
LEKCJA 3

Temat: Zagrożenia ze strony zjawisk
atmosferycznych

Formy realizacji:
• œcie¿ka miêdzyprzedmiotowa.

Cele szczegółowe:
• uzupe³nienie i usystematyzowanie wiadomoœci dotycz¹cych powstawania zjawisk atmosferycznych 

i ich oddzia³ywania na cz³owieka.

Cele operacyjne:
Po zakoñczeniu zajêæ uczeñ powinien umieæ:

• omówić zagrożenia człowieka ze strony zjawisk atmosferycznych,
• podaæ zwi¹zki miêdzy zjawiskami atmosferycznymi a samopoczuciem cz³owieka,
• wskazaæ specyfikê zjawisk atmosferycznych w pobli¿u zbiorników wodnych,
• wskazaæ specyfikê zjawisk atmosferycznych w górach,
• omówiæ zagro¿enia towarzysz¹ce niektórym zjawiskom atmosferycznym.

Metody nauczania: 
• pogadanka.

Pomoce dydaktyczne:
• rzutnik pisma,
• arkusze papieru,
• pisaki,
• taœma do przyklejania.

Formy aktywizacji uczniów: 
• praca w grupach.

Spis foliogramów

Nr Tytu³
12. Zagro¿enia ze strony wiatru.
13. Zagro¿enia ze strony opadów.
14. Zagro¿enia ze strony wy³adowañ atmosferycznych.
15. Zagro¿enia ze strony zamglenia.
16. Zagro¿enia ze strony zjawisk atmosferycznych.
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PLAN ZAJĘĆ ZE WSKAZÓWKAMI METODYCZNYMI

L.p. Czynnoœci Czas

1. Zwyczajowe czynnoœci wstêpne (przywitanie, sprawdzenie obecnoœci, zapoznanie
z tematem lekcji itp.). 1 min.

2. Wype³niæ polecenie 1 w karcie pracy ucznia. 1 min.

3. Omówiæ mechanizm powstawania wiatru. Zwróciæ uwagê na zale¿noœæ prêdkoœci
wiatru od warunków zewnêtrznych. Omówiæ zagro¿enia zwi¹zane z wiatrem
(foliogram nr 12), dodatkowo zanotowaæ mo¿na propozycje uczniów
(na przygotowanych arkuszach lub na tablicy). Uczniowie na bie¿¹co sporz¹dzaj¹
notatkê (polecenie 2 w karcie pracy – czêœæ dotycz¹ca wiatru). 3 min.

4. Omówiæ mechanizm powstawania opadów. Omówiæ zagro¿enia zwi¹zane z opadami
(foliogram nr 13), dodatkowo zanotowaæ mo¿na propozycje uczniów
(na przygotowanych arkuszach lub na tablicy). Uczniowie na bie¿¹co sporz¹dzaj¹
notatkê (polecenie 2 w karcie pracy – czêœæ dotycz¹ca opadów). 3 min.

5. Omówiæ mechanizm powstawania wy³adowañ atmosferycznych. Omówiæ zagro¿enia
zwi¹zane z wy³adowaniami atmosferycznymi (foliogram nr 14), dodatkowo mo¿na
zanotowaæ propozycje uczniów (na przygotowanych arkuszach lub na tablicy).
Uczniowie na bie¿¹co sporz¹dzaj¹ notatkê (polecenie 2 w karcie pracy – czêœæ
dotycz¹ca wy³adowañ atmosferycznych). 3 min.

6. Omówiæ mechanizm powstawania zamglenia. Omówiæ zagro¿enia zwi¹zane 
z zamgleniem (foliogram nr 15), dodatkowo mo¿na zanotowaæ propozycje uczniów
(na przygotowanych arkuszach lub na tablicy).Uczniowie na bie¿¹co sporz¹dzaj¹
notatkê (polecenie 2 w karcie pracy – czêœæ dotycz¹ca zamglenia). 3 min.

