
LEKCJA 3

Temat: Klęski żywiołowe

Formy realizacji:
• œcie¿ka edukacyjna, lekcja geografii (45 minutowa jednostka lekcyjna).

Cele szczegółowe lekcji:
• uœwiadomienie zagro¿eñ zwi¹zanych z ¿ywio³ami,
• kszta³towanie nawyków, bezpiecznych zachowañ ochrony przed ¿ywio³ami.

Cele operacyjne:
Po zakoñczeniu zajêæ uczeñ:

• zna pojêcie katastrofy, klêski ¿ywio³owej,
• potrafi wymieniæ rodzaje klêsk ¿ywio³owych,
• wie, gdzie szukaæ pomocy,
• zna procedury postêpowania w czasie klêsk, katastrof.

Metody nauczania: 
• burza mózgów – dzia³anie w grupach,
• pogadanka,
• analiza znaków i symboli,
• analiza procedur ratunkowych.

Pomoce dydaktyczne:
• foliogramy, tablice,
• encyklopedia PWN,
• komputer z dostêpem do Internetu,
• karty pracy ucznia.

Formy aktywizacji uczniów: 
• praca w grupach,
• analiza trzech ¿ywio³ów wywo³uj¹cych klêski: wiatry, powodzie, trzêsienia ziemi,
• burza mózgów i dyskusja, jak siê chroniæ przed ¿ywio³ami?

Spis foliogramów

Nr Tytu³
10. PowódŸ – Wroc³aw 1997 (kadry z filmu).
11. Lawina – kadry z filmu „Na ratunek”.
12. Najsilniejsze w historii trzêsienia ziemi.
13. Burza z b³yskawicami i tornado.
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PLAN ZAJĘĆ ZE WSKAZÓWKAMI METODYCZNYMI

L.p. Czynnoœci Czas

1. Czynnoœci organizacyjne. 3 min.

2. Zapoznanie z definicjami zjawisk klimatycznych – klêsk ¿ywio³owych. Podzia³
na grupy tematyczne: powodzie, wiatry i trzêsienia ziemi. Prezentacja
foliogramów nr 10 – 13. 5 min.

3. „Burza mózgów” na temat zjawisk klimatycznych. Uczniowie wymieniaj¹ przyk³ady
i zapisuj¹ je w karcie pracy. W przypadku ró¿nic wymagany jest komentarz
nauczyciela. 7 min.

4. Pogadanka nauczyciela na temat powodzi, wiatrów, trzêsienia ziemi. 5 min.

5. Informacja o akcjach ratunkowych. 14 min.

6. „Burza mózgów” na temat, jak zabezpieczyæ siê przed skutkami klêsk ¿ywio³owych?
Uczniowie wymieniaj¹ przyk³ady i zapisuj¹ je w karcie pracy. W przypadku ró¿nic
wymagany jest komentarz nauczyciela. 8 min.

7. Podsumowanie lekcji, zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczne procedury
postêpowania w przypadku zagro¿enia ¿ywio³em i bezpiecznej ewakuacji.Zadanie
pracy domowej – rozwi¹zanie krzy¿ówki. 3 min.

FORMY AKTYWIZACJI UCZNIÓW:

Uczniowie w trzech w grupach analizuj¹ trzy ¿ywio³y wywo³uj¹ce klêski:
• wiatry,
• powodzie,
• trzêsienia ziemi.
Wypowiedzi, zweryfikowane przez nauczyciela, zapisuj¹ w karcie pracy. 

Najwa¿niejszym celem zajêæ jest kszta³towanie u uczniów nawyku stosowania siê do procedur postêpowania w czasie
katastrofy i przygotowanie ich do ewakuacji z miejsca zagro¿enia. Aby sprawnie przeprowadziæ ewakuacjê niezbêdne s¹
informacje s³u¿b wczesnego ostrzegania oraz próbne alarmy i æwiczenia.

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELA

Nauczyciel zapoznaje z definicj¹ zjawisk klimatycznych – klêski ¿ywio³owe, to: katastrofy w przyrodzie, powoduj¹ce

szkody i zniszczenia na terenach zamieszka³ych i u¿ytkowanych przez ludzi. Wstêpuj¹ w trzech grupach:
• wiatry,
• powodzie,
• trzêsienia ziemi.

