Aktivita:

SPRÁVNY VÝBER

Cesta na kurikulum:

PREDMET

ROČNÍK

TEMATICKÝ CELOK

Environmentálna
výchova

I. úroveň (ZŠ)

• Znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy
• Pitná, úžitková a odpadová voda

Zemepis

5. ročník ZŠ

• Vodstvo a jeho význam, obeh vody v
prírode

Chémia

8. ročník ZŠ

• Zmesi – vysvetliť význam, použitie a
úpravu vody (destilovaná, pitná,
úžitková, odpadová, čistenie)

Prírodopis

9. ročník ZŠ

• Životné prostredie organizmov a človeka

Minutáž: 30 minút
Potrebujem: kartičky uvedené v prílohe, nožnice, magnetická tabuľa, magnety
Provokačná myšlienka: Pre ľudskú spotrebu je vhodné menej ako 1 % vody na Zemi.
Spotreba vody na Slovensku na osobu je 250 – 350 litrov. Priemerná spotreba vody
obyvateľa rozvojovej krajiny je 10 litrov denne.
Krok po kroku:
1. Ešte pred začatím aktivity si pripravte kartičky (príloha 1), ktoré obsahujú rôzne spôsoby
spotreby vody.
2. Žiakov rozdeľte podľa možností do päťčlenných skupín a rozdajte im kartičky.
3. Žiaci budú mať za úlohu vo vami danom časovom intervale vybrať tie možnosti, pri
ktorých sa spotrebuje minimálne množstvo vody.
4. Po uplynutí času jeden žiak z každej skupiny prezentuje vybrané spôsoby šetrenia vody
pri zadaných činnostiach, správnosť výberu spoločne kontrolujete.
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5. V závere diskutujte, aké sú ďalšie spôsoby šetrenia s vodou.

Správny výber

Sprchovanie

Kúpanie sa vo vani

Klasická vodovodná
batéria

Páková vodovodná
batéria

Polievanie záhrady
s hadicou

Polievanie záhrady so
zachytenou dažďovou
vodou

Umývanie riadu pod
tečúcou vodou

Umývanie riadu
umývačkou riadu

Ručné pranie

Pranie v automatickej
práčke
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Príloha 1