7. Omówiæ reakcje organizmu na zmiany warunków otaczaj¹cego œrodowiska (ciœnienie,
wilgotnoœæ, temperatura itp.), zwróciæ uwagê na nasilanie siê zagro¿eñ, w przypadku
zwiêkszania siê intensywnoœci zjawiska lub wystêpowania jednoczesnego kilku z nich. 3 min.

8. Podzia³ na grupy. W zale¿noœci od liczby grup, przydzielaæ tematy jednej lub,
co najwy¿ej, dwóm grupom. Rozdaæ arkusze papieru po dwa na ka¿d¹ z grup.
Na jednym z nich uczniowie proponuj¹ dzia³ania doraŸne w celu unikniêcia lub
zminimalizowania skutków zagro¿enia w przypadku zaskoczenia przez „z³¹” pogodê,
na drugim proponuj¹ dodatkowe wyposa¿enie lub dzia³anie, jakie nale¿a³oby
przygotowaæ, gdy przewidujemy mo¿liwoœæ pogorszenia siê pogody.
Proponowane tematy pracy grupowej: Mo¿liwoœæ wyst¹pienia intensywnych opadów,
wiatru i wy³adowañ atmosferycznych w czasie:
• spaceru lub wycieczki po mieœcie,
• wycieczki po otwartej przestrzeni,
• wycieczki w górach,
• wypoczynku nad jeziorem lub zalewem,
• pracy na powietrzu (np. na roli),
• wyjazdu grupowego na rowerach.
W celu uporz¹dkowania i ukierunkowania pracy w grupach, uczniowie powinni
korzystaæ z notatek w karcie pracy (polecenie 2) oraz foliogramu nr 16, który,
w miarê mo¿liwoœci, powinien byæ prezentowany przez ca³y czas pracy w grupach. 3 min.

9. Praca w grupach. 5 min.
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L.p. Czynnoœci Czas

10. Prezentacja wyników pracy grupowej polega na prezentacji wype³nionych arkuszy.
Podsumowanie pracy grupowej polega na wyodrêbnieniu spoœród propozycji uczniów,
które najczêœciej siê powtarzaj¹ i sporz¹dzeniu notatki w karcie pracy (polecenie 3).
Przyk³adowe propozycje:
Zaskoczenie Przewidywanie

Schowaæ siê w bezpiecznym miejscu Zabraæ parasol, okrycie
Mo¿liwie najszybciej wracaæ przeciwdeszczowe, ciep³¹ odzie¿
Unikaæ pojedynczo rosn¹cych Zapoznaæ siê z rozk³adem jazdy
wysokich drzew poci¹gów, autobusów
Unikaæ œliskich powierzchni Zaplanowaæ ewentualne, mo¿liwe
Unikaæ poruszania siê po drogach skróty
i jezdniach Poznaæ po³o¿enie schronisk, hoteli 12 min.

11. Wype³niæ polecenie 4 w karcie pracy ucznia. Podsumowanie.
W podsumowaniu mo¿na wykorzystaæ czêœæ „ZAPAMIÊTAJ” z karty pracy ucznia. 8 min.

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELA

Zjawiska atmosferyczne oddzia³ywuj¹ na cz³owieka, jego ¿ycie i œrodowisko. Specyfika tych zjawisk zale¿y od wielu
czynników, niektóre pojawiaj¹ siê na ca³ym obszarze ziemi, inne zaœ wystêpuj¹ w³aœciwie tylko na niektórych obszarach.
Do wystêpuj¹cych powszechnie na obszarze Polski zjawisk atmosferycznych nale¿¹: wiatr, opady, wy³adowania atmo-
sferyczne i zamglenia. Nios¹ one zagro¿enia, choæ te nie zawsze wynikaj¹ z bezpoœredniego oddzia³ywania tych zjawisk.

