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SUSZA I POWÓDŹ 

Grupa wiekowa: klasy IV-VI 
 

Cel zajęć: zdobycie bezpośredniej wiedzy na temat geomorfologii doliny 
rzecznej, skutków regulacji rzek, mechanizmów powstawania suszy i 
powodzi. 
Cele operacyjne: 
Uczeń: 
- definiuje najważniejsze elementy budowy geomorfologicznej doliny rzeki, 
- wykazuje różnice między naturalną a uregulowaną doliną rzeki, 
- rozumie procesy zachodzące w dolinie naturalnej i uregulowanej, zna rolę 
poszczególnych jej elementów, 
- zna zagrożenia związane z powodzią i suszą, 
- przewiduje na podstawie obserwacji modeli zachowanie wody w dolinie 
rzeki w różnych sytuacjach, 
- wykazuje zależności między elementami środowiska geograficznego na 
podstawie obserwacji terenowych przeprowadzonych w wybranym miejscu 
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własnego regionu, 
- wykonuje doświadczenia i obserwacje, interpretuje wyniki i wyciąga 
wnioski. 
Środki:  
Scenariusz można realizować w dowolnej porze roku, jednak optymalna pora 
to ciepłe miesiące – od kwietnia do października. 
Potrzebne będą: łopatki i inne narzędzia do “prac ziemnych”, tekturowe 
pudełka np. po herbacie, kawałki folii (może być np. bąbelkowa z opakowań), 
różne materiały – kawałki drewna, mech, trawa, rośliny, mogą być też 
kawałki gąbki, materiału, rury, butelki itp. 
wąż ogrodowy podłączony do źródła wody 

Czas trwania: minimum dwie godziny lekcyjne (zachęcamy do umożliwienia 
dzieciom jak najdłuższej swobodnej zabawy i eksplorowania przyrody 
również poza ścisłym scenariuszem zajęć).  
 
 
Miejsce zajęć: teren Stowarzyszenia 515 lub inne miejsce nad rzeką, z 
widokiem na dolinę i dostępem do wody, z niewielkim spadkiem terenu. 
 
PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 
1. Przyglądamy się dolinie rzeki 
 
Poinformuj uczniów, że przyjechaliście w to miejsce, żeby pobyć razem w 
pięknym miejscu, w otoczeniu przyrody, ale też po to, żeby dowiedzieć się 
czegoś na temat doliny rzeki, tego jak jest zbudowana, jakie procesy w niej 
zachodzą. Wiedza ta może pomóc w zrozumieniu dwóch problemów, jakie 
wiążą się często z dolinami rzek, które wydają się przeciwieństwami, ale tak 
naprawdę są ze sobą bardzo silnie związane. Jednym z nich jest powódź, a 
drugim susza (możesz podpowiedzieć dzieciom tylko jedno z tych zjawisk i 
poprosić o odgadnięcie drugiego). Poproś dzieci o podanie krótkich, 
intuicyjnych definicji tych zjawisk.  
Poproś uczniów, żeby przez chwilę przyglądali się krajobrazowi, który widzą 
przed sobą. Następnie odczytaj im pojęcia z poniższej listy i poproś o ich 
wskazanie w krajobrazie, ewentualnie próbę zdefiniowania jednym zdaniem. 
 
dolina rzeki - wklęsła forma terenu, ukształtowana przez płynącą rzekę, 
koryto rzeki – miejsce, w którym rzeka płynie przez większość czasu, 
najniższa część doliny rzeki, 
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meander – naturalny zakręt koryta rzeki (czy Odra ma meandry? dlaczego 
nie?) 
starorzecze – łukowaty zbiornik wodny w dolinie rzeki, odcięte dawne 
koryto rzeki 
ostroga regulacyjna (inaczej główka lub tama poprzeczna) – budowla na 
brzegu rzeki kierująca nurt rzeki na środek, chroniąca brzegi przed 
podmywaniem 
wał przeciwpowodziowy – sztucznie usypany, długi pagórek odgradzający 
rzekę od położonych za nim terenów, mający chronić je przed powodzią  
międzywale – obszar pomiędzy wałami, im szerszy, tym więcej miejsca ma 
rzeka, żeby się rozlać w sytuacji powodzi, 
polder zalewowy – obszar (najczęściej porośnięty przez łąki), na którym 
może się swobodnie rozlewać woda z rzeki w przypadku powodzi 
łęg zalewowy – to las zalewany regularnie przez rzekę (rosną w nim 
najczęściej wierzby i topole) 
krawędź doliny – skarpa powstała w wyniku podmycia przez płynącą w 
dolinie wodę 
 
