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Ptaki polskich Karpat
Scenariusze zajęć – nauczanie początkowe

Ewa Pytlak, Jadwiga Dybysławska

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki 2016

Scenariusz 1

Kto mieszka w Karpatach?
Zwykłe i niezwykłe ptaki Karpat
Czas realizacji: 3×45 min
Miejsce: sala lekcyjna
Cel główny: Poznanie regionu polskich Karpat i gatunków ptaków występujących na tym terenie
Cele szczegółowe:
Uczeń:
– wymienia nazwy ptaków występujących w Karpatach,
– potrafi wskazać Karpaty na mapie Polski i ich podstawowe pasma górskie.
Środki dydaktyczne: opis i zdjęcia wybranych gatunków ptaków (załącznik 1), piórka z literami nazwy: KARPATY – każde piórko to jedna litera (załącznik 2); zdjęcia krajobrazów Karpat: skaliste szczyty,
łąki wysokogórskie, bory świerkowe, buczyny, siedliska ludzkie, potoki, kośne łąki (załącznik 3); mapa
fizyczna Polski; zdjęcia ptaków do pocięcia: gawron, sójka, zimorodek, krzyżówka, dzięcioł białogrzbiety, bogatka, puchacz (załącznik 4).

Przebieg zajęć

1. Nazwa i położenie Karpat na terenie Polski
Opowieść ruchowa „Lot nad Karpatami”
Nauczyciel zaprasza dzieci do wspólnego lotu nad górami (ważne, aby nie wymieniać nazwy
KARPATY). Dzieci zmieniają się w ptaki i przy dźwiękach spokojnej muzyki poruszają się zgodnie
z instrukcją nauczyciela.
Wyobraźcie sobie, że jesteście ptakami. Czeka Was daleka droga, przed którą trzeba się posilić. Szukacie
swojego pożywienia, pijecie wodę, sprawdzacie stan swoich skrzydeł… Wyruszamy wszyscy. Wzbijamy się
wysoko, machając skrzydłami tak, by wykorzystać dobre prądy powietrza. Ustawcie się jedno za drugim
i wybierzcie swojego przewodnika, czyli najsilniejszego ptaka. W razie potrzeby będziecie zmieniać przewodnika, by ten prowadzący mógł odpocząć, bo to właśnie on musi pokonać największy opór powietrza.
Popatrzcie teraz w dół – mijamy pola, na których pracują ludzie – pomachajcie im skrzydłami na powitanie. Przed wami pojawia się duże ciemne pasmo – to lasy iglaste. Niektóre drzewa są bardzo wysokie, więc
uważajcie, żeby któryś z was, zachwycony pięknem lasu, nie zahaczył o czubek jodły. Przed nami pojawiają
się hale, a na nich pierwsze pasące się zwierzęta. To pastwiska dla owiec. Ale już przed nami widać białe,
ośnieżone jeszcze szczyty gór. Niektóre z nas będą tu lądować – to ich dom. Inne polecą dalej w poszukiwaniu odpowiednich miejsc do założenia gniazda. O, już widać jakieś domy, słychać nawet szczekanie psów
i wesołe głosy koni brykających po polach. Tam też znajdziecie swoje miejsce. Tyle różnych pięknych miejsc
mijamy, a wszystkie przeplatane są wyższymi i niższymi wzniesieniami czy wysokimi górami. Widać też
wąskie, niebieskie nitki rzek i potoki. Kto z was tam będzie szukał swojego miejsca? Latamy nad tą krainą
pełną lasów, łąk wysokogórskich, szczytów górskich, rwących potoków i rzek, siedlisk ludzkich i pól uprawnych. Jesteście zmęczeni, ale dolecieliście na miejsce. Powoli lądujecie. Siadacie w kole…

Rozsypanka literowa „Karpaty”

Pióra ptaków:
K – sójka
A – puchacz (brązowe)
R – krzyżówka
P – zimorodek
A – dzięcioł białogrzbiety (czarno-białe)
T – bogatka
Y – gawron

Po zakończeniu opowieści dzieci siadają w kole. Nauczyciel pyta je, jakie miejsca mijały w czasie lotu,
czy wiedzą, gdzie to mogło być. Na środku koła rozrzuca piórka z literami. Każda litera przyporządkowana jest do jednego pióra. Dzieci mają za zadanie z rozsypanych piór z literami ułożyć nazwę – miejsce, w którym znalazły się ptaki. Nauczyciel akceptuje każdą propozycję, którą ułożą dzieci. W razie
trudności z ułożeniem poprawniej nazwy podpowiada, np. pierwszą, ostatnią literę, informuje, że „t”
jest w środku itp.

