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Dyrektorzy 
szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych  

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Wojewoda Mazowiecki ze wsparciem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty zrealizował w 2021 roku kampanię edukacyjno-

informacyjną składającą się z szeregu działań, mających na celu popularyzację 

tematów związanych ze zjawiskiem powodzi i bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego. Powódź to jedno z najczęściej występujących zagrożeń 

naturalnych, będące zjawiskiem przyrodniczym o charakterze ekstremalnym, często 

gwałtownym. 

Celem kampanii jest uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożenia powodziowego 

oraz przekazanie wiedzy o metodach radzenia sobie z tym zjawiskiem, w tym 

informacji na temat prewencji powodziowej oraz zasad postępowania w czasie i po 

powodzi, tak by ochronić zdrowie i ograniczyć straty powodziowe. 

Jest ona adresowana do dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego. 

W ramach projektu przekazuję do wykorzystania następujący pakiet materiałów 

informacyjno-edukacyjnych i szkoleniowych:

1. Materiały  filmowe w dwóch wersjach: z tłumaczem migowym i bez, w tym trzy 

spoty informacyjno-edukacyjne, o łącznym czasie 3 min. 33 sek., trzy filmowe 

wykłady o łącznym czasie 32 min. i 50 sek.:

1) Spot filmowy dotyczący edukacji prewencyjnej „Przed powodzią”, o czasie 1 

min. 06 sek.: https://www.youtube.com/watch?v=sqZY0DyNJfw  

 https://www.youtube.com/watch?v=zZl0Sk-8OSw 

https://www.youtube.com/watch?v=sqZY0DyNJfw
https://www.youtube.com/watch?v=zZl0Sk-8OSw


2) Spot filmowy dotyczący edukacji ewakuacyjnej „W trakcie powodzi” , o czasie 

1 min. 20 sek.: https://www.youtube.com/watch?v=BhoBaW9mtEI 

 https://www.youtube.com/watch?v=FiQyNfHEV4w 

3) Spot filmowy dotyczący edukacji popowodziowej „Po powodzi”, o czasie 1 min. 

07 sek.: https://www.youtube.com/watch?v=QFxJQbcv_oY  

https://www.youtube.com/watch?v=fA_dgO8v5cc 

4) Wykład filmowy dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej: „Powódź? Damy 

radę” o czasie 6 min. 53 sek.: https://www.youtube.com/watch?v=Ii26H9_-

HCo https://www.youtube.com/watch?v=yL2inXrMbis 

5) Wykład filmowy dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej: „Przygotuj się na 

powódź” o czasie 10 min. 21 sek.

https://www.youtube.com/watch?v=zhEslexqG-Q 

https://www.youtube.com/watch?v=t4Q8AJMws6g 

6) Wykład filmowy do uczniów z klas 7-8 szkoły podstawowej: „Jak przetrwać 

powódź” o czasie 15 min. 36 sek.:

 https://www.youtube.com/watch?v=QMTg4o9jOfs 

https://www.youtube.com/watch?v=q7XpdnSnnhM 

2. Materiały dydaktyczne: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/publikacje-

dydaktyczne 

1) Książeczka do malowania z ważnymi informacjami o tematyce powodziowej 

dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

2) Komiks dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej.

3) Broszura informacyjna dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej.

Wszystkie materiały dostępne są również na stronie internetowej Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: Powódź, jak sobie radzić z wielką wodą? - 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Portal Gov.pl (www.gov.pl)  w 

następujących zakładkach:

1. Spoty filmowe: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/spoty-filmowe 

2. Wykłady filmowe: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wyklady-filmowe 

3. Publikacje dydaktyczne: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/publikacje-

dydaktyczne
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Tam również znajdują się artykuły prasowe oraz quiz:

1. Artykuły prasowe, a w nim artykuły: „Powódź a rozsądek” i „Woda – dar i 

zagrożenie”: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/artykuly-prasowe 

2. Quiz wiedzy o przyczynach, skutkach i przeciwdziałaniu powodzi, a w nim: 

Regulamin quizu i ogłoszenie wyników. : https://www.gov.pl/web/uw-

mazowiecki/regulamin-quizu-wiedzy-o-przyczynach-skutkach-i-

przeciwdzialaniu-powodzi 

Wyrażam nadzieję, że powyższe materiały zostaną przez Państwa wykorzystane na 

lekcjach lub podczas specjalnych pokazów dla poszczególnych grup wiekowych 

dzieci i młodzieży.

Z poważaniem 

MAZOWIECKI
WICEKURATOR OŚWIATY

/-/
Krzysztof Wiśniewski

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/artykuly-prasowe
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/regulamin-quizu-wiedzy-o-przyczynach-skutkach-i-przeciwdzialaniu-powodzi
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/regulamin-quizu-wiedzy-o-przyczynach-skutkach-i-przeciwdzialaniu-powodzi
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/regulamin-quizu-wiedzy-o-przyczynach-skutkach-i-przeciwdzialaniu-powodzi

		2021-12-23T10:10:22+0000
	Krzysztof Wiśniewski




