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POMYSŁY NA
NUDĘ W DOMU

SŁOWO WSTĘPU
Z tą bobrastyczną książeczką zatamujesz nudę!
Cześć, dzieciaki! To ja, bóbr Plusk!
Wiem, jak trudno Wam usiedzieć w domach… Sam ostatnio
nie opuszczałem swojego żeremia… Ale wcale się nie
nudzę! Przygotowywałem dla Was coś specjalnego!
Oto książeczka pełna wyzwań, zagadek i wiedzy o mojej
ukochanej wodzie. Publikacja jest w wersji elektronicznej,
dlatego, jeśli chcecie rozwiązać jakieś zadanie na
komputerze, naciśnijcie klawisz Print Screen i skopiowaną
stronę wklejcie do programu graficznego, w którym można
rysować, np. do Painta. Możecie też samodzielnie
wydrukować wybrane wyzwania i użyć tradycyjnych
kredek.

Dość gadania!
Zapraszam do zabawy!
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Aquanet dostarcza
nam wodę
Aquanet jest firmą wodociągową, która produkuje wysokiej jakości
wodę pitną, którą każdego dnia spożywa niemal 900 tysięcy
mieszkańców:
Poznania, Lubonia, Puszczykowa, Mosiny, Swarzędza, Czerwonaka,
Suchego Lasu, Brodnicy, Kórnika, Murowanej Gośliny, Rokietnicy,
Tarnowa Podgórnego, Dopiewa, Komornik i Kleszczewa.

Stosowane przez Aquanet sposoby
uzdatniania wody są nowoczesne
i niezawodne.
Wpływa to na doskonałą jakość
wytwarzanej kranówki,
którą wszyscy chwalą
coraz bardziej!

Uzdatnianie wody polega
na zapewnieniu jej takiej
czystości, aby była zdrowa,
smaczna i nadawała się
do picia wprost z kranu.
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Jak Aquanet uzdatnia wodę?
Wodę do uzdatnienia pobiera się z rzeki Warty (1) i pompuje się ją (2)
do stawów (3). Pod ich dnem znajduje się gruba warstwa piasków, która działa
jak naturalny filtr, czyli zatrzymuje zanieczyszczenia, a przepuszcza wodę (3).
Następnie woda trafia do stacji uzdatnia, gdzie jest rozpryskiwana pod dużym
ciśnieniem (4). Wówczas woda wychwytuje tlen z powietrza, który łączy się
z rozpuszczonymi w wodzie cząstkami i przyczynia się do ich usunięcia.
Po tym oczyszczeniu (5,6) woda trafia do zbiornika (7), w którym przy użyciu
chloru dezynfekuje się wodę, czyli niszczy się bakterie i wirusy, które mogłyby
się w niej znajdować. Tak zdezynfekowana woda jest wreszcie gotowa,
by popłynąć do naszych kranów!

Proces uzdatniania wody
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Twarda i miękka woda.
Co to oznacza?
Poznańska woda jest wodą twardą. Czy to źle?
Wręcz przeciwnie. To dobrze dla naszego zdrowia!
O tym, że woda jest twarda, mówimy wtedy, gdy zawiera dużo składników
mineralnych, np. wapnia i magnezu, niezbędnych dla naszych kości i
mięśni. Dodatkowo nasze organizmy dużo łatwiej przyswajają te cenne
składniki wraz z wodą, podczas picia, niż wraz z jedzeniem.
Woda Aquanetu obfituje w magnez, wapń, sód, potas oraz żelazo.
Natomiast woda, która zawiera mniej składników mineralnych, nazywana
jest miękką.
A jak odróżnić wodę miękką od twardej? Jeśli woda pozostawia biały osad
na naczyniach, to oznacza, że woda jest twarda. Gdy pieni się nawet
herbata czy kawa, to znak, że woda jest miękka.