Mapa Polski
Nauczyciel pokazuje mapę Polski i prosi o wyszukanie nazwy: Karpaty. W razie trudności przypomina,
że góry na mapie zaznaczone są kolorem pomarańczowym, żółtym. Dzieci po odnalezieniu Karpat
określają ich położenie na mapie – Karpaty znajdują się na dole mapy (na południu Polski), biegną
wzdłuż południowej granicy Polski.
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Kto więcej – wyszukiwanie nazw pasm górskich
Nauczyciel zaprasza dzieci do bliższego poznania Karpat. Dzieli klasę na siedem zespołów. Prosi, aby
każdy z nich wybrał „pisarza”. Jego zadaniem będzie wypisywanie nazw pasm górskich podawanych
przez gońców – dzieci, które będą podbiegać do mapy i wyszukiwać nazwy pasm. Po określonym
przez nauczyciela czasie sprawdzamy, jakie pasma górskie wypisały zespoły, i pokazujemy je na mapie. Zabawę można powtórzyć, prosząc o wyszukiwanie nazw miejscowości czy rzek.

Krajobrazy Karpat
Nauczyciel rozkłada zdjęcia różnych krajobrazów Karpat: skalistych szczytów, łąk wysokogórskich, lasów – buczyn i borów świerkowych, potoków, łąk kośnych, siedlisk ludzkich. Każdy zespół wybiera
jeden krajobraz i opowiada o nim, przedstawiając jego cechy charakterystyczne. Po omówieniu pod
każdym krajobrazem nauczyciel kładzie jego nazwę.
W celu utrwalenia nazw i krajobrazów nauczyciel proponuje zabawę „Zgadnij, co się zmieniło”. Dzieci
zasłaniają oczy, w tym czasie nauczyciel zamienia miejscami dwa zdjęcia. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, co się zmieniło.

2. Ptaki w Karpatach
Jakie ptaki mieszkają w Karpatach?
„Zgadnij, kto to” – nauczyciel dzieli każde zdjęcie ptaka na trzy części, tak aby na jednej była głowa,
na drugiej większość ciała ptaka, a na trzeciej np. jego nogi. Każdy zespół dostaje fragment zdjęcia, na
którym jest głowa ptaka. Na środku rozłożone są pozostałe części zdjęć ptaków, odwrócone rysunkiem
do podłogi. Zespoły kolejno wybierają jedną część, jeśli pasuje do głowy ich ptaka, zabierają ją, jeśli nie
– odkładają z powrotem. Celem jest złożenie zdjęcia w całość. Po ułożeniu wszystkich sylwetek ptaków
nauczyciel kolejno czyta ich opisy. Grupa, która stwierdza, że opis pasuje do ptaka, którego ułożyła,
wpisuje pod nim nazwę lub przykleja przygotowany przez nauczyciela wyraz. Jeżeli okaże się, że dzieci
błędnie dobrały pozostałe części ptaka do głowy, odkładają je na środek i nie wpisują nazwy. Po przeczytaniu wszystkich opisów grupa (lub grupy), która miała błędnie dobrane części, szuka ich wśród
wcześniej odłożonych. Dopiero po poprawnym ułożeniu ilustracji wpisuje lub dokleja nazwę ptaka.

Czyje to pióra?
Nauczyciel prosi, aby dzieci przyjrzały się dokładnie piórom i zdjęciom ptaków. Każda z grup ma za zadanie przyporządkować pióra do ptaków i przedstawić reszcie swoją propozycję. Po zaprezentowaniu
pracy wszystkich grup nauczyciel koryguje odpowiedzi dzieci i obok każdego pióra wiesza ilustrację
właściwego ptaka.

