
• Witam serdecznie, w ramach zaliczenia poprzedniej 
partii materiału proszę Was moi uczniowie o wykonanie 

lapbooka 

 „Lądy i oceany na Ziemii” 

  
Informację co to jest lapbook i jak go wykonać 

znajdziecie m.in. pod linkiem 
https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw 

 
Macie na to sporo czasu, można go zrobić już teraz, ale 
ostateczny termin jest „po Świętach” czyli 17.04.2020 r.  

Zdjęcia gotowego lapbooka proszę wysyłać w 
wiadomości prywatnej na messengerze lub na e-mail 

pborzecka13@gmail.com  

https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw
https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw
https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw
mailto:pborzecka13@gmail.com


 
 
 
 

POGODA A KLIMAT 

Nasza nowa lekcja będzie dotyczyła tematu : 



Cele lekcji 

Przypomnisz sobie z klasy czwartej, 

jakie są składniki pogody. Poznasz 

różnice między pogodą, a klimatem. 

Dowiesz się, jak czytać klimatogram. 



Zadanie wstępne 

Podejdź do okna.  

Opisz krótko: jaka jest teraz 

pogoda? 

 



Zadanie wstępne 

O czym mówiłeś/aś, opisując pogodę? 

Jakich określeń używałeś/aś? 

Czy jest możliwe, że za dwie godziny lub 

jutro pogoda będzie zupełnie inna? 



Czym jest pogoda? 

Pogoda jest „tu i teraz”, tzn. może się zmieniać 

bardzo dynamicznie.  

Na przykład: latem bywa, że przez cały dzień 

mamy upał i bezchmurne niebo. W pewnym 

momencie dnia tworzy się chmura burzowa i 

spada ulewny deszcz trwający 10 minut. Po 

deszczu niebo znów się przejaśnia i upał wraca. 



Czym jest pogoda? 

Pogoda jest „tu i teraz”, tzn. może się 

zmieniać bardzo dynamicznie.  

Jeżeli opisujemy pogodę za oknem naszego 

mieszkania, to bardzo możliwe, że w mieście 

niedaleko jest zupełnie inna pogoda  

(w przypadku dużych miast różnice mogą 

występować nawet między dzielnicami!). 



Składniki pogody 

Przypomnij sobie z klasy czwartej,  
jakie są składniki pogody. 

Pytanie pomocnicze:  
O czym mówi prezenter pogody podczas 

prognozy w telewizji? Co chcemy wiedzieć 
pytając „jaka będzie pogoda?” 



Składniki pogody 

Składnik Jednostka 
Przyrząd 

pomiarowy 
Jak wygląda 

przyrząd? 

temperatura 
powietrza 

stopnie Celsjusza 
[˚C] 

termometr 



Składniki pogody 

Składnik Jednostka 
Przyrząd 

pomiarowy 
Jak wygląda przyrząd? 

zachmurzenie 

nie ma jednostki 
(mówimy: duże, 

małe, średnie, brak 
zachmurzenia) 

oko  
(nie ma 

przyrządu;  
po prostu 

obserwujemy 
niebo) 



Składniki pogody 

Składnik Jednostka 
Przyrząd 

pomiarowy 
Jak wygląda przyrząd? 

opady 
atmosferyczne 

milimetry [mm] 
 

oznacza wysokość 
warstwy opadu 

  
(gdybyśmy rozlali  

1 litr wody na 1 m2 
powierzchni, to woda 
ta utworzy warstwę  

o grubości 1 mm) 

deszczomierz 



Składniki pogody 

Składnik Jednostka 
Przyrząd 

pomiarowy 
Jak wygląda przyrząd? 

kierunek 
wiatru 

kierunek podajemy 
zawsze ten, z którego 
wieje wiatr, np. jeśli  

wiatr jest północny - N,  
to znaczy, że wieje  

z północy (na południe) 
wiatromierz 

prędkość 
wiatru 

metry na sekundę [m/s]  
lub kilometry na godzinę 

[km/h] 



Składniki pogody 

Składnik Jednostka 
Przyrząd 

pomiarowy 
Jak wygląda przyrząd? 

ciśnienie 
atmosferyczne 

 
czyli siła nacisku 

powietrza na 
powierzchnię Ziemi 

hektopaskale [hPa] barometr 



Po co określać, jakie jest ciśnienie? 

Może się wydawać, że podawanie wartości ciśnienia jest 

niepotrzebne, bo nie „odczuwamy” go tak,  

jak np. temperatury czy opadu. 

Warto wiedzieć jednak, że wiele osób źle znosi nagłe zmiany 

ciśnienia (np. mówią, że wtedy „łamie ich w kościach”,  

albo boli ich głowa). Dla takich osób wrażliwych na pogodę  

(czyli meteopatów) informacje o ciśnieniu są bardzo przydatne. 



Po co określać, jakie jest ciśnienie? 

