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DWA WIATRY 

Jeden wiatr – w polu wiał, 

Drugi wiatr – w sadzie grał: 

Cichuteńko, leciuteńko, 

liście pieścił i szeleścił, 

Mdlał … 

 

Jeden wiatr – pędziwiatr! 

Fiknął kozła, plackiem spadł, 

Skoczył, zawiał, zaszybował (…) 

 

Drugi wiatr … 

Sfrunął śniegiem z wiśni kwiat, 

Parsknął śmiechem cały sad, 

Wziął wiatr brata za kamrata, 

Teraz z nim po polu lata, 

Gonią obaj chmury, ptaki, 

Mkną, wplątują się w wiatraki (…) 



Gdy świeci słońce, niektóre obszary na Ziemi ogrzewają się 

szybciej, niż pozostałe. Ciepłe powietrze, które znajduje się 

nad tymi obszarami, staje się lżejsze i unosi się do góry. Na 

jego miejsce dołem przepływa zimniejsze i cięższe 

powietrze z mniej ogrzanych obszarów. Ten ruch powietrza 

nazywamy wiatrem. 

 



Wiatr można nie tylko poczuć, ale też go usłyszeć 

Posłuchaj szumu wiatru (kliknij w głośnik na obrazku) 
 



Wiatr przynosi ludziom równie wiele szkód, jak         

i korzyści. Bez niego świat wyglądałby zupełnie 

inaczej. 

► Umiarkowanie silny wiatr pozwala 

na puszczanie latawców. 

 

 

► Zbyt silny wiatr bywa 

nieprzyjemny. 

 



Człowiek nauczył się korzystać z siły 

wiatru 

► Przez stulecia wykorzystywano siłę wiatru do poruszania śmigieł wiatraków 

 



Współcześnie wiatr jest czystym 

źródłem energii 

 



Wiatr przenosi pyłki roślin, zapylenie przez 

wiatr nosi nazwę anemogamia lub 

wiatropylność 



Wiatr umożliwia uprawianie sportów: 
 

• SURFINGU 

 

 

• WINDSURFINGU 



 

 

 

 

 

 

• KITESURFINGU 

• ŻEGLARSTWA 



Nie możemy jednak zapomnieć, że wiatr to 

żywioł – potężne, niezależne od człowieka, 

bardzo często niebezpieczne, zjawisko 

naturalne 



Potężny wiatr wiejący nad morzem 

wywołuje sztorm 



Silne wiatry w głębi lądu zrywają dachy  

i łamią drzewa 



Kiedy wiatr kręci się w kółko, tworzy się 

jeden z najszybszych i najgroźniejszych 

wiatrów na Ziemi – trąbę powietrzną. 



A jaki dziś wiatr wieje za oknem? 

Na mapie pogody zaznaczamy wiatr symbolem 

rękawa w kolorze biało – czerwonym. 



Rozwiąż krzyżówkę 
1. Budowla najczęściej drewniana 

wyposażona w skrzydła poruszane siłą 

wiatru napędzające urządzenie 

2. Szkielet pokryty materiałem lub 

papierem, połączony liną z osobą lub 

punktem na ziemi unoszony siłą 

wiatru 

3. Pozwala na bezpieczne wylądowanie 

skoczka 

4. Jego ruch wywołuje wiatr 

5. Chroni przed deszczem lub słońcem 

6. Konieczne do wprawienia w ruch 

kajaka 

7. Ogrzewa Ziemię 

8. Z niej nie zawsze duży deszcz 

9. Część kurtki, która chroni od wiatru                  

i deszczu 



Połącz każdą sylabę zapisaną z lewej strony  

z sylabą zapisaną z prawej strony tak, aby 

powstały wyrazy należące do rodziny wyrazu 

wiatr 

► wiatr   nie     

► wiet    rzysko     

► wiate     rek   

► wiatro    wy 

► wiat     aczek 

► wi   cher 

► wiatro  rzyk 

► wietrze  łap 

 

 





Źródła, z których pochodzą materiały: 

wikipedia 

WSiP- materiały dla nauczyciela 

 
  