Czy wiesz, co to za ptak? – ptasie zagadki
Nauczyciel daje dzieciom chwilę na przyjrzenie się jeszcze raz wszystkim ptakom na zdjęciach, a następnie zbiera je i układa obok siebie, odwracając je na drugą stronę. Przedstawiciele grup losują jedno
zdjęcie. Przedstawiciel grupy opisuje ptaka ze zdjęcia, podając charakterystyczne cechy jego wyglądu.
Pozostałe grupy kolejno wpisują prezentowane nazwy ptaków na kartce. Na zakończenie nauczyciel
wymienia ptaki w kolejności ich przedstawiania, a dzieci sprawdzają zgodność nazwy z własnymi zapisami.

„Zaprowadź mnie do mojego domu” – gdzie mieszkamy w Karpatach?
Nauczyciel rozkłada zdjęcia typowych karpackich krajobrazów – ptasich siedlisk. W pudełku umieszcza karteczki z nazwami siedmiu omawianych gatunków ptaków (kartek powinno być tyle, ile dzieci
w klasie). Dzieci losują kartkę z nazwą i kładą ją w miejscu, które według ich opinii jest siedliskiem tego
ptaka. Nauczyciel ponownie czyta fragmenty opisów ptaków dotyczące ich siedlisk. Dzieci weryfikują
swoje decyzje, w razie potrzeby zmieniając przyporządkowanie danego ptaka do jego siedliska. Zabawę warto powtórzyć parę razy, tak aby utrwalić nazwy ptaków i ich siedlisk.

Sylwetki ptaków
Nauczyciel przygotowuje sztywne kartki formatu A7 (1/8 formatu A4) dla każdego dziecka. Dzieci rysują wybranego przez grupę ptaka. Wycinają jego sylwetkę i przyklejają taśmą klejącą do wykałaczki.
Powstaje gotowa sylwetka – pomoc, którą dziecko wykorzysta w dalszej części zajęć.
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Zabawa ruchowa – „Lecę do domu”
Grupy dzieci reprezentujące wybrany gatunek ptaków na sygnał dźwiękowy lub słowny, np.   „ptaki
do domu”, lecą do swojego siedliska – zdjęcia. Starają się poruszać w sposób, w jaki wyobrażają sobie
lot swojego ptaka. Biorą pod uwagę wielkość, rozpiętość skrzydeł i częstotliwość poruszania nimi, np.
krążenie wokół łąki. Do zabawy możemy wykorzystać ilustracje piórek.

Praca plastyczna „Ptaki w Karpatach”
Nauczyciel przygotowuje duży twardy karton, np. wykorzystując fragment dużego pudła. Nanosi na
niego zbliżony kształt pasma Karpat. Dzieci za pomocą różnych materiałów formują wszystkie omawiane wcześniej charakterystyczne elementy krajobrazu Karpat, np. góry, łąki wysokogórskie, lasy, łąki
kośne. Możemy do tego wykorzystać:
– kolorowy papier, bibułę, krepinę, które najpierw gnieciemy, a następnie przyklejamy, formując np.
góry czy zwijając krepinę w „sznureczek” – potok,
– gazety, które po uformowaniu i przyklejeniu pomalujemy farbami plakatowymi (w przypadku
użycia farb dobrze jest utrwalić pracę, spryskując werniksem lub zwykłym lakierem do włosów),
– plastelinę (trzeba liczyć się z tym, że pozostawia tłuste ślady na kartonie),
– masę papierową wykonaną własnoręcznie lub gotową dostępną w sklepach papierniczych lub
z materiałami dla plastyków (w tym wypadku wykonane elementy przyklejamy do kartonu dopiero po ich wyschnięciu).

Po zakończeniu pracy z makietą umieszczamy na niej we właściwych miejscach wykonane wcześniej sylwetki ptaków. Makieta „Polskie Karpaty” służyć będzie podczas wszystkich zajęć z tego
cyklu. Po każdych z nich będzie można umieścić w Karpatach kolejne sylwetki ptaków.