Zapytaj uczniów, jak sądzą, które elementy w dolinie, którą mają przed 
oczami, są naturalne, a które sztuczne, stworzone przez człowieka? Czy Odra 
jest rzeką naturalną, czy uregulowaną? Odra jest rzeką uregulowaną, jednak 
ma wciąż wiele elementów naturalnych. Dyskutujcie przez chwilę, po co 
reguluje się rzeki? W których miejscach w dolinie jest sucho, a w których 
mokro? Czy uczniowie widzieli kiedyś Odrę podczas wysokiego stanu wody, 
podczas powodzi? Które miejsca byłyby wówczas zalane? Gdzie byłoby 
bezpiecznie, a gdzie nie bardzo? Gdzie warto wybudować dom, a gdzie lepiej 
tego nie robić? Stwórz przestrzeń na różnorodne opinie uczniów. 
 
2. Budujemy dolinę rzeki 
 
Poinformuj uczniów, że kiedy już tyle wiedzą na temat doliny rzeki, będą 
teraz budować modele doliny rzeki. Upewnij się, czy dzieci wiedzą, czym jest 
model, czy znają jakieś modele? Podzielcie się na dwie grupy, każda z nich 
otrzymuje podobny teren wielkości 5x2 metry (może być mniejszy lub 
większy, w zależności od możliwości, na niewielkim spadku, który może być 
bez szkody kształtowany, rozkopywany itp.), instrukcję (może być 
wydrukowana, ale warto po prostu objaśnić dzieciom, na czym polega ich 
zadanie i upewnić się, czy zrozumiały) i odpowiednie materiały. 
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Grupa 1. Z miłości do dzikości 
 
Waszym zadaniem jest zbudowanie doliny rzeki dzikiej i naturalnej. 
Zacznijcie w najwyższym miejscu i doprowadźcie rzekę aż do morza. 
- koryto rzeki wije się (czyli meandruje), ma dużo zakrętów, miejsca głębokie 
i płytkie, szerokie i wąskie, wyspy, półwyspy, może się rozgałęziać, 
- dolina jest szeroka i jest w niej dużo miejsca, gdzie nadmiar wody może się 
rozlać – poldery zalewowe, 
- w dolinie są liczne zagłębienia, jeziorka, bagna wyłożone chłonnym 
naturalnym materiałem (ziemia, mech, siano, skoszona trawa, gąbki – użyj 
wyobraźni i tego, co masz pod ręką), niektóre mogą być połączone z korytem 
rzeki, inne nie, 
- rośnie tam dużo roślin (możecie je posadzić lub wykorzystać już rosnące) 
- domy (z tekturowych pudełek) stawiane są na wzgórzach i skarpach albo 
daleko od koryta rzeki i rozlewisk 
- pola uprawne mogą być w dolinie, jednak nie za blisko koryta rzeki – tam 
jest miejsce na łąki, lasy, jeziorka (starorzecza) i bagna. 
- na końcu wykop większą, głęboką dziurę, do której będzie spływać woda  – 
to będzie „morze”. 
 
Grupa 2. Wszystko pod kontrolą! 
 
Waszym zadaniem jest zbudowanie doliny rzeki uregulowanej. 
- koryto rzeki jest wyprostowane, gładkie i ma wszędzie taką samą głębokość, 
możecie umieścić w niej różne budowle hydrotechniczne – tamy, ostrogi, 
rury, folie itp. 
- dość blisko rzeki są wały przeciwpowodziowe, które mają chronić domy i 
pola przed powodzią, 
- domy (z tekturowych pudełek) mogą być stawiane zaraz za wałem, 
podobnie pola uprawne, 
- w dolinie i poza doliną nie ma zbyt wiele roślin, 
- na końcu wykop większą, głęboką dziurę, do której będzie spływać woda  – 
to będzie „morze”. 
 
Każda grupa buduje swoją dolinę przez 30-40 minut (może to też zająć więcej 
czasu, jeśli grupa się bardzo zaangażuje). Po zakończeniu prac poproś 
przedstawicieli grup o przedstawienie swojej doliny. Następnie w każdej 
dolinie robimy dwa eksperymenty. 
 
Eksperyment 1. Jak szybko ucieka woda? 
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W tym eksperymencie puszczamy u źródła każdej rzeki (niekoniecznie 
jednocześnie) delikatny strumień wody (np. z węża ogrodowego) i w tym 
samym momencie uruchamiamy stoper. Po określonym, takim samym 
czasie, np. 30 sekund (zależy od wielkości całej konstrukcji, ilości wody – 
chodzi o to, żeby woda wypełniła dolinę i zaczęła spływać do morza) 
zakręcamy wodę i czekamy, aż przestanie spływać (albo prawie przestanie). 
Wtedy zatrzymujemy stoper. 
Wszyscy mogą obserwować, jak woda płynie. W jakich miejscach się rozlewa? 
Gdzie się zatrzymuje? Jak szybko przepłynęła? Ile czasu minęło, zanim cała 
woda spłynęła do morza? W przypadku doliny uregulowanej może to być 
dość krótki, mierzalny czas. Dolina naturalna może „uwalniać wodę” przez 
długi czas, woda może się powoli sączyć nawet po wielu minutach.  
 