Od ciśnienia zależy też bardzo reszta składników 

pogody, jak np. zachmurzenie, a co za tym idzie 

opady. Na podstawie rozkładu ciśnienia można  

też oszacować kierunek wiatru (zawsze wieje on  

z miejsc o wyższym ciśnieniu do miejsc o niższym, 

aby je wyrównać). 



Czym w takim razie jest klimat? 

W ostatnich latach często słyszy się  

o zmianach klimatu. Mówimy, że 

klimat Ziemi się ociepla. Czy są to tak 

dynamiczne zmiany, jak zmiany 

pogody w naszym otoczeniu? 



Czym w takim razie jest klimat? 

„Lato w zeszłym roku było chłodne, więc 

ocieplenie klimatu to nieprawda…” 

„Dzisiaj na zewnątrz 10 stopni, a mamy 

lipiec… globalne ocieplenie nie istnieje!” 

 

Czy osoby, które tak twierdzą, mają rację? 



Czym w takim razie jest klimat? 

„Lato w zeszłym roku było chłodne, więc 

ocieplenie klimatu to nieprawda…” 

„Dzisiaj na zewnątrz 10 stopni, a mamy 

lipiec… globalne ocieplenie nie istnieje!” 

 

Czy osoby, które tak twierdzą, mają rację? 



Definicja klimatu 

Klimat to warunki pogodowe 

występujące na danym obszarze  

w ciągu roku i powtarzające się  

w kolejnych latach. 



Definicja klimatu 

Krótko mówiąc, klimat to uśredniona 

pogoda na podstawie danych z wielu lat, 

określana dla dużego obszaru  

(kraju, kontynentu, Ziemi).  

Zmiany klimatu następują powoli,  

w przeciwieństwie do zmian pogody. 



Pogoda a klimat - różnice 

Pogoda: „Dzisiaj we Wrocławiu około 10 stopni, silny wiatr, 

ciśnienie ok. 1000 hPa, przewidywane duże opady deszczu. 

Jutro rozpogodzenie – bezchmurne niebo i 16 stopni 

Celsjusza. Ciśnienie wzrośnie.” 

Klimat: „Polska znajduje się w strefie klimatów 

umiarkowanych. Oznacza to, że zazwyczaj w Polsce lata  

są ciepłe, a zimy mroźne. Najwyższe opady występują  

w lipcu i sierpniu, a najniższe w miesiącach zimowych” 



Jak określać klimat? 

Aby opisać klimat danego miejsca, 

korzystamy z wykresu 

klimatycznego zwanego 

klimatogramem. 



Budowa klimatogramu 

Klimatogram to tak 
naprawdę dwa wykresy  
w jednym. Możemy  
z niego odczytać 
zarówno temperaturę, 
jak i opady dla danego 
miesiąca w roku. 
 
Miesiące są oznaczone 
liczbami rzymskimi na 
osi poziomej. 



Budowa klimatogramu 

Klimatogram to tak 
naprawdę dwa wykresy  
w jednym. Możemy  
z niego odczytać 
zarówno temperaturę, 
jak i opady dla danego 
miesiąca w roku. 
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liczbami rzymskimi na 
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Budowa klimatogramu 

Klimatogram to tak 
naprawdę dwa wykresy  
w jednym. Możemy  
z niego odczytać zarówno 
temperaturę, jak i opady dla 
danego miesiąca w roku. 
 
Temperaturę odczytujemy  
z ciągłej linii, wykorzystując 
oś po lewej stronie 
(czerwony wykres – 
czerwona oś, zwracamy 
uwagę na jednostkę) 



Budowa klimatogramu 
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Budowa klimatogramu 

Klimatogram to tak 
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w jednym. Możemy  
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temperaturę, jak i opady dla 
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oś po prawej stronie 
(niebieski wykres – 
niebieska oś, zwracamy 
uwagę na jednostkę) 



Budowa klimatogramu 

Klimatogram to tak 
naprawdę dwa wykresy  
w jednym. Możemy  
z niego odczytać zarówno 
temperaturę, jak i opady dla 
danego miesiąca w roku. 
 
Opady odczytujemy  
ze słupków, wykorzystując 
oś po prawej stronie 
(niebieski wykres – 
niebieska oś, zwracamy 
uwagę na jednostkę) 



• Na zakończenie kliknijcie w link poniżej i obejrzyjcie 
filmik : 
https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/DyDdHNJn6 

 

• Są tak również ćwiczenia interaktywne, które możecie 
wykonać w ramach utrwalenia wiadomości.  

• W zeszycie zapiszcie definicję pogody i klimatu. 

• Zróbcie zdjęcie waszej pracy i wyślijcie w wiadomości 
prywatnej lub na grupę.  

• A teraz jeszcze jedno ćwiczenie, odpowiedź również 
zapiszcie w zeszytach.  

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/DyDdHNJn6


Ćwiczenie 

Odczytaj z klimatogramu dla 

Warszawy (podr. str. 103) wartości 

temperatury dla stycznia i maja 

oraz wartości opadów dla marca  

i września  



 

 
 

W razie pytań proszę pisać   
 
 

Pozdrawiam   
 

Pani Paulinka  