1. Klêski ¿ywio³owe s¹ trudne do przewidzenia, co utrudnia zabezpieczenie siê przed nimi. Si³a i gwa³townoœæ zjawisk

przyrodniczych powoduj¹cych klêski ¿ywio³owe jest znacznie wiêksza ni¿ mo¿liwoœci przeciwstawienia siê im, st¹d

czêsto w trakcie ich wystêpowania ginie wielu ludzi, powstaj¹ te¿ ogromne straty materialne. Ka¿de pañstwo posia-

da specjalne s³u¿by ratownicze przeszkolone w zakresie pomocy ofiarom oraz usuwania skutków klêski ¿ywio³owej.
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2. PowódŸ – zalanie przez wodê terenów nadbrze¿nych, wzd³u¿ koryta rzeki lub brzegu morza, wskutek wezbrania

wód. Przyczyn¹ wezbrania s¹ obfite i d³ugotrwa³e opady deszczu, nag³y sp³yw wód z topniej¹cych œniegów wiosn¹

lub sztormy (tereny nadmorskie, np. mierzeja Helska). Wezbrania potêguj¹ zatory kry lodowej na rzekach.

Klasyfikacja powodzi, zasiêg, rodzaje
Powodzie dzielimy ze wzglêdu na wielkoœæ i przyczynê powstania:
•     powodzie opadowe – wystêpuj¹ najczêœciej latem, przyczyn¹ s¹ silne i d³ugotrwa³e opady deszczu (katastrofalne

wyst¹pi³y w Polsce w dorzeczach du¿ych rzek, takich jak: Wis³a lub Odra),
•     powodzie roztopowe – wystêpuj¹ na prze³omie zimy i wiosny, przyczyn¹ jest du¿a iloœæ topniej¹cego œniegu i obfite

opady deszczu (katastrofalne wyst¹pi³y w dorzeczach Bugu i Narwi.
•     powodzie zatorowe – wystêpuj¹ przewa¿nie wczesn¹ wiosn¹. Tafle lodowe, wolno p³yn¹ce zatrzymuj¹ siê na p³yciz-

nach, przewê¿eniach lub przeszkodach takich jak wyspy, mosty, a piêtrz¹ca siê kra tworzy tamy i zatory w korycie
rzeki, 

•     powodzie sztormowe – mog¹ wyst¹piæ w ci¹gu ca³ego roku, wywo³uj¹ je bardzo silne wiatry wiej¹ce od morza.
Powoduj¹ zawracanie rzek i piêtrzenie wody (np. na Zalewie Szczeciñskim i Wiœlanym) zalewaj¹c nadmorskie
obszary. 

Budowle i zbiorniki przeciwpowodziowe:
•     wa³y przeciwpowodziowe – s¹ to nasypy wzd³u¿ linii brzegowej rzek s³u¿¹ce ochronie przed zalaniem osiedli ludz-

kich lub upraw.
•     zbiorniki retencyjne – s¹ to zbiorniki przyjmuj¹ce i magazynuj¹ce wodê w czasie jej nadmiaru i oddaj¹ce j¹ w okre-

sie niedoboru. Na niektórych wybudowano elektrownie wodne, np. nad Solin¹. 

Akcja ratunkowa w okresie powodzi

Ochrona przed powodz¹ nale¿y do administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. Akcj¹ ratunkow¹ kieruj¹ komitety przeciw-

powodziowe. Komitety og³aszaj¹:
• stan pogotowia przeciwpowodziowego,
• stan alarmowy przeciwpowodziowy,
• alarm powodziowy.

Akcja ratunkowa to dzia³ania komitetu przeciwpowodziowego wed³ug planu operacyjnego. W akcji ratunkowej

wspó³pracuj¹: wojsko, policja, stra¿ po¿arna i inne organizacje oraz miejscowa ludnoœæ. Czêsto wi¹¿e siê z koniecznoœ-

ci¹ ewakuacji ludzi ze strefy zagro¿onej. Ewakuowanym udziela siê pomocy lekarskiej, ¿ywnoœciowej, lokalowej. Na tere-

nach zalanych mo¿e groziæ wybuch epidemii, dlatego dostarcza siê w te regiony wodê pitn¹, ¿ywnoœæ, leki, œrodki dezyn-

fekcyjne. Po ust¹pieniu wody przeprowadza siê szczepienia ochronne.