Porozmawiaj z dziećmi na temat ich obserwacji. Powiedz o tym, że wiele 
dolin uregulowanych działa właśnie tak jak zbudowany model. Jakie mogą 
być tego plusy? Rzeka uregulowana z pewnością jest lepsza dla żeglugi. 
Poproś dzieci, żeby wyobraziły sobie, że przez wiele tygodni nie pada deszcz, 
gleba wysycha i powstaje susza. W której dolinie susza będzie problemem dla 
przyrody i rolnictwa, a w której nie? Dlaczego?  
 
Eksperyment 2. Uwaga powódź! 
W tym eksperymencie również puszczamy wodę u źródła, początkowo 
również niewiele, ale zwiększamy stopniowo jej ilość. W górach pada coraz 
więcej deszczu i dolina wypełnia się wodą! Co będzie się działo w dolinach? W 
jaki sposób rozlewa się woda? Dokąd dociera? Jakie szkody wyrządza? W 
której dolinie woda płynie z większą energią, a w której płynie wolniej, 
spokojniej? Możecie porozmawiać na temat bezpieczeństwa budowania w 
dolinie, w różnych odległościach od rzeki. W zależności od tego, jakie 
elementy dzieci zbudowały, można poruszyć różne tematy dotyczące 
powodzi w dolinie rzecznej.  
Może się zdarzyć, że grupa tworząca rzekę uregulowaną postawi tak wysokie 
i szczelne wały i stworzy koryto tak głębokie, że nie wystąpi zjawisko 
powodzi. Wówczas warto rozpocząć dyskusję na temat kosztów takich 
przedsięwzięć – zwrócić uwagę, że takie prace są bardzo kosztowne, a 
możliwości pogłębiania prawdziwej rzeki i budowy wałów ograniczone.  
 
3. Idziemy na spacer w dolinę 
Jeśli zostało niewiele czasu lub dzieci są zmęczone, lepiej dać im możliwość 
swobodnego eksplorowania zbudowanych dolin, eksperymentowania, 
spokojnej zabawy i odpoczynku, a spacer w dolinę przełożyć na inny dzień. 
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Jeśli jednak macie tego dnia dużo czasu, po chwili przerwy (np. na posiłek) 
warto zejść w dolinę Odry i przyjrzeć jej się bliżej. Przespacerujcie się wałem 
przeciwpowodziowym, wejdźcie na ostrogę… W rozmowie z dziećmi mogą się 
przydać pytania: 
 

• Z czego usypana jest ostroga? 
• Czy przy obecnym stanie wody ostrogi są całkowicie widoczne, a może 

są częściowo zalane?  
• Czy widać piaszczyste mielizny? 
• Czy obecnie woda jest wysoka, czy niska? 
• Czy można dostrzec, którędy kiedyś płynęła rzeka?  
• Czy starorzecza są wypełnione wodą, czy suche?  
• Czy gleba w dolinie jest obecnie wilgotna, czy sucha? 
• Czy da się odczytać (np. na podstawie wiszących na krzewach 

kawałków siana czy liści, na podstawie osadu na pniach drzew), dokąd 
sięgała wysoka woda?  

• Jakie drzewa rosną w dolinie?  
• Jakie drzewa rosną na krawędzi doliny? 

 
Nie narzucaj dzieciom gotowych odpowiedzi, raczej pozostaw dużo 
przestrzeni na ich domysły i obserwacje, nawet jeśli nie wszystko 
interpretują całkiem prawidłowo.  
 
Lekcję zakończ spokojnym, swobodnym byciem nad rzeką, przy ognisku lub 
w hamakach. 
 
 
Scenariusz po niewielkich modyfikacjach może być realizowany również             
w innych grupach wiekowych - w edukacji wczesnoszkolnej, ale również               
w starszych klasach szkoły podstawowej (zagadnienia z geografii, biologii),         
w szkole średniej, w edukacji dorosłych. Zachęcamy do modyfikowania                  
i dostosowywania scenariuszy do charakteru, możliwości i zainteresowań grupy. 
 

 

Informacje o projekcie: 

https://www.stowarzyszenie515.org/515niebieskichgodzinwszkole 

Kontakt z opiekunem i pytania: 

515niebieskichgodzin@gmail.com 


