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Dzień dobry. Dzisiejsza lekcja wprowadza nas w nowy dział „Krajobrazy świata” Na początku zajmiemy się 

przypomnieniem z klasy IV: 

 Co to jest pogoda? 

 Jakie są składniki pogody? 

 Które z nich są najważniejsze? 

Prześledźcie te wiadomości na str. 102 

Jak odpowiemy na pytanie: Co to jest klimat, czy to jest pogoda? To nie to samo, ale klimat wynika                 

z pogody, a dokładnie z wieloletnich obserwacji jej składników. Aby określić klimat dla jakiegoś miejsca na kuli 

ziemskiej meteorolodzy nieustannie prowadzą obserwację pogody. Żeby określić klimat danego rejonu świata, 

trzeba mieć przynajmniej 30-letni czas obserwacji. 

(poniżej notatka do zeszytu) 

Temat: Pogoda a klimat 

Pogoda to aktualny (teraz) stan atmosfery, czyli warstwy powietrza otaczającego kulę ziemską w danym miejscu na 

Ziemi. 

Klimat to warunki pogodowe występujące na danym obszarze w ciągu roku, które z niewielkimi odstępstwami 

powtarzają się w kolejnych latach.  

Podstawowe składniki klimatu to: 

 Temperatura powietrza 

 Wielkość opadów deszczu i śniegu 

Te składniki przedstawiane są na wykresie zwanym KLIMATOGRAMEM 

(koniec notatki) 

Popatrzcie teraz na klimatogram (wykres klimatyczny) dla Warszawy na str. 103 

1. Cały rok podzielono na miesiące I-XII 

2. Niebieskie słupki pokazują nam ile było średnio w danym miesiącu opadów; odczytać ich wielkość można po 

prawej stronie w mm 

3. Podziałka po lewej stronie pokazuje nam wysokość temperatury. 

4. Średnią temperaturę każdego miesiąca zaznacza się czerwoną kropką, a następnie łączy w linię. 

5. Z tego wykresu wynika, że najwyższa średnia temperatura w Warszawie jest w lipcu i wynosi 18°C, najniższa 

w styczniu i jest na poziomie -3°C 

6. Z kolei największe opady(niebieski słupek) są w czerwcu- ok. 70 mm, najniższe w lutym-około 20 mm 

7. Opady z wszystkich miesięcy można dodać i wyjdzie nam suma opadów. 

8. Można też policzyć średnią temperaturę tak samo jak średnią ocen szkolnych. Dodaje się temperaturę 

każdego miesiąca, a liczbę, która wam wyjdzie, dzieli się przez 12 miesięcy. 

Dla kogo jest to trudne, nie martwcie się, wrócimy do tego kiedyś w szkole. 

Zadanie: Proszę przeanalizować „Nic trudnego” Jak czytać klimatogram? str. 104 

Zeszyt ćwiczeń zad. 1 i 2 str. 61 

Nic nie przysyłacie mi z tej lekcji. Jeśli ktoś chce o coś zapytać, piszcie maila. Pozdrawiam. W. Klecka 



 

 

 

 


