
 

 

 

Zajęcia kształtujące kreatywność  klasa V 16.04.2020 

Lekcja z kosmosu :  Nosem w chmurach 

/Przez 2 lub nawet 3 kolejne lekcje będziemy pracować ze 

scenariuszem Europejskiej Agencji Kosmicznej ESERO-

Polska./ 

Uczniowie dowiedzą się: 
jakie są podstawowe składniki pogody (temperatura, wiatr, opady 

atmosferyczne) • jak obserwować, rejestrować i opisywać warunki pogodowe • 

w jaki sposób rozpoznawać różne zjawiska pogodowe • że do prognozowania 

pogody wykorzystywane są satelity, komputery i przyrządy naukowe • jak 

przeprowadzać pomiary meteorologiczne • w jaki sposób przedstawiać 

 i interpretować dane. 

Wprowadzenie. 

Przez tysiące lat ludzie spoglądali w niebo, próbując przewidzieć, co może przynieść pogoda. 

W dzisiejszych czasach prognozę pogody możemy sprawdzić błyskawicznie – w Internecie lub 

w telewizji. Przewidywanie pogody jest jednąz przyczyn prowadzenia obserwacji Ziemi, które 

są wykorzystywane w tym celu od bardzo dawna. Zastosowanie danych satelitarnych w ciągu 

ostatnich 40 lat ogromnie zwiększyło dokładność prognoz pogody. Satelity umożliwiają 

monitorowanie dużych obszarów Ziemi i dają nam pełny obraz procesów zachodzących w 

atmosferze. Informacje i obrazy dostarczane przez satelity meteorologiczne są uzupełniane 

danymi pochodzącymi z globalnej sieci stacji meteorologicznych, balonów 

meteorologicznych, systemów radarowych, oceanicznych boi pomiarowych i innych 

przyrządów wspomagających prognozowanie pogody. Wszystkie te dane są przetwarzane 

przez potężne superkomputery, które wykorzystują modelowanie matematyczne atmosfery 

 i oceanów do określania przyszłych warunków pogodowych w oparciu  

o warunki aktualne. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zajmuje się obserwacją Ziemi z 

kosmosu od 1977 r., czyli od czasu wyniesienia na orbitę okołoziemską pierwszego satelity 

Meteosat. Od tego czasu ESA posługuje się trzema różnymi typami satelitów 

meteorologicznych. Najpierw były to sondy Meteosat pierwszej generacji (MFG), a obecnie 



sondy Meteosat drugiej generacji (MSG) oraz satelity MetOp, czyli meteorologicznego 

operacyjnego programu satelitarnego. Satelity europejskie są częścią globalnego systemu 

obserwacji pogody – wiele krajów i instytucji dzieli się danymi pochodzącymi 

 z ich satelitów, aby umożliwić opracowanie jak najbardziej miarodajnych prognoz pogody 

dla różnych obszarów na całym świecie. 

Zadanie 1.   Przysłowia 

Czy znacie powiedzenia lub przysłowia odnoszące się do pogody? Poszukajcie w 

dostępnych książkach, kalendarzu czy Internecie. Zapiszcie je, następnie 

wybierzcie 2 lub 3 i porozmawiajcie o nich z rodzicami. Jeśli mieszkają z Wami 

dziadkowie lub macie z nimi kontakt przez np. skype, telefon, to poproście ich 

aby też z Wami o nich porozmawiali.  

Poniżej przytoczę Wam 3 przykłady oraz podam skąd się wzięły, jakie mają 

znaczenie. Myślę, że się Wam spodoba. 

Pierścień wokół Słońca lub Księżyca – 

 w lecie deszcz, w zimie śnieżyca. 

Pierścień, który niekiedy widzimy na niebie wokół Słońca lub Księżyca – tzw. halo – jest 

spowodowany załamaniem światła słonecznego w kryształkach lodu tworzących się w 

chmurach wysokich. Chmury wysokie, np. cirrusy, składają się w całości z kryształków lodu i 

często formują się przed ciepłym frontem atmosferycznym, który zwiastuje zmianę pogody. 

W miesiącach letnich taki pierścień może być oznaką nadciągających burz. 

Kiedy się jaskółka zniża, 

 deszcz się do nas zbliża. 

Wysokość lotu jaskółek zależy przede wszystkim od tego, gdzie znajdują się owady, którymi 

te ptaki się żywią. A owady latają nisko, kiedy spada ciśnienie atmosferyczne, co z kolei 

zapowiada nadejście złej pogody. 

