądaliście film „Cykl hydrologiczny” z Paxim, wypełniliście kartę pracy i już na 

pewno wiecie co dzieje się z wodą.  

/Woda wsiąka w ziemię (podobnie jak przy podlewaniu kwiatów). Woda paruje 

i zmienia się w parę wodną, której nie widzimy, unosi się do góry, stopniowo 

ochładza, po czym zamienia się w krople wody, które tworzą chmury./ 

Nadmuchajcie teraz na suchą szybę. Co widzicie? 

/Wydmuchiwane przez Was ciepłe powietrze, zawierające parę wodną,  

w kontakcie z zimną szybą się ochładza. W efekcie para wodna zamienia się  

w maleńkie krople wody, które osiadają na szybie jako mgiełka. Chmury 

składają się z bardzo wielu takich kropli. Para wodna w chmurach staje się 

deszczem, kiedy chmury napotykają zimne powietrze. Dzieje się tak na przykład 

wtedy, gdy chmura natrafia na górę i musi unieść się jeszcze wyżej. Wówczas 



zaczyna padać deszcz. Tym sposobem woda wraca na ziemię, a następnie 

spływa do rzek i rzekami do morza. Ten proces nazywamy obiegiem wody. 

Wiem, że macie dużo pracy, ale mam dla Was ciekawe zadanie  - może ktoś 

się skusi. 

Wykonajcie  wielki plakat przedstawiający cykl obiegu wody w przyrodzie. 

Zastosujcie metodę kolażu. Użyjcie dużego arkusza bristolu (np. formatu A2) 

oraz dowolnych materiałów plastycznych i przedmiotów codziennego użytku. 

Deszcz można zrobić z folii aluminiowej, chmury z waty, parę wodną z folii 

bąbelkowej, akweny wodne z niebieskiej włóczki. Tło można namalować 

farbami plakatowymi, strzałki markerem i uzupełnić rysunek elementami 

krajobrazu wyciętymi z czasopism lub z kolorowych tkanin. Liczę na waszą 

kreatywność i że dodacie coś jeszcze. Metoda kolażu jest wam znana z lekcji 

plastyki, więc pomysłów nie braknie. Jak już zrobicie, to swoją twórczość 

sfotografujcie, możecie tez sfilmować Waszą pracę i wyślijcie do mnie.  

Część prac, które otrzymuję wysyłam do Warszawy do ESERO – Polska. Niech 

widzą jak uczniowie z naszej szkoły pracują ze scenariuszami do pracy zdalnej 

przygotowanymi przez między innymi Europejską Agencję Kosmiczną, CNK   

 i ESERO - Polska  

/Dlaczego realizujemy taki temat? 

Na lekcjach geografii mówicie o pogodzie, klimacie – oczywiście dużo bardziej szczegółowo. 

Temat ten i poprzedni jest niewielkim uzupełnieniem i pozwala spojrzeć na pogodę trochę 

inaczej, uczy jak można ją badać i po co to się robi./ 

Nauczyliśmy się jak można mierzyć ilość wody spadającej na ziemię w postaci deszczu. Opady 

to nie tylko deszcz – to śnieg i  grad. Jak zmierzyć ich ilość. Pomyśl i napisz jakbyś to zrobił. 

Na koniec kliknijcie w link i przeczytajcie „Bajkę o wodzie, chmurach, garnku i parowozie” 

http://www.fizyka.uni.opole.pl/moja_fizyka/numer14/bajka.html 

oraz   http://www.pogodynka.pl/ 

Już wkrótce ukaże się na stronie szkoły prezentacja z Waszych prac. 

Pozdrawiam Was wszystkich . M. D. 
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