
CO ZROBIĆ W CZASIE BURZY I SILNEGO WIATRU?  

  

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Wielu z Was z pewnością wyjedzie na wczasy. 
Przypomnijmy sobie zatem parę informacji nt. BURZY i WIATRU, aby wiedzieć jak się 
zachować gdy warunki pogodowe nagle zmienią się i staną się niekorzystne np. podczas pobytu 
na świeżym powietrzu. 

  

Zaczynamy!:-) 

BURZA - jest to zjawisko zaburzenia równowagi atmosferycznej, które objawia się z reguły 
obfitymi opadami, silnym wiatrem oraz wyładowaniami atmosferycznymi. 

Gdzie rodzą się burze? 

"Burze tworzą się w wielkich czarnych chmurach burzowych, które czasami powstają pod koniec 
gorącego letniego dnia. We wnętrzu takiej chmury wieje bardzo silny wiatr, który porywa ze sobą 
krople wody. Cała chmura naładowana jest też elektrycznością. Ładunki elektryczne pojawiają się 
na niebie jako ogromne, oślepiające iskry zwane błyskawicami lub piorunami. 

Podczas burzy najbezpieczniej zostać w domu. Nigdy nie chowaj się pod drzewem- może uderzyć 
w nie piorun. 

Błyskawica uderza z prędkością 140 tysięcy kilometrów na sekundę! 

By dowiedzieć się, jak daleko od ciebie jest burza, licz sekundy pomiędzy błyskawicą i 
grzmotem. Każde trzy sekundy to jeden kilometr odległości. 

Największe chmury burzowe mogą mieć nawet 16 kilometrów wysokości. To prawie dwa razy 
więcej niż wysokość Mount Everestu. 

Czym jest grzmot?- Błyskawice są niesamowicie gorące. Kiedy rozbłyskują na niebie, 
podgrzewają powietrze tak szybko, że wytwarza się niski dźwięk przypominający eksplozję. To 
właśnie jest grzmot. 

Czasami podczas burzy można zobaczyć dziwne, roziskrzone kule światła, unoszące się tuż nad 
ziemią. To zdumiewające zjawisko jest nazywane piorunem kulistym. Naukowcy nie wiedzą do 
końca, co je właściwie wywołuje, mogą to być jednak kule rozpalonych gazów, uwalnianych w 
chwili uderzenia błyskawicy w ziemię. 

CIEKAWOSTKA! - Jeśli piorun uderzy w piaszczyste podłoże, żar może stopić piasek. Kiedy 
piasek już ostygnie, przyjmuje formę szklanej rzeźby pokazującej, którędy wędrowała 
błyskawica. 

DLACZEGO WIEJE WIATR?  

Kiedy czujesz powiew wiatru, to znaczy, że porusza się powietrze. Powietrze przemieszcza się 
wtedy, kiedy jest ciepłe. Robi się wówczas lżejsze i podnosi się ku niebu. W jego miejsce wpływa 
chłodniejsze powietrze i tak właśnie powstaje wiatr. 

Powietrze jest niewidzialne, więc nie możesz zobaczyć wiatru. Możesz go jednak poczuć na 
twarzy, widzisz też jak kołysze drzewami. 

Oto dowód na to, że ciepłe powietrze się podnosi- Połóż piórko na ciepłym grzejniku i obserwuj, 
jak wędruje w górę, wraz z unoszącym się powietrzem. 

Wiatry wiejące z prędkością ponad 117 km/h, czyli huragany, to najgroźniejsze zjawiska 
burzowe na Ziemi. Huragany są groźne zarówno na lądzie, jak i na morzu. Większość fal 
podnoszona jest przez wiatr wiejący nad powierzchnią wody, a huragan może podnieść falę do 



wysokości 30 metrów! Uderzenie takiej potężnej ściany wody może w ciągu kilku minut zatopić 
nawet duży statek." (źródło- KSIĘGA PRZYRODY- Wydawnictwo Olesiejuk) 

  

Wiersz „Burza” Marcina Przewo źniaka 

Co się dzieje tam u góry? 

Wielką wojnę toczą chmury? 

Wciąż na siebie nacierają I strzelają, i błyskają? 

Co się tam na górze dzieje? 

Że się nam na głowy leje? 

Od błyskawic niebo trzeszczy, 

A nam w butach chlupie deszczyk. 

Ciemne niebo dudni, świeci… 

Co się dzieje tam na górze? 

Wiedzą to na pewno dzieci: 

Oglądamy groźną… (burzę). 

  

Mam dla Was filmik oraz stronę internetową- podane są tam wskazówki- jak należy się 
zachowywać podczas burzy będąc w domu i poza domem. 

• https://www.youtube.com/watch?v=z2c8shHGkMM 
• https://rcb.gov.pl/alertrcb/zagrozenia-poradniki/burza-badz-bezpieczny/ 

Co to piorunochron??- jest to urządzenie montowane na dachu domu, które ma za zadanie 
przyjąć uderzenie pioruna, a następnie odprowadzić prąd piorunowy do ziemi, dzięki niemu 
możemy czuć się w domu bezpiecznie! 

  

Bajki:  

• https://www.youtube.com/watch?v=a8w_7eCq7pU&t=137s 
• https://www.youtube.com/watch?v=6q8wKbzmkgI 

  

Zadania w kartach pracy: 

4l.- str. 48 

5l.- str. 33 a i b 

6l.- str. 39b 

 