3. Trzêsienie ziemi – jest to gwa³towne zaburzenie stanu równowagi w skorupie ziemskiej lub we wnêtrzu ziemi, które-

mu towarzyszy powstanie fal sejsmicznych. Epicentrum jest to miejsce na powierzchni Ziemi, le¿¹ce œciœle nad

ogniskiem trzêsienia ziemi. Obszar otaczaj¹cy epicentrum jest najsilniej i najwczeœniej wstrz¹sany. 

Drgania skorupy ziemskiej s¹ rejestrowane przez sejsmografy. Przy okreœlaniu si³y trzêsienia ziemi u¿ywa siê skali
magnitud (skala Richtera), gdzie wartoœæ 8,8 stopnia jest 10 tys. razy wiêksza ni¿ energia bomby atomowej zrzuconej
na Hiroszimê.

Wystêpuj¹ bardzo czêsto, oko³o 8 – 10 tys. razy rocznie; przypuszcza siê nawet, ¿e do 40 tys. Silne trzêsienia ziemi,
tzw. œwiatowe, pojawiaj¹ siê co 52 dni na l¹dzie i co 28 dni na dnach oceanów, przy czym nie wszystkie wywo³uj¹ katas-
trofy.

Ogniska trzêsieñ ziemi mog¹ wystêpowaæ na ró¿nych g³êbokoœciach poni¿ej powierzchni ziemi. Wyró¿nia siê
trzêsienia ziemi:
• p³ytkie – ognisko na g³êbokoœci do 70 km,
• œrednio g³êbokie – ognisko na g³êbokoœci 70-300 km,
• g³êbokie – ognisko na g³êbokoœci 300-700 km.
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Podzia³ trzêsieñ ziemi ze wzglêdu na genezê:
• tektoniczne – stanowi¹ce 90% wszystkich trzêsieñ ziemi, zachodz¹ce na terenie m³odych ruchów górotwórczych,
• wulkaniczne – powsta³e w wyniku wdzierania siê magmy w warstwy skalne i rozprê¿ania siê gazów.

Czêsto podczas podwodnych trzêsieñ ziemi powstaj¹ bardzo wysokie fale (tsunami), powoduj¹ce katastrofalne
zniszczenia na wybrze¿ach. 

W Polsce katastrofalne trzêsienia ziemi nie wystêpuj¹. 

4. Wiatr – gwa³towny ruch powietrza atmosferycznego wzglêdem powierzchni ziemi, Wiatr powstaje w wyniku
nierównomiernego rozk³adu ciœnienia atmosferycznego. Prêdkoœæ wiatru mierzy siê wiatromierzami w skali
Beauforta. Zarówno prêdkoœæ jak i kierunek wiatru podlegaj¹ czêstym wahaniom w czasie turbulencji. Zjawisko to
okreœla siê jako porywistoœæ.

Tr¹ba powietrzna – silny wir powietrzny o prawie pionowej osi i niewielkiej œrednicy, powstaj¹cy w chmurze burzo-
wej przemieszczaj¹cy siê nad powierzchni¹ ziemi. Ma postaæ leja, czêsto dosiêga powierzchni gruntu lub zbiornika wod-
nego. Wiatr skierowany ku górze wieje po torach spiralnych z prêdkoœci¹ do ponad 100 m/sek. Tr¹bom powietrznym
towarzyszy gwa³towny spadek ciœnienia atmosferycznego, burza oraz opady atmosferyczne.

W Polsce tr¹by powietrzne wystêpuj¹ dosyæ rzadko – w 1959 r. w okolicach £odzi, w 1987 r. w Bia³ymstoku, czê-
sto natomiast wystêpuj¹ w œrodkowych stanach Ameryki Pó³nocnej. 

Cyklon – rodzaj cyrkulacji atmosferycznej, wystêpuj¹cy w obszarach ni¿ów atmosferycznych. Cyklonom towarzysz¹
czêsto fronty atmosferyczne z du¿ym zachmurzeniem i opadami.