Biały osad
świadczący o wodzie twardej

Piana w herbacie
świadcząca o wodzie miękkiej
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Małże na straży
czystej wody
Kto przez cały rok, niestrudzenie i nieustannie pilnuje tego, by woda była
czysta? Aquanet zatrudnił do tego wyjątkowych strażników: małże.
Osiem małż żyje w specjalnym zbiorniku, do którego trafia woda płynąca
także do naszych kranów.
Jeżeli woda ma znakomitą jakość i czystość, skorupy małż pozostają szeroko
otwarte. Jednak jeśli w wodzie pojawiłyby się zanieczyszczenia, to wówczas
małże zaczynają zamykać swoje muszle.
W związku z tym zachowanie tych zwierząt jest cały czas kontrolowane przez
pracowników Aquanetu i specjalne czujniki rozwarcia skorup.

Małże gatunku
Szczeżuja
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Po zużyciu wody
powstają ścieki
Aquanet odbiera i oczyszcza ścieki za pomocą aż sześciu lokalnych
oczyszczalni, znajdujących się w: Poznaniu, Koziegłowach, Puszczykowie,
Szlachęcinie, Borówcu i Chludowie.
Ścieki to zużyta, zanieczyszczona woda, powstająca w fabrykach, rolnictwie
i w domach np. po myciu naczyń, praniu czy kąpieli.
Rocznie przyjmujemy i oczyszczamy około 55 milionów metrów sześciennych
ścieków. To tyle, ile zmieściłoby się w 16 basenach olimpijskich!
Jak już wiecie, woda, która płynie do naszych kranów, pobierana jest z Warty.
Co ciekawe, do Warty trafia również woda powstająca po oczyszczeniu
ścieków z naszych domów.

Etapy oczyszczania ścieków
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Jak Aquanet
oczyszcza ścieki?
Wszystkie ścieki z miasta po dotarciu do oczyszczalni najpierw trafiają
do budynku krat. Kraty to duże sita, które zatrzymują największe odpady,
m.in. papiery, folie czy kawałki szmat.
Następnie ścieki w piaskownikach są pozbawiane piasku, a w osadnikach
wyłapywane są osady.
Później w specjalnych zbiornikach bakterie i pierwotniaki „pochłaniają”
zanieczyszczenia biologiczne zawarte w ściekach.
Następnie wychwytywane są ostatnie zabrudzenia, a do rzeki trafia
oczyszczona woda.
Na tym kończy się proces oczyszczania ścieków.
Natomiast z osadów pozostałych po oczyszczaniu ścieków wytwarza
się biogaz, wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej.

Bioreaktory

Pojazd do czyszczenia
zapchanej kanalizacji
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Wyzwanie!

1

Przyjrzyj się Bobrowi Pluskowi!
Każdy z obrazków różni się od zaznaczonego, jednym elementem.
Znajdź i zaznacz wszystkie różnice!

Bobry są świetnymi nurkami!
Pod wodą potrafią wstrzymać oddech nawet na 15 minut!

9

2

Wyzwanie!
Tylko dwie krople są identyczne, które?

Czy zawsze woda jest taka sama?
Woda z poszczególnych zbiorników wodnych
będzie znacząco różnić się swoim składem
chemicznym i właściwościami.
Może różnić się np. kolorem, smakiem,
ilością zanieczyszczeń, zasoleniem itp.
Podstawowy podział wody na Ziemi:
woda SŁONA
woda SŁODKA
ok. 97,5%

ok. 2,5%
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Wyzwanie!
Weź dowolną kartkę papieru, łyżeczkę i pojemniczek z wodą + farby.
Możesz też malować ostudzoną kawą lub czarną herbatą!

1. Zamocz łyżeczkę w zimnej herbacie, kawie lub
naczyniu z wodą zabarwioną farbą o dowolnym kolorze
2. Za pomocą łyżeczki rozprowadź kilka kropelek płynu
na kartce. Możesz poruszać kartką aby kropelki
utworzyły kolorową plamę.
3. Poczekaj aż plamki wyschną.
4. Przypatrz się im dokładnie i narysuj to, co widzisz,
z czym ci się kojarzą albo czym miały być.
Pamiętaj! Nie liczą się zdolności plastyczne,
tylko pomysłowość, wyobraźnia i dobra zabawa!

zgaduj
wymyślaj
rysuj
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Wyzwanie!

