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Wprowadzenie do Festiwalu Wody

Poradnik Festiwalu Wody 
Celem poradnika jest zainspirowanie i zaproponowanie działań pomocnych w przeprowadzeniu 
Festiwalu Wody. Proponowane aktywności mają bawić i łatwo angażować uczestników w sprawy wody.  

Wyprawa każdego zespołu Badaczy Wody jest inna. Zachęcamy więc do wykorzystania propozycji 
poradnika według własnych upodobań, aby jak najlepiej przekazać innym doświadczenia Badaczy 
Wody.  

Cel Festiwalu Wody 
Festiwal Wody jest okazją świętowania wyprawy Badacza Wody i dzielenia się zdobytą wiedzą. Celem 
każdego Festiwalu Wody jest upowszechnianie wśród jak największej publiczności przesłania 
poszanowania wody, zachęcania do cenienia wody i przyjęcia nawyków zmniejszających 
marnotrawstwo wody.  

Przedsięwzięcie 
Festiwal Wody powinien być prowadzony przez zespół Badaczy Wody. Do was należy wybór 
aktywności, rozmiaru i skali Festiwalu. Może być przeprowadzony jako niezależne wydarzenie lub 
włączony do istniejącej, planowanej imprezy. Możecie wybrać formę pikniku lub następujących po 
sobie zdarzeń.  

Jeśli ukończyliście wyzwania Badacza Wody, możecie rozważyć pokazanie niektórych swoich 
doświadczeń na Festiwalu. Ewentualnie możecie wykorzystać Festiwal Wody jako sposobność 
zakończenia kolejnych wyzwań.  

„Zespół Badacza Wody tworzą niezwykli 
ludzie. Są bardzo zgrani i potrafią świetnie 
współpracować przy realizacji kolejnych 
wyzwań i przedsięwzięć. Jako opiekunowi 
zespołu przypadł mi ogromny zaszczyt 
pracować z nimi. Potrafią cieszyć się życiem,   
a przede wszystkim żyć w zgodzie  z naturą.” 

Edyta Rutkowska - Ferchichi 
Publiczne Gimnazjum Nr 1  
w Pionkach (woj. mazowieckie)
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Przeprowadź wodny quiz 
Zbierz wiedzę Badacza  
Wody i stwórz quiz.  
Przeprowadź test wiedzy  o wodzie 
i rozdaj nagrody uczestnikom. 

10 aktywności Festiwalu Wody

Wodna piosenka 
Zmobilizujcie festiwalowych gości do 
napisania wiersza lub piosenki o wodzie. 
Gdy sami stworzyliście to wcześniej, to 
festiwal jest okazją do prezentacji..

Zobowiązania dla wody 
Skorzystaj z kart zobowiązań dołączonych  
do przewodnika.  Poproś uczestników 
festiwalu o zapisanie zobowiązań do 
oszczędzania wody. 

Przesłanie do przywódcy 
Skorzystajcie z karty pocztowej, załączonej 
do poradnika, aby napisać do posła swojego 
okręgu. Jak może wspierać Waszą misję 
ochrony zasobów słodkiej wody?

Ubierz się na niebiesko 
Proste i zabawne. Poproście 
gości o ubranie się na niebiesko  
i zbiórkę 2 zł na fundację 
zajmującą się wodą. 

Zajmijcie się rękodziełem 
Zaangażujcie festiwalowych gości w prace 
ręczne przetwarzania starych rzeczy  na 
przedmioty o wyższej wartości, np papier 
czerpany z makulatury.

Wodna zgadywanka 
Przejrzyj opis działania w poradniku i zostań 
artystą. Rysuj działania wodooszczędne  
i zobacz jak szybko festiwalowi goście  
odgadują prawidłową odpowiedź. 

Hasło oszczędzania wody 
Zachęcajcie uczestników festiwalu  
do tworzenia własnych haseł 
oszczędzania wody. 