Rys.1. Mechanizm powstawania wiatru

Wiatr jest ruchem powietrza w atmosferze. Wywo³ywany jest przez ró¿nicê ciœnienia, wystêpuj¹c¹ na skutek
dzia³ania promieniowania s³onecznego. Nagrzewaj¹c powierzchniê ziemi, s³oñce czyni to w sposób nierównomierny, na
bardziej ogrzanym obszarze powietrze unosi siê w górê, a w mniej ogrzanym - opada w dó³. Prêdkoœæ wiatru zale¿y od
wytworzonej w ten sposób ró¿nicy ciœnienia. Dodatkowo, na kierunek wiatru wp³ywa ruch wirowy ziemi.
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Wiatr o niewielkiej prêdkoœci jest odczuwany przez cz³owieka, lecz nie powoduje gwa³townych zmian otaczaj¹cego
œrodowiska. Przep³yw powietrza w oddzia³ywaniu bezpoœrednim nie wywo³uje istotnych zagro¿eñ (mo¿e jedynie w przy-
padku wiêkszych prêdkoœci powodowaæ trudnoœci w oddychaniu, na skutek zjawiska podciœnienia). Wiatr o du¿ej prêd-
koœci mo¿e unosiæ ze sob¹ py³ i wiêksze przedmioty, co mo¿e stwarzaæ niebezpieczne sytuacje. Na niektórych obszarach
mo¿e powodowaæ dodatkowo ograniczenie widocznoœci.

Opady powstaj¹ przez skraplanie pary wodnej zawartej w powietrzu na skutek obni¿ania siê temperatury wraz
z wysokoœci¹. Skroplona para ³¹czy siê w wiêksze krople na tzw. j¹drach kondensacji, a po osi¹gniêciu odpowiednich
rozmiarów i masy, spada w kierunku powierzchni ziemi. W zale¿noœci od warunków temperatury w miejscu tworzenia
siê, opad mo¿e przybraæ postaæ deszczu, œniegu lub gradu. Je¿eli chodzi o oddzia³ywania bezpoœrednie, opady zawsze
powoduj¹ obni¿enie temperatury zewnêtrznej, zwiêkszenie wilgotnoœci i zmianê warunków ciœnienia. W oddzia³ywaniu
poœrednim opad powoduje odczucie dyskomfortu, mo¿e równie¿ prowadziæ do zawilgocenia skóry lub ubrania, co zawsze
zaburza wymianê ciep³a miêdzy cia³em cz³owieka a otoczeniem. Ponadto opady zawsze powoduj¹ ograniczenie
widocznoœci.

Wy³adowanie atmosferyczne jest roz³adowaniem ró¿nicy potencja³u elektrostatycznego, który powstaje pomiêdzy
chmur¹ a powierzchni¹ ziemi lub pomiêdzy chmurami. W czasie wznoszenia, przemieszczaj¹ce siê cz¹steczki powietrza
tr¹ o siebie nawzajem, co powoduje ³adowanie siê ich ³adunkiem elektrostatycznym. Bezpoœrednie dzia³anie wy³adowa-
nia atmosferycznego jest identyczne jak dzia³anie pr¹du elektrycznego. Powoduje zmiany wewnêtrzne w organizmie
cz³owieka polegaj¹ce na parali¿u miêœnia serca lub miêœni oddechowych, albo te¿ zmiany spowodowane dzia³aniem tem-
peratury, co mo¿e prowadziæ do œmierci lub trwa³ego kalectwa.

Rys. 2. Mechanizm powstawania wy³adowañ atmosferycznych.

Wy³adowania atmosferyczne docieraj¹ do najwy¿szych punktów na powierzchni ziemi (drzewa, kominy), lub do
miejsc wystêpowania pól elektromagnetycznych (linie energetyczne, transformatory). W oddzia³ywaniu poœrednim mo¿e
wystêpowaæ zagro¿enie po¿arowe. Towarzysz¹ce wy³adowaniom grzmoty, jako dŸwiêki niskoczêstotliwoœciowe, skutkuj¹
odczuwaniem lêku i pogorszeniem samopoczucia.

Zamglenia spowodowane s¹ koncentracj¹ pary wodnej w powietrzu w stanie skroplenia i silnego rozproszenia.
Nie powoduj¹ skutków bezpoœrednich, lecz mog¹ byæ Ÿród³em ró¿nych innych zagro¿eñ zwi¹zanych z ograniczeniem
widocznoœci.