Scenariusz 1
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Nad wodą, w lesie, obok ciebie – Zgadnij,
gdzie mieszkam – ptaki różnych środowisk
Czas realizacji: 3×45 min
Miejsce: sala lekcyjna, okolica szkoły
Cel główny: Poznanie różnych środowisk i ptaków w nich występujących
Cele szczegółowe:
Uczeń:
– wymienia nazwy ptasich siedlisk,
– potrafi przyporządkować co najmniej jednego przedstawiciela do wybranego siedliska.
Środki dydaktyczne: zdjęcia różnych środowisk życia ptaków: lasy; potoki, rzeki, zbiorniki wodne;
osiedla ludzkie; tereny rolnicze; tereny wysokogórskie (załącznik 3); nazwy siedlisk napisane na
kartkach A4 w kolorach: las – kartka zielona; tereny wysokogórskie – brązowa; tereny rolnicze – żółta;
potoki, rzeki, zbiorniki wodne – niebieska; osiedla ludzkie – czerwone; kartki z nazwami lub ilustracje
gatunków ptaków (puchacz, płochacz halny, dzięcioł białogrzbiety, gawron, krzyżówka, oknówka,
zimorodek, sójka, bogatka, pluszcz, derkacz, gąsiorek); plątaninka „Gdzie mieszkam?” (załącznik 5);
plakaty prezentujące ptaki różnych środowisk Karpat.

Przebieg zajęć

Gdzie żyją ptaki? – burza mózgów

Dzieci dzielą się swoją wiedzą, wspólnie tworzą mapę pamięci – zapisują wszystkie propozycje.

Prezentacja środowisk, w jakich żyją ptaki w Karpatach

Nauczyciel rozkłada zdjęcia środowisk życia ptaków (załącznik 3). Dzieci omawiają je, podając cechy
charakterystyczne. Pod ilustracjami układają przygotowane podpisy: lasy; potoki, rzeki, zbiorniki
wodne; osiedla ludzkie; tereny rolnicze; tereny wysokogórskie. Nauczyciel uzupełnia informacje
podane przez dzieci.

„Szukam domu”

Nauczyciel mówi, że ptaki żyją w różnych środowiskach, ale niektóre z nich zgubiły drogę do domu –
przedstawia te ptaki (nie informując, w jakim środowisku żyją). Zaprasza dzieci do zabawy„Szukam domu”.
Przygotowuje ilustracje lub kartki z nazwami gatunków ptaków występujących w różnych miejscach
(kartek powinno być tyle, ile dzieci w klasie, należy jednak zadbać o to, aby poszczególne środowiska
były reprezentowane przez podobną liczbę osobników, np. po 3 w każdym typie środowiska). Dzieci
ustawiają się w szeregu, a nauczyciel za pomocą taśmy dwustronnej umieszcza ilustracje lub kartki
z nazwą ptaka na ich plecach. W różnych miejscach sali kładzie zdjęcia. Przy każdym z nich umieszcza
kolorową kartkę z nazwą: las – kartka zielona, tereny wysokogórskie – brązowa, tereny rolnicze – żółta,
potoki, rzeki, zbiorniki wodne – niebieska, osiedla ludzkie – czerwona. Na ilustracjach lub kartkach
z nazwami ptaków znajdują się kropki odpowiadające kolorom siedlisk. Na hasło „Szukam domu” dzieci
bez użycia słów starają się dowiedzieć od kolegów, gdzie mieszkają, i stanąć przy odpowiednim zdjęciu.
Każda grupa sprawdza, czy wszyscy jej członkowie znajdują się w dobrym miejscu.

Sylwetka ptaka

Dzieci zdejmują z pleców ilustracje lub napisy, jeszcze raz sprawdzają, czy znajdują się w dobrym
miejscu, a następnie na sztywnej kartce (format A7 – 1/8 kartki A4) wykonują rysunek swojego ptaka
i przyklejają do wykałaczek.

„Mój dom” – scenki dramowe

Nauczyciel prosi, aby dzieci w swoich grupach, wykorzystując zrobione sylwetki ptaków i zdjęcie środowisk
ich życia, przygotowały krótką scenkę pt. „Mój dom”. W instrukcji do pracy nad scenkami zaznacza, że
muszą się w niej znaleźć informacje na temat, co to jest za miejsce, jakie ptaki tam żyją i co mogą robić.
Zachęca do skorzystania z encyklopedii lub materiałów multimedialnych. Prosi także, aby każda grupa
przygotowała jedno pytanie do swojej scenki, np. czy derkacz żyje w pobliżu ludzkich osiedli?
Po prezentacji wszystkich scenek każda grupa zadaje przygotowane wcześniej pytanie, a pozostałe
grupy odpowiadają na nie. Umieszczamy także przygotowane sylwetki ptaków w odpowiednim
miejscu na makiecie Karpat.

