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POSŁUCHAJ WIERSZA: 

PIOTRUŚ I POWIETRZE                               autor- Ludwik Jerzy-Kern 
Był pewien chłopiec w różowym swetrze, 
którego raz zapytano: 
Czym chciałbyś zostać Piotrusiu? 
Powietrzem! 
Dlaczego powietrzem? 
Ano, 
dlatego tylko, proszę mamusi, 
że ono nic robić nie musi. 
Pobladła biedna mama z wrażenia, 
ot los mieć syna lenia. 
Wieczorem poszedł Piotruś do łóżka, 
mamusia światło zgasiła. 
I zasnął Piotruś, a dobra wróżka 
w powietrze go zamieniła. 
I nagle patrzcie co się dzieje: 
Piotruś po świecie wieje. 
W miastach uderza o domów mury, 
w górze na niebie rozpędza chmury, 
na morzy białe spostrzega żagle, 



więc mocno dmucha w te żagle nagle, 
na szosach siwe podnosi kurze, 
organizuje trzy groźne burze, 
porusza liście na wszystkich drzewach, 
we wszystkich ptasich gardziołkach śpiewa, 
jest jednocześnie we wszystkich stronach, 
w samochodowych siedzi oponach, 
wierci się, kręci, tańczy jak fryga, 
aeroplany na sobie dźwiga, 
i – to już chyba największa heca – 
dmucha jak wariat we wszystkich piecach… 
Rano, gdy zbudził się, przetarł oczy 
i rzekł: 
Zmęczyłem się bardzo w nocy. 
Nie przypuszczałem, proszę mamusi, 
że tak powietrze pracować musi… 

Odpowiedz na pytania: 

●  Kto jest bohaterem wiersza? 
●  Kim chciał zostać chłopiec i dlaczego? 
●  Kto odwiedził Piotrusia w nocy? Co mu się przyśniło? 
●  Czy chłopiec zmienił zdanie, Czy w dalszym ciągu pragnął  
     być powietrzem? 

                            CO TO JEST POWIETRZE? 

                                 DO CZEGO SŁUŻY? 

                      CZY POWIETRZE MOŻNA ZOBACZYĆ ? 

                                   CZY MA ZAPACH? 

 

 

 



         

           ODPOWIEMY NA TE PYTANIA WYKONUJĄC DOŚWIADCZENIA. 

                 NAJPIERW WYJAŚNIJMY SOBIE CO TO JEST POWIETRZE? 

                         CO TO JEST POWIETRZE? 

                                Wszyscy potrzebujemy powietrza. 

Powietrze niezbędne jest do życia ludziom, roślinom i zwierzętom. Służy do 
oddychania. Jest to mieszanina gazów inaczej zwana atmosferą.  

 

 

               CZY POWIETRZE  MOŻEMY POCZUĆ? 

Doświadczenie1: 

Nadmuchaj balon, na podłodze lub stole umieść drobne papierki. Po woli rozchyl 

górną część balona i skieruj go na porozrzucane kawałki papieru. Co się dzieje ? 

FRUWAJĄ DOOKOŁA. Skieruj górną część balona na własną rękę lub nogę. Co czujesz?  

To właśnie powietrze. Można je poczuć na własnej skórze! 

WNIOSEK: POWIETRZE MOŻEMY POCZUĆ, ALE NIE NOSEM, TYLKO  

                                                 JEGO PODMUCH. 

Doświadczenie 2: 

Do przygotowanych 3 nieprzeźroczystych pojemniczków włóż: zmieloną kawę, 

skórkę z cytryny, ocet i zamykamy je na chwilę. Czy coś czujesz?  

NIE.. Otwórz pojemniki  po dłuższej chwili. Co czujesz? 

Teraz możemy poczuć  unoszące się z ich wnętrz zapachy.  

WNIOSEK: POWIETRZE, CHOCIAŻ SAMO NIE PACHNIE PRZENOSI ZAPACHY.  

 

                        CZY POWIETRZE MOŻEMY USŁYSZEĆ? 

Doświadczenie 3: 

Nadmuchaj balon. Wypuść z niego powietrze ściskając za szyjkę balonu. Czy 

słyszysz jakiś dźwięk? 

WNIOSEK: POWIETRZE MOŻNA USŁYSZEĆ. 



 

                      CZY POWIETRZE MOŻNA ZOBACZYĆ ? 

 

Doświadczenie 4: 

Załóż szyjkę napompowanego balonu na słomkę do napoju (cały czas trzymając 
szyjkę, aby nie uszło powietrze) i włóż ją do słoika z wodą. Następnie puść 
szyjkę balonu, a powietrze dostało się do wody tworząc pęcherzyki. 
WNIOSEK: POWIETRZE CZASEM MOŻEMY ZOBACZYĆ. 
 

 
 

 

Doświadczenie 5: 

                         NAELEKTRYZOWANY BALON 

Czy Wiesz, że balon może zostać naelektryzowany? Wystarczy pocieranie 
wełnianym szalikiem i będzie przyciągał drobinki papieru! A jak przytknie się 
taki balon do nosa, to będzie lekko łaskotał! Zobaczcie sami, jak łatwo zrobić 

to doświadczenie🙂. 
Materiały i przybory: 

 balon 
 skrawki gładkiej bibułki lub innego cienkiego papieru 
 wełniany szalik 
1. Nadmuchaj balon i zawiąż na supełek. 
2. Gładką bibułkę porwij na małe skrawki. 
3. Potrzyj balonik energicznie skrajem szalika. 
4. Zbliż balonik do papierków. 
5. Balonik będzie również „przyklejał” się do ściany. Aby to zaobserwować 
musisz naelektryzować balon przez pocieranie a następnie zbliżyć do ściany. 