Cyklon tropikalny – wystêpuje w ma³ych szerokoœciach geograficznych. Cyklony maj¹ œrednice rzêdu kilkuset kilo-
metrów, przemieszczaj¹ siê z prêdkoœci¹ do 50 km/h, a wiatr osi¹ga prêdkoœæ do 75 km/h. Cyklony tropikalne nazywane
s¹ lokalnie huraganami lub tajfunami.

5. Lawina – to zsuwaj¹ce lub staczaj¹ce siê z du¿¹ prêdkoœci¹ ze stoku górskiego masy œniegu. Lawiny, zw³aszcza

w obszarach górskich, stanowi¹ du¿e zagro¿enie dla mieszkañców i turystów. 

Lawina py³owa – powstaje z puszystego œniegu zeœlizguje siê po powierzchni starego, przeobra¿onego œniegu nie
niszcz¹c pod³o¿a.

Lawina gruntowa – powstaje zwykle wiosn¹ z ciê¿kiego mokrego œniegu, niszczy pod³o¿e - zdziera glebê, niszczy
roœlinnoœæ, niesiony materia³ osadza siê w postaci usypisk u podnó¿a stoku. 

ZADANIA KONTROLNE Z ROZWIĄZANIAMI

Zadanie nr 1.

Rodzaje powodzi: opadowe, roztopowe, zatorowe, sztormowe.

Zadanie nr 2.

Ewakuacja jest to usuniecie ludzi, zwierz¹t oraz mienia z zagro¿onych obszarów w bezpieczne miejsce.

Zadanie nr 3.

Urz¹dzenie do rejestrowania trzêsieñ ziemi - sejsmograf.

Zadanie nr 4.

Szybkoœæ przemieszczania siê cyklonu – 50 km/h.

PRACA DOMOWA:

S³owa krzy¿ówki:

1. deszcz, 2. powódŸ, 3. wa³, 4. zatoka, 5. wulkan, 6. wiatr, 7. Wroc³aw, 8. tajfun, 9. zator.

Has³o: EWAKUACJA – usuniêcie ludzi, zwierz¹t oraz mienia z zagro¿onych obszarów w bezpieczne miejsce.
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KARTA PRACY UCZNIA – LEKCJA 3

Temat: Klęski żywiołowe

Klêski ¿ywio³owe – to, katastrofy w przyrodzie, powoduj¹ce szkody i zniszczenia na terenach
zamieszka³ych i u¿ytkowanych przez ludzi. 

Klêski ¿ywio³owe s¹ trudne do przewidzenia, co utrudnia zabezpieczenie siê przed nimi. Si³a
i gwa³townoœæ zjawisk przyrodniczych powoduj¹cych klêski ¿ywio³owe jest znacznie wiêksza ni¿
mo¿liwoœci przeciwstawienia siê im, st¹d czêsto w trakcie ich wystêpowania ginie wielu ludzi, pow-
staj¹ te¿ ogromne straty materialne. Ka¿de pañstwo posiada specjalne s³u¿by ratownicze
przeszkolone w zakresie pomocy ofiarom oraz usuwania skutków klêski ¿ywio³owej.

Ćwiczenie 1.
Wymieñ rodzaje powodzi.

1 .......................................................................................................................................

2 .......................................................................................................................................

3 .......................................................................................................................................

4 .......................................................................................................................................

Ćwiczenie 2.
Na czym polega ewakuacja?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Ćwiczenie 3.
Jak nazywamy urz¹dzenie do rejestrowania trzêsieñ ziemi?

..........................................................................................................................................

Ćwiczenie 4.
Podaj szybkoœæ przemieszczania siê cyklonu?

..........................................................................................................................................
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PRACA DOMOWA

Rozwi¹¿ krzy¿ówkê, nastêpnie odczytaj has³o a jego objaœnienie ze s³ownika wpisz w wykropkowane
miejsce:

1. Opad atmosferyczny.
2. Zalanie przez wodê terenów nisko po³o¿onych.
3. Pod³u¿ne usypisko ziemi.
4. Czêœæ morza, jeziora wcinaj¹ca siê w l¹d.
5. Góra z kraterem na szczycie.
6. Pr¹d, strumieñ powietrza. 
7. Miasto na Odr¹ zniszczone przez powódŸ.
8. Cyklon tropikalny.
9. Gromadz¹cy siê na rzece w okresie sp³ywu lód.

HAS£O

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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