
Temat lekcji: Kierunki świata i obserwacje meteorologiczne. 

 (Jest to lekcja podsumowująca do przeprowadzenia w terenie) 

Zadania: 

- zaznaczyć położenie miejscowości i jeziora na mapie konturowej Polski 

- określić w jakim kierunku od szkoły znajduje się jezioro 

- zmierzyć temperaturę powietrza i określić inne składniki pogody (opady, 

zachmurzenie, wiatr) 

- wymienić obiekty znajdujące się na północ, południe, wschód, zachód od jeziora 

 

Cele: 

Wiadomości: 

A: Uczeń wie: 

 - co to jest widnokrąg 

 - jakie są kierunki główne 

 - jakie przyrządy są niezbędne do obserwacji pogody 

 - co to jest pogoda 

B: Uczeń potrafi: 

 - wskazać w terenie widnokrąg 

 - wyznaczyć kierunek północny w terenie i za pomocą kompasu 

 - określić kierunki różnych obiektów w stosunku do miejsca obserwacji 

 - odczytać wartość temperatury powietrza 

 - określić kierunek wiatru 

 - nazwać opady i osady atmosferyczne 

Metoda: zajęcia w terenie 

Forma pracy: grupowa 

Typ lekcji: utrwalająca 

Środki dydaktyczne: mapa konturowa Polski, mapa Pojezierza Wałeckiego i Wałcza, 

termometr, patyczek z bibułą lub folią, karta pracy. 

 

 

 

 

 



Karta pracy 

 

1. Na mapie konturowej Polski zaznacz miejscowość, w której znajduje się szkoła. 

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

2. Na mapie Pojezierza Wałeckiego zaznacz Jezioro Raduńskie 

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

 

3. Określ, w jakim kierunku od szkoły znajduje się Jezioro Raduńskie 

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

4. Dokonaj pomiarów: temperatury powietrza, nasłonecznienia, siły i kierunku wiatru 

 a) zmierz temperaturę powietrza (wynik wpisz do tabelki), pomiar ten wykonujemy 

na wysokości 1,5 m nad ziemią 

 b) nasłonecznienie ocenia się, używając określeń: słonecznie, półcień, cień 

 c) siłę wiatru ocenia się za pomocą patyka z przyklejonym na końcu paskiem 

bibuły lub folii szerokości ok. 2-3 cm i długości ok. 30 cm. Patyk trzyma się 

uniesiony w górze przez ok. 2 minuty. Jeśli pasek bibuły porusza się i jest 

wzniesiony jak chorągiewka, to siła wiatru jest duża, jeśli pasek opada w dół, siła 

wiatru jest niewielka. 

Po wykonaniu pomiarów wypełnij tabelkę: 

 

 Temperatura 

powietrza 

Nasłonecznienie Siła  

wiatru 

Kierunek 

 wiatru 

Stanowisko I     

Stanowisko II     

Stanowisko III     

 

 

5. Wymień obiekty znajdujące się na północ, południe, wschód, zachód od jeziora 

a) na północy -  

b) na południe -  

c) na wschód -  

d) na zachód -  

6. Pogoda to................................................................................................... 