Nie sposób pomin¹æ faktu, ¿e wszystkie wspomniane zjawiska zmieniaj¹ œrodowisko cz³owieka w kierunku odczu-
cia dyskomfortu. Z³e warunki atmosferyczne utrudniaj¹ koncentracjê, co zwiêksza mo¿liwoœæ wypadku. Dlatego tak
wa¿ne jest, by œwiadomoœæ zagro¿eñ powodowa³a takie dzia³anie, które mo¿e zabezpieczyæ cz³owieka przed ich skutka-
mi lub skutki te wymiernie ograniczyæ. Ponadto niektóre osoby mog¹ mieæ szczególne sk³onnoœci do reakcji organizmu
na, np. zmiany ciœnienia. Zjawiska atmosferyczne powoduj¹ nasilenie siê dolegliwoœci w stanach chorobowych.

Szybkoœæ przebiegu zjawiska, jak równie¿ jego nasilenie zale¿y od warunków zewnêtrznych oraz od ukszta³towania
powierzchni. Istotn¹ rolê odgrywaj¹ tak¿e wystêpuj¹ce na danym obszarze zbiorniki wodne i dzia³alnoœæ prowadzona
przez cz³owieka. W górach ruchy powietrza s¹ zawsze bardziej gwa³towne, a du¿a ró¿nica poziomów wzniesieñ powodu-
je znaczne dysproporcje w nagrzewaniu powierzchni ziemi. Du¿e zbiorniki wodne przyczyniaj¹ siê do zwiêkszania wilgot-
noœci powietrza, pojawiania siê ró¿nic w ciœnieniu atmosferycznym i zwiêkszaj¹ prawdopodobieñstwo wyst¹pienia
opadów. Stwarza to specyficzne warunki do rozwoju i przebiegu danego zjawiska na danym obszarze. Jednoczesne
wyst¹pienie kilku zjawisk atmosferycznych, potêguje zagro¿enia z nimi zwi¹zane.
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KARTA PRACY UCZNIA – LEKCJA 3

Temat: Zagrożenia ze strony zjawisk
atmosferycznych

Ćwiczenie 1
Odpowiedz „TAK” lub „NIE” na nastêpuj¹ce pytania. Decyduj siê natychmiast. Odpowiedzi zanotuj
w zaciemnionych miejscach.

a) Czy wiesz, dlaczego wieje wiatr?

b) Czy wiesz, jak powstaj¹ wy³adowania atmosferyczne?

c) Czy potrafisz zachowaæ siê w czasie burzy?

d) Czy potrafisz przewidzieæ zmiany pogody w najbli¿szym czasie?

e) Czy parasol uwa¿asz za zbêdny?

Ćwiczenie 2
Zapisz, jaki zagro¿enia nios¹ w sobie zjawiska atmosferyczne.

Zagro¿enia bezpoœrednie Zagro¿enia poœrednie

WIATR

OPADY
ATMOSFERYCZNE

WY£ADOWANIA
ATMOSFERYCZNE

ZAMGLENIA
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Ćwiczenie 3
Zapisz, w jaki sposób mo¿na os³abiæ lub zminimalizowaæ skutki i oddzia³ywanie zjawisk atmosfe-
rycznych. 

W przypadku zaskoczenia nag³¹ zmian¹ W przypadku przewidywania zmiany
warunków atmosferycznych warunków atmosferycznych

Ćwiczenie 4
Wróæ do polecenia 1. Odpowiedzi „TAK” lub „NIE” zapisz w jasnych miejscach.

ZAPAMIÊTAJ  !

• ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE RZADKO WYSTÊPUJ¥ ODRÊBNIE, DLATEGO SKUTKI ICH

ODDZIA£YWANIA NAK£ADAJ¥ SIÊ I POTÊGUJ¥

• ODCZUWANIE SKUTKÓW ZJAWISKA ZALE¯Y OD JEGO NATÊ¯ENIA

• TOLERANCJA SKUTKOW MO¯E BYÆ RÓ¯NA NAWET W KOLEJNYCH DNIACH

• NAJLEPSZYM ZABEZPIECZENIEM JEST NIE NARA¯AÆ SIÊ BEZ POTRZEBY
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