4

Jesteś projektantem akwarium i klient prosi o akwarium dla złotej rybki.
Wydrukuj, pokoloruj obrazki i przyklejając elementy do kartki z akwarium
udekoruj je po swojemu!
W akwarium znajduje się szczeżuja pospolita, czyli małż, który stoi na
straży czystej wody! Gdy woda jest choć trochę zanieczyszczona, małż
zamyka swoją muszlę.
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Wyzwanie!

5

Pamiętaj, aby dbać o swoje
zdrowie i pić wodę!
Zdrowe dziecko powinno wypić:
1,1 l wody każdego dnia!

Jeśli nie przepadasz za smakiem wody,
dodaj do niej np. cytrynę, limonkę, liście
mięty, które wzbogacą wodę o smak
i witaminy!
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Wyzwanie!
Poprowadź linię tak, aby wydostać się z wodociągu.
Zwiększ poziom trudności i wykonaj zadanie, nie odrywając ręki
i nie dotykając krawędzi rur.

Jednymi z najstarszych
systemów wodociągowych
na świecie są rzymskie
akwedukty, które powstały
w 312 roku p.n.e.
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Wyzwanie!

7

Pokoloruj odpowiednie kratki.

czerwony:
niebieski:
szary:

1B, 1C, 1D, 1E, 1F
8I, 9I
2D, 3C, 3D, 3E, 4C, 4D, 4E, 5A, 5D, 5B, 5C, 5E, 5F, 5G,
5H, 5I, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6I, 6H, 7H, 7I

Pojawiający się w czajniku osad, który nazywamy kamieniem,
świadczy o tym, że pijemy zdrową wodę bogatą w magnez i wapń.
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Wyzwanie!

8

Uzupełnij sudoku. Każdy obrazek może pojawić się tylko raz zarówno w linii
poziomej jak i pionowej oraz w każdym z sześciu pogrubionych prostokątów.
W tabelce obok są obrazki, które musisz wykorzystać (możesz wydrukować
wyciąć i naklejać na planszę).

Jeśli zostawisz odkręcony kran w czasie mycia zębów to w ciągu 3 minut
zmarnuje się 15 litrów wody, czyli to tak, jakby ktoś kupił w sklepie
15 butelek litrowej wody i wylał wszystko do kanalizacji.
Zakręcając kran, w łatwy sposób sprawiamy aby woda się nie marnowała!
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Wyzwanie!

Korzystając z klucza, oblicz wartość każdego zestawu kształtów i odczytaj
litery, przyporządkowane poszczególnym wynikom. Z liter ułóż hasło, a
poznasz nazwę starożytnego podziemnego akweduktu, zlokalizowanego
na greckiej wyspie Samos.
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Wyzwanie!

10

Wytycz trasę rurociągu z domu do oczyszczalni ścieków. Musisz ominąć
przeszkody i wykorzystać wszystkie fragmenty rurociągu.
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Wyzwanie!

DIY - czyli zrób to sam

11

1. Dokładnie oczyść puszkę
po konserwach (np. po kukurydzy),
aby własnoręcznie zrobić z niej
organizer, np. na kredki, długopisy,
pisaki i inne.

2. Przygotuj wszystkie rzeczy,
którymi chcesz ozdobić puszkę,
np. wycinki z kolorowych kartek,
farby, skrawki sznurka, naklejki,
brokat, skrawki gazet itp.
3. Pozwól ponieść się kreatywności
i stwórz niepowtarzalny,
recyklingowy organizer, który
pomoże ci w utrzymywaniu
porządku na biurku.

Bobra
robota!

20

Sprawdź odpowiedzi:
9

1

2
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KOMIKS

Opracowanie:
Dział Edukacji Ekologicznej
ul. Daleka 33
60-124 Poznań
tel. 784 001 823
www.abrys.pl

