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Temat nr 3: Wody słodkie i wody słone 

Cel główny 

Przedstawienie podziału wód na Ziemi; przedstawienie rozmieszczenia wód słonych  

i wód  słodkich 

 

Przeczytaj;) 

 Woda słodka na powierzchni lądów występuje raczej w niedostatecznej ilości. 

Zaledwie 3% całkowitej objętości wody na Ziemi to woda słodka. Wody słodkie w 68% 

zmagazynowane są w lodach i lodowcach. Pozostałe 30% wód słodkich znajduje się 

pod ziemią. Powierzchniowe zasoby słodkiej wody, w rzekach czy jeziorach, wynoszą 

około 93 000 km3, co stanowi zaledwie 0,007% całkowitych zasobów wodnych Ziemi. 

A mimo to rzeki i jeziora są podstawowym źródłem wody w codziennym życiu 

człowieka”1. Jedynie 1% zasobów wodnych świata to woda pitna. Średnio w Polsce 

każdy z nas zużywa w codziennym życiu około 150 litrów wody na dobę (plus do 

wyprodukowania dziennej racji żywnościowej potrzebujemy ok. 3 tysięcy litrów).  

 Jest to znacznie mniej niż w wielu innych krajach europejskich czy Stanach 

Zjednoczonych. Jesteśmy jednak w znacznie gorszej sytuacji, gdyż Polska ma zasoby 

wodne porównywalne z Egiptem. Mamy najmniej wody spośród wszystkich krajów 

europejskich i amerykańskich, a także w porównaniu z Afryką Środkową czy 

południową i środkową Azją. Mieszkańcy niektórych regionów Polski już borykają się  

w praktyce z niedoborami wody, większość jednak ma przez cały czas wodę w kranie, a 

jedynym ważnym argumentem przemawiającym za jej oszczędzaniem są rachunki. 

Niewielu z nas zwraca też uwagę na problem zanieczyszczeń komunalnych. 

Bombardowani reklamami detergentów i kosmetyków zużywamy ich coraz więcej, 

zanieczyszczając wodę, której oczyszczanie staje się coraz trudniejsze. Mając na co 

dzień wodę w kranie, nie zastanawiamy się nad konsekwencjami jej niedoboru wody 

czy złej jakości. 

 

 

Wody słodkie i wody słone /punkty można zapisać do zeszytu/ 

1.Wśród wód pokrywających powierzchnię Ziemi wyróżniamy wody słone – o dużej 

zawartości soli – oraz wody słodkie, w których jest niewiele soli.  

2.Do wód słodkich zaliczamy między innymi wody płynące i stojące. Wody słone 

pokrywają większą część Ziemi. Ziemia oglądana z kosmosu wygląda jak duża błękitna 

kula, ponieważ przeważającą część jej powierzchni pokrywają wody mórz i oceanów (są 

to wody słone).  

3.Wody słone wypełniają morza i oceany, do których uchodzi ogromna liczba rzek.  

4.Woda w rzekach zawiera niewielkie ilości soli.,  

5.Morza to części oceanów leżące w sąsiedztwie lądów. Od otwartych wód oceanicznych 

oddzielają je wysunięte fragmenty lądu, czyli półwyspy, łańcuchy wysp lub podwodne 

wzniesienia. 

6. Oceany to wody słone pokrywające przeważającą część powierzchni Ziemi. 
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Zadanie 1 

Poniżej zamieszczone są plansze. Postaraj się rozpoznać przedstawione na nich 

zwierzęta. 

 

Zadanie 2  

W wielu miejscach na świecie wody w rzekach jest niewiele albo woda w nich jest 

bardzo zanieczyszczona i właściwie nie nadaje się do picia, nie ma też studni z czystą 

wodą. Ludzie mieszkający w takich miejscach znacznie bardziej niż my szanują wodę, 

bo mają jej niewiele. Jednym z krajów, gdzie nie wszyscy mieszkańcy mają czystą 

wodę w kranie czy w studni przy domu, jest Ghana, kraj położony w środkowej Afryce.  

Rozłóż mapę polityczną mapę Afryki lub świata i wskaż na niej Ghanę.  

Możesz skorzystać z poniższego linka: 

https://pl.maps-ghana.com/ghana,-afryka-mapa 

 

Zadanie 3  

,,Kropla do kropli a będzie morze”, „Podobni jak dwie krople wody” to przysłowia o 

wodzie, które mogą Cię zainspirować do wykonania pracy plastycznej. Technika  

i format dowolny. Termin oddania prac po wznowieniu zajęć. 
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Zwierzęta wodne: 
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Zwierzęta lądowe: 
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Młodych Przyrodników zachęcam do skorzystania ze strony: 

https://www.ekokalendarz.pl/pakiety-edukacyjne/ 

 


