
Woda – to bardzo cenna ciecz
Z niej człowiek zbudowany jest

Zwierzętom, roślinom bardzo potrzebna
Do życia ludziom po prostu niezbędna

Bez niej nie byłoby życia na Ziemi
Dlatego wodę, co dzień pijemy

Wodą myjemy się dokładnie
By poczuć się świeżo i pachnieć ładnie
Woda gasi pragnienie tym, co na upale
Bez niej mama zupy nie nastawi wcale

W wodzie możesz pływać jak srebrzysta ryba
Do kąpieli w wannie także Ci się przyda
Kwiaty nią podlejesz i ogród warzywny
By był urodzajny oraz bardziej żyzny

Napoisz zwierzęta, gdy maja pragnienie
I schłodzisz ich skórę, gdy świecą promienie

Woda gasi pożar w domu, sadzie, lesie
Gdy ogień po wszystkim dokoła się niesie

Jest potrzebna także w pracach różnych wielu
Na budowie, w przemyśle drogi przyjacielu

Może być ogromną falą jak tsunami
Co zabiera wszystko pogrąża w otchłani

Wirem groźnym w rzece, lub na morzu sztormem
Gdy wiatr targa wodą fale są ogromne

Gdy za dużo pada deszczu na ulice
Ulewny deszcz z nieba zalewa piwnice
Woda żywioł z nieba w ilości zebrana
Wychodzi za brzegi i jest rozlewana

Rozmywa stoki, osuwa domy
Zabiera ludzi i samochody

Porywa z prądem i ławki drzewa
Gdy deszcz za długo leje z nieba

Czasem, gdy zimno zamienia się w lód
I kostki lodu padają na bruk

Niszczą auta, kwiaty i drzewa
Gradu na głowy nam nie potrzeba

Gdy pływasz w wodzie też bywa zdradliwa
Wystarczy jedna nieuwagi chwila

Więc choć wodę lubisz i jest nam potrzebna
Trzeba z nią uważać to rzecz bardzo pewna 



Woda w domu

Woda jest niezbędna w każdym gospodarstwie domowym. Do 
czego nam służy? Myjemy się w niej, pierzemy, podlewamy nią 
kwiaty, ale przede wszystkim pijemy ją i wykorzystujemy do 
przygotowania posiłków.



Woda w rolnictwie

Większość wody zużywanej przez ludzi pochłania rolnictwo, czyli
uprawa roślin i hodowla zwierząt. W naszym klimacie uprawiając 
rośliny korzystamy głównie z tego, co spadnie z nieba, czyli z 
deszczu. Jednak w wielu gorących krajach uprawy trzeba 
dodatkowo nawadniać, co pochłania ogromne ilości wody.

Woda jako źródło energii oraz środek transportu

Woda ma niezwykłą siłę. Ludzie od wieków wykorzystują tę moc
jako cenne, naturalne źródło energii. Płynąca rzeka pomagała

kiedyś mielić zboże w młynach, pompować wodę na pola, a wraz
z jej prądem łatwiej było transportować np. ścięte drzewa.



Odpoczynek nad wodą

Większość z nas lubi wypoczywać nad wodą. Pływanie i opalanie 
się na plaży to miły sposób na spędzenie wakacji. Dlatego 
miejscowości nadmorskie oraz okolice jezior i rzek są chętnie 
odwiedzane przez turystów, zwłaszcza latem. 
W upalny dzień w wodzie można się ochłodzić. Szum wody 
wpływa relaksująco i sprzyja odpoczynkowi. 



Każdy wie, że powinniśmy pić w ciągu dnia jak najwięcej 
wody. Zaleca się picie 8 szklanek dziennie. A Ty ile pijesz 
wody w ciągu dnia? 
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