Gdy czerwone słońce wschodzi,  

w marynarzu bojaźń się rodzi. 

 Lecz gdy czerwień o zachodzie,  

wie marynarz o pogodzie. 

To, że widzimy różne kolory, jest spowodowane załamaniem światła słonecznego 

przenikającego przez naszą atmosferę. Wskutek zmieniającego się położenia Słońca jego 

promienie w ciągu dnia pokonują różną drogę przez atmosferę. O wschodzie i zachodzie ta 



droga jest najdłuższa. Silniejsze rozpraszanie niebieskiego światła przez cząsteczki w 

atmosferze powoduje, że po tak długiej drodze do naszych oczu dociera już tylko światło 

czerwone – stąd czerwonawy kolor nieba o tej porze. Ponadto gdy w atmosferze przeważają 

zstępujące masy powietrza (obszary o wysokim ciśnieniu), w najniższych warstwach 

atmosfery uwięzione są drobiny pyłu i inne małe cząstki. Na średnich szerokościach 

geograficznych układy pogodowe zazwyczaj przemieszczają się z zachodu na wschód. Ze 

względu na to, że słońce wschodzi na wschodzie, a zachodzi na zachodzie, czerwone niebo o 

zachodzie słońca informuje o tym, że z zachodu nadchodzi wysokie ciśnienie, co zapowiada 

pogodny dzień. Czerwony wschód słońca oznacza, że promienie słoneczne odbijają się od 

cząstek obecnych w powietrzu, które przeszło tam z zachodu, czyli od wschodu może nadejść 

burza. 

Zadanie 2. Wyczuwanie pogody 

Niech każdy z was się zastanowi: 

1. Jakie mamy zmysły i czy możemy ich użyć, by opisać aktualną pogodę? 

2.  Jakie zjawiska pogodowe da się usłyszeć, poczuć, zobaczyć?  

3. Czy dane zjawisko pogodowe możemy odbierać wieloma zmysłami?  

Jakich słów używamy do opisywania pogody?  Pomyśl przez chwilę.  

Czy są to: np. niska/wysoka temperatura, małe/duże zachmurzenie, 

słaby/mocny wiatr, intensywne/niewielkie opady, słonecznie, wietrznie, 

deszczowo itp. 

/Słowa są składnikami pogody, a połączone z przymiotnikami mówią o intensywności np. 

zachmurzenia, deszczu czy wysokości temperatury./ 

/A teraz wyjrzyj przez okno lub wyjdź na balkon i swoimi zmysłami oceń jaka mamy dzisiaj 

pogodę? Ja też tak zrobię. Włącz telewizor lub laptop na stacji w której podają aktualna 

pogodę i porównaj z tym co odkryłeś swoimi zmysłami. Pomyśl, czy wiarygodna byłaby 

prognoza pogody sporządzana tylko zmysłami? Czy każdy z nas by widział, czuł, słyszał  tak 

samo?/ 

Otóż: 

Współczesna meteorologia opiera się na wiedzy naukowej, posługuje się 

zaawansowaną aparaturą pomiarową i badawczą oraz wykorzystuje 

obserwacje prowadzone z lądu, morza, powietrza i kosmosu. 



 

 

Teraz poproszę Cię o wypełnienie kart pracy, tak jak to robiliśmy na zajęciach. 

Postaraj się zrobić starannie i tak jak potrafisz najlepiej. Twoją pracę zobaczą 

koledzy i koleżanki.  
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/Kart pracy nie musisz drukować, nie musisz ich wypełniać na komputerze. Możesz to 

zrobić na kartce z bloku rysunkowego, używając kredek, farb itp., następnie wykonać 

zdjęcie i wysłać do mnie z opisem oraz imieniem i nazwiskiem, klasą. Na wykonanie 

zadania masz czas do 27 kwietnia./ 

Na następnej lekcji będziesz budował własna stację meteorologiczną. Potrzebne ci będą: 

termometr(taki jaki masz w domu), kubki papierowe(5 sztuk) – mogą być zrobione małe 

tubki z papieru, słomka do napojów, 3 patyczki do szaszłyków, plastikowa butelka (1,5 l – 

2l), linijka, parę spinaczy biurowych lub takich jakich mama używa do wieszania bielizny. 

Życzę przyjemnej pracy- M. Dudek 

Kontakt ze mną przez e-mail lub telefonicznie 532 689 805  