Plątaninka „Gdzie mieszkam?”

Na podsumowanie zajęć nauczyciel rozdaje plątaninkę „Gdzie mieszkam?” (załącznik 5) i prosi o jej
wykonanie.

Kto mieszka w mojej okolicy?

Zapraszamy dzieci na spacer po najbliższej okolicy w poszukiwaniu różnych gatunków ptaków
mieszkających wokół nas. Można pójść do pobliskiego lasu, parku czy nad staw.
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Ptasie menu – ptasia dieta, czyli o tym,
jak i czym odżywiają się ptaki
Czas realizacji: 3×45 min
Miejsce: sala lekcyjna oraz pobliski park, skwer lub las
Cel główny: Poznanie sposobów odżywiania wybranych ptaków Karpat
Cele szczegółowe:
Uczeń:
– wie, co może być pokarmem ptaków,
– wie, czym żywią się wybrane gatunki ptaków.
Środki dydaktyczne: zdjęcia ptaków: puchacza, orlika krzykliwego, głuszca, dzięcioła białogrzbietego, krzyżodzioba świerkowego, zimorodka, sójki, bogatki, pluszcza, derkacza (załącznik 1); instrukcja
składania dzioba metodą origami (załącznik 6); menu „restauracji” (załącznik 7), wykaz różnych rodzajów pożywienia ptaków; ilustracje różnych rodzajów pożywienia ptaków (załącznik 8); kartki z nazwami różnych organizmów: kwiat, mszyca, biedronka, derkacz, lis, wilk, mucha, żaba, skrzek, zimorodek,
ryba, jeż, puchacz.

Przebieg zajęć

Co za dziób?
Dzieci dostają zdjęcia ptaków: puchacza, orlika krzykliwego, głuszca, dzięcioła białogrzbietego, krzyżodzioba świerkowego, zimorodka, sójki, bogatki, pluszcza i derkacza. Oglądają je, zwracając szczególną uwagę na kształty dziobów. Zastanawiają się, jaki rodzaj pożywienia może zdobyć dany gatunek ptaka, posługując się takim dziobem.

Zabawa „Coś na dziób”
Dzieci składają techniką origami ptasi dziób (załącznik 6). Nauczyciel przygotowuje na papierowych
talerzach różne rodzaje ptasiego menu, np. nasiona słonecznika, żołędzie, szyszki, patyczki imitujące
dżdżownice. Dzieci, wkładając palce w „kieszonki”, otwierają dzioby i starają się zebrać jak najwięcej
różnych pokarmów. Nauczyciel ponownie pokazuje ilustracje ptaków, a dzieci wybierają te, których
dzioby są podobne kształtem do wykonanych techniką orgiami. Na zakończenie omawiamy efekty
działań – dzieci odpowiadają na pytania: Jakie pokarmy udało się „wziąć na dziób”? Jaka jest zależność
między kształtem dzioba a rodzajem pożywienia ptaka?
Nauczyciel na tablicy wiesza wizerunki ptaków i pod każdym z nich informację o tym, co je:
Gatunek ptaka

Pożywienie 1

Pożywienie 2

Puchacz

ptaki (np. kuropatwa)

ssaki (np. wiewiórka)

Orlik krzykliwy

nornik

jaszczurka

Dzięcioł białogrzbiety

larwy owadów w butwiejącym drewnie

nasiona (np. buka)

Głuszec

owoce (borówki)

pędy drzew

Krzyżodziób świerkowy

nasiona świerka

–

Zimorodek

ryby

żaby

Sójka

orzechy (np. żołędzie)

ślimaki

Bogatka

owady (gąsienice)

nasiona (np. słonecznika)

Pluszcz

owady wodne i ich larwy

ryby

Derkacz

owady

nasiona (np. traw)