Nasza cenna woda 
Skorzystajcie z opisu działania w poradniku, 
aby pomóc uczestnikom szanować wodę.  
Jeśli pomożecie innym dostrzec znaczenie 
wody, zainspiruje ich to do jej oszczędzania. 

Gra o tajemniczej wodzie 
Zapoznaj się z grą o tajemniczej wodzie  
w przewodniku. Pomóż festiwalowym 
gościom w dokonywaniu mądrych w 
sprawie wody wyborów przy posiłkach. 
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Wodna moda 
Upiększ starą odzież lub zamień ją na coś 
innego, na przykład torbę płócienną.

Oczyść tę wodę 
Możesz oczyścić brudną wodę? Wypróbuj jako 
filtry różne materiały, np. piasek, żwirek, watę.

Uprawiaj to sam 
Możemy zmniejszyć zużycie wody 
uprawiając własną żywność. Wykorzystaj 
festiwal do zasiania własnych warzyw.

Sporządź mapę 
Użyjcie mapę świata i fakty o wodzie, aby 
pomóc uczestnikom festiwalu połączyć 
fakty z danym krajem.

Włączenie wyzwań Badacza Wody
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Jak grać w Wodne Zgadywanki

Rady oszczędzania wody (kuchnia):  
• Korzystaj ze zmywarki i pralki dopiero po ich zapełnieniu. 

• Korzystaj z miski w zlewozmywaku zamiast bieżącej wody z kranu przy myciu naczyń.  

• Zbieraj  wodę z mycia i podlewaj nią rośliny na balkonie lub w ogrodzie. 

• Trzymaj dzban z zimną wodą do picia w lodówce zamiast odkręcania bieżącej wody z kranu.  

Rady oszczędzania wody (łazienka):  
• Zakręcaj kran myjąc zęby.  

• Bierz krótki prysznic. 

• Myjąc ręce (lub będąc pod prysznicem) zakręć kurek z wodą, gdy się namydlasz.  

1.  Są tu trzy role: rysownik, osoby zgadujące i prowadzący. Zmieniajcie się rolami, aby każdy 
miał szansę bycia w danej roli.  

2.  Stwórzcie zestaw kart z zapisanymi na nich działaniami oszczędzania wody. Będzie 
potrzebny pisak i duże arkusze białego papieru. 

3.  Rysownik wybierze kartę i narysuje działanie oszczędzające wodę. Zgadujący (pozostałe 
osoby)  mają za zadanie jak najszybciej odgadnąć to działanie.  

4.  Prowadzący upewnia się, że wszyscy rozumieją zasady gry, a odpowiedzi są poprawne. 

5.  Dla stworzenia pewnego współzawodnictwa można rozważyć grę w zespołach.
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Jak grać w  Tajemniczą Wodę

Produkt pożywienia Ile litrów wody użyto do produkcji?

Hamburger 2300

Szklanka mleka 250

Jabłko 70

Pomidor 13

Tabliczka czekolady 1700

Kromka chleba 40

Banan 160

Jajko 130

Pizza 1260

Torebka czipsów 180

1. Narysuj produkty pożywienia według poniższej tabeli (lub pobierz zdjęcia w pliku ”Gra - 
Woda ukryta w pożywieniu” w wyzwaniu „Woda którą spożywamy”).  

2. Wyjaśnij uczestnikom, że wiele wody potrzeba do produkcji naszego pożywienia. Woda 
wymagana jest na każdym etapie produkcji i przetwarzania żywności, od uprawy aż po 
transport. Zadaniem uczestników jest ułożenie kart z produktami od największego do 
najmniejszego zużycia wody.  

3. Czy uczestnicy mogą odgadnąć, ile wody potrzeba do wytworzenia każdego z produktów? 
4. Ujawnij na zakończenie ile wody potrzeba do wytworzenia każdego z produktów.  
5. Dyskusja: Co zauważyliście w pożywieniu, które wymaga wyższego zużycia wody? 

