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Dzień Wiatru 

 

„Unosi szybowce, popycha żaglowce, obraca wiatraki. 

Kto to taki?” 

Tak, to wiatr, niewidoczny bohater naszego dnia codziennego. Wiatr to poziomy ruch 

powietrza  

wywołany przez różnicę ciśnień oraz różnicę w ukształtowaniu terenu. 

Powietrze w ruchu, czyli wiatr rzeźbi powierzchnię Ziemi. 

Częściowym dziełem wiatru są zmiany wierzchołków starych gór, ciekawe rzeźby na pustyni, 

ruchome piaszczyste wydmy i przechylone konary samotnych drzew w kierunku wiania. 

 

Wiatr rozsiewa nasiona różnych roślin, roznosi zapachy i zachęca owady do ich zapylenia. 

Ludzie także nauczyli się wpływać na 

jego siłę i kierunek. Przy okazji 

Światowego Dnia Wiatru warto zatrzymać 

się na chwilę, otworzyć okno, poczuć 

wiatr we włosach 

 i zastanowić się jak wiele mu 

zawdzięczamy i jak wiele jeszcze musimy 

się nauczyć, 

 by móc korzystać z jego potęgi. 

 

Dzień Wiatru  

został zainaugurowany w 2007 roku przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki 

Wiatrowej (EWEA) oraz Światową Radę Energetyki Wiatrowej (GWEC). Najpierw jako 

święto o zasięgu europejskim, a od 2009 roku już o zasięgu światowym. Celem obchodów 

tego dnia jest odkrywanie wiatru, jego mocy i możliwości, które mogą zmienić życie na 

ziemi, głównie przy wykorzystaniu energii tego żywiołu. 



                    

 

 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, 

Świdrem w górę zakołował 

I przewrócił się, i wpadł 

Na szumiący senny sad, 

Gdzie cichutko i leciutko 

Liście pieścił i szeleścił 

 

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, 

Głupkowate mylą śmigi, 

W prawo, w lewo, świst, podrygi, 

Dmą płucami ile sił, 

Łobuzują, pal je licho!... 

 

A w sadzie cicho, cicho.. 

Julian Tuwim 

 

 

 

 



Zabawy z wiatrem…. 

 

Wiatrołap 

Czy można złapać wiatr? Spróbujcie. Wyjdźcie na dwór w wietrzną pogodę 

 i spróbujcie złapać wiatr do foliowej torebki. Udało się? 

 

W królestwie baniek mydlanych 

Wietrzna pogoda idealnie nadaje się do puszczania baniek mydlanych. Najlepiej tych dużych! 

Im więcej uda wam się ich zrobić, tym lepsza będzie zabawa. Obserwujcie, dlaczego raz się 

unoszą, a innym razem szybko opadają, w jakich okolicznościach zmieniają kierunek lotu. 

Dlaczego bańki lecą do góry, a ludzie nie? 

 

Dmuchawce 

Zdmuchując co roku puchate dmuchawce,  szybko zrozumiecie zasadę rozsiewania nasion. 

Rozejrzyjcie się - co jeszcze wiruje w powietrzu? Co jest lekkie i wiatr porwie to z łatwością? 

Co jest ciężkie? Jak nazywają się różne rodzaje wiatru?  

Niektóre nazwy brzmią tajemniczo: orkan, huragan, cyklon... Wiatr, z którym mamy do 

czynienia w Polsce, zazwyczaj nie jest silny. Ale są miejsca na świecie, gdzie potrafi 

przenieść dom, wyrwać drzewo z korzeniami... 

 

Rowerowy pędziwiatr 

Łopotanie, trzepotanie, wirowanie na wietrze - obserwacja tych zjawisk sprawia trudną do 

opisania przyjemność... Pędząc na rowerze lub hulajnodze można łatwo poczuć pęd 

powietrza na twarzy. 

 

Ćwiczenia oddechowe 

Wiatr i piórka, dzieci dmuchajcie w piórka i postarajcie się jak najdłużej utrzymać 

 je w powietrzu. 

 

Zadanie na dziś!!! 

Drogie świetliczaki do muzyki, którą usłyszycie stwórzcie obraz tańczącego wiatru według 

własnego pomysłu i wybranego rekwizytu- paski z bibuły i kawałki folii . 

 

 

Miłego dnia !!! 

Wioletta Dziadczyk, Beata Jakóbczak, Katarzyna Kaźmierczak 