Dzieci kolejno odczytują, czym żywią się wymienione ptaki. Nauczyciel zaprasza do zabawy „Prawda-fałsz”. Mówi prawdziwe i nieprawdziwe zdania na temat pożywienia ptaków, np.: puchacz je owady
wodne, sójka nie je ślimaków. Jeśli zdanie jest prawdziwe, dzieci „dziobią dziobkiem” – uderzają palcami jednej ręki w otwartą dłoń drugiej. Jeśli zdanie jest nieprawdziwe – „machają skrzydłami”.
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Zabawa „W restauracji Pod Ptasim Piórkiem”
Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy w „ptasią restaurację”. Mówi, że jest jej właścicielem. Wiesza na
tablicy jej nazwę „restauracja Pod Ptasim Piórkiem”. Umieszcza jako wystrój zdjęcia różnych krajobrazów, środowisk życia ptaków. Następnie wywiesza menu dla gości (załącznik 7). Informuje, że za chwilę do restauracji przylecą goście – puchacz, orlik krzykliwy, głuszec, dzięcioł białogrzbiety, krzyżodziób
świerkowy, zimorodek, sójka, bogatka, pluszcz i derkacz. Wymieniając nazwy, wiesza zdjęcia ptaków
na tablicy oraz przywiesza piktogramy – ilustracje pożywienia dla danego ptaka. Następnie dzieli klasę na dwa zespoły, jedna połowa klasy to kelnerzy, druga to ptaki – klienci restauracji. Dzieci – klienci
ustalają między sobą, jakimi są ptakami (należy pamiętać, aby każdego gatunku była podobna liczba), a później ustawiają ławki w klasie, tak aby stały jak stoliki w restauracji. W tym czasie kelnerzy
na talerzykach „w kuchni” na osobnym stole rozkładają wycięte ilustracje z pożywieniem dla ptaków,
dzieląc je na kategorie według własnego uznania. Po wszystkich przygotowaniach klienci siadają przy
stolikach. Ustawiają puste talerze dla gości. Ptaki – klienci zapoznają się z menu i wykazem rodzajów
pożywienia dla poszczególnych ptaków, siadają i zamawiają określoną potrawę, a kelnerzy komponują to danie z wykorzystaniem ilustracji rodzajów pokarmów i przynoszą na talerzach. Przy serwowaniu potrawy kelnerzy mają za zadanie odgadnąć, jaki gatunek ptaka jest przez nich obsługiwany.
W razie potrzeby korzystają z informacji wywieszonych w restauracji. Przy powtórzeniu zabawy dzieci
zamieniają się rolami – klienci zostają kelnerami, a kelnerzy – klientami. Kelnerzy porządkują stoły,
a klienci podejmują decyzję, rolę którego ptaka przyjmują. Nauczyciel może przygotować rekwizyty
charakterystyczne dla ptasiej restauracji, np. serwetki z ptakami, roślinami, pojemniki z przyprawami,
np. „mięta prosto z wody”. Odpowiednie pomoce, scenografia pomogą w lepszym zapamiętaniu informacji i uatrakcyjnią zabawę.
Możemy wprowadzić modyfikację zabawy – „Szwedzki bufet”. Nauczyciel wykłada wycięte jako oddzielne obrazki wszystkie rodzaje pożywienia. Dzieci po zapoznaniu się z menu i informacjami o różnych rodzajach pożywienia same wybierają różne potrawy. Nauczyciel jako gospodarz restauracji pyta
gości, jakimi są ptakami, co im smakuje, jaką potrawę mogą polecić innym ptakom. Zaprasza ptaki do
dobierania się w pary. Dzieci, patrząc na przygotowane przez siebie dania, odgadują, kto jest ich towarzyszem przy ptasim stole. Nauczyciel może też wprowadzić eksperta – dietetyka, dziecko, które
ma wykaz wszystkich potraw i sprawdzi, czy ptaki dobrze skomponowały swoje menu i czy jakiemuś
z nich zawartość talerza przypadkiem nie zaszkodzi. Na koniec tej części zajęć dzieci rysują na kartkach rozmiaru A8 poznane gatunki ptaków, wycinają je, przyklejają do nich wykałaczki i umieszczają
na makiecie Karpat.

„Co jedzą ptaki w naszej okolicy?”
Nauczyciel wychodzi z dziećmi na zewnątrz – do pobliskiego parku, na skwerek, do lasku, czyli tam,
gdzie można znaleźć różnego rodzaju pokarmy dla ptaków, np. owoce na krzewach, spróchniałe pnie
drzew. Dzieci mają za zadanie wyszukać w otoczeniu to, co może być pożywieniem dla ptaków. Dzieli
dzieci na dwa zespoły