Uwaga dla prowadzącego: Zauważysz, że 
pożywienie zawierające mięso lub produkty 
zwierzęce takie jak mleko i sery mają większą 
potrzebę zużycia wody. Warzywa i owoce mają 
tendencję do mniejszego śladu wodnego. Także 
uprawa lokalna żywności oszczędza wodę potrzebną 
do jej transportu.
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Dodatkowe materiały

Tajemnicza woda: 

Używanie papieru     
z makulatury

Woda na świecie: 

Docenianie dostępu do 
czystej wody przez unikanie 
jej marnotrawstwa

3) Moje przesłanie do przywódców
Jaką zmianę chcielibyście zobaczyć? Napiszcie list do posła swojego okręgu, aby przekazać 
swoje przesłanie.   

Skorzystajcie z załączonych wydrukowanych kartek pocztowych, aby napisać przesłanie do 
przywódcy - szefa rządu, prezydenta lub ministra środowiska. Dajcie głos przywódcom 
następnego pokolenia oraz szansę, aby ich poglądy były wysłuchane. 

Przesyłane są dodatkowe materiały dla wsparcia działań  
wymienionych poniżej.wymienionym poniżej.

1) Nasza cenna woda 
Poproś gości na Festiwalu Wody, aby narysowali lub napisali, co znaczy dla nich woda. Niektóre 
pomysły mogą odnosić się do zdrowia, czystości, a nawet przyrody. 

2) Zobowiązania wodne

Podejmujcie zobowiązania! Skorzystajcie z karty zobowiązań, aby poprosić gości na Festiwalu 
o podjęcie zobowiązania do działania oszczędności wody. Pomyślcie o różnych obszarach 
misji:

Czysta woda: 

Zobowiązanie do 
niezanieczyszczania 

Cenna woda: 

Branie krótkiego prysznica
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Plan Festiwalu Wody

Kiedy 

Gdzie

Kogo zaprosimy
 

Przesłanie i praca 
jaką chcemy 
przekazać

Zmiany które 
chcemy, aby ludzie 
podjęli, np. nawyki 
oszczędności wody, 
zaangażowanie do 
regularnego działania

Aktywności, wystawy, 
stoiska do 
zaplanowania
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Czynności do wykonania: Kto to zrobi:

Jak to będzie wyglądać:

Przesłanie, jakie chcemy przekazać uczestnikom Festiwalu Wody: 

Jak pomożemy ludziom w przyłączeniu się do Festiwalu: 

Czego potrzebujemy:

Zespół: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Plan działania 
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Dnia [data] w naszej szkole [nazwa szkoły] odbył się Festiwal Wody, jako część programu Badacz Wody. 

W tym dniu uczniowie przybyli do szkoły ubrani w kolory Ziemi i jej wody – zielony i niebieski. 

Uczniowie przynieśli ze sobą po dwie litrowe butelki wypełnione wodą, aby zaspokoiły ich potrzeby w ciągu dnia. 
Zachęciliśmy wszystkich, aby zaczęli korzystać z wody w butelkach od rana do picia i umycia zębów.  

Odważni uczniowie przygotowali i zaprezentowali niezwykłe pokazy talentów, między innymi aranżacje 
raperskie, śpiewanie, wiersze i taniec. 

[Imię nauczyciela] powiedział: “[wpisz komentarz nauczyciela na temat aktywności uczniów prezentowanych w 
ciągu dnia i ich zaangażowania w działania]” 
Dzień wypełniony był zabawą, jednak cały czas przyświecało główne przesłanie, aby być świadomym, jak dużo 
wody pochłaniają nasze codzienne działania i bieżące produkty, np. do wykonania jednej pary jeansów potrzeba 
aż 10 000 litrów wody! 
[imię ucznia] powiedział: “[wstaw cytat:  Co podobało się podczas festiwalu? Czego się nauczył? Jakie jest 
główne przesłanie, jakie chciałby, aby uczestnicy festiwali wynieśli po tym dniu?]”

Opowiedzcie o swoim festiwalu

Skorzystajcie z poniższego przykładu, aby opisać na blogu przebieg waszego 
Festiwalu Wody. Pamiętaj, aby dodać zdjęcia.
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