
W ramach realizowanego w Naszej Szkole przedsięwzięcia  
„My w świecie innowacji”  

klasy IV-te  przystąpiły do realizacji projektu  
„Co z tą pogodą?”. 

W trakcie realizacji projektu uczniowie m.in: 

 tworzyli  ilustracje do wierszy i powiedzeń o pogodzie,  
 wykonywali dzienniczki pogody w j. polskim i w j. angielskim, 
 wyszukiwali informacje dotyczące przystosowań roślin 

i zwierząt w różnych strefach klimatycznych i zmiennych 
warunkach pogodowych, 

 rozpoznawali i nazywali środki poetyckie, za pomocą których 
poeci opisywali pogodę i jej składniki, 

 samodzielnie pisali wiersze o różnych elementach pogody,  
 opisywali krajobraz i zwracali uwagę, jak się on zmienia  

w zależności od pogody, 
 zbierali informacje o rekordach pogody na kuli ziemskiej, 
 omawiali a następnie tworzyli ilustracje do utworów opisujących 

pogodę (Dwa wiatry, J. Tuwima, Pogoda, W. Fabera, Deszcz, 
D. Gellner), 

 doskonalili czytanie ze zrozumieniem i rozwiązywanie zadań 
matematycznych wykorzystując karty pracy związane 
tematycznie z pogodą. 

Uczestnictwo w projekcie dostarczyło uczniom nie tylko nowych 
wiadomości, pozwoliło również na doskonalenie umiejętności 
współpracy w grupie i prezentacji. Było okazją do dobrej zabawy 
i odkrywania oraz doskonalenia talentów. 

 

 

 

 



   

 

   

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Jesień zbudziła się z rana  
Wyszła w pole troszeczkę zaspana. 
Nad łąkami mgłę ujrzała 
Krople rosy na trawach porozwieszała. 
Skoczył wietrzyk zamaszyście 
Zerwał z drzewa  wszystkie liście. 
Dzieci, gdy to zobaczyły 
Ciepłe kurtki nałożyły, 
A na ręce rękawiczki  
A na nogi ciepłe trzewiczki. 

M. Kuligowska, N. Żak, N. Pacuszka  kl.4b 

 

Zimą śnieg obficie pada 
Cieszy się dzieci gromada 
Białe dachy, biały las 
To zimowy, piękny czas. 
 
Ulepimy dziś bałwana 
To wie każdy z nas. 
Zimą drzewa białe są 
Pokrywa je srebrny szron 
Na gałązkach mróz rozwiesza koronki  
A ptakom zamraża ogonki. 
 
Dzieci z takiej pogody też chętnie korzystają 
Na sankach , łyżwach oraz nartach z górki śmigają. 
Mrozu się nie boją, bawią się śnieżkami 
Ręce zagrzewają tymi zabawami 

H. Porzezińska, A. Świetlik, A. Szczepańska, T.  Zagański kl.4 b 

 

 Wiosenna pogoda 
Wiosną pada deszczyk, wtedy rośnie las. 
Czasem świeci słońce i to cieszy nas. 
Kiedy słońce z deszczem w konkury staje 
Wtedy most tęczowy na niebie powstaje. 
Piękna tęcza do wyjścia na dwór nas zachęca. 
Pada sobie deszczyk, tworzą się kałuże 
Gdy wiatr silny powieje ,sprowadzić może burze. 
Smutnieją ścieżki,  sady i lasy 
Kiedy słoneczko udaje się na wczasy. 

J. Kucharski, J. Cedro, B. Cuda, A. Rostkowski kl. 4b 

 

 

 

 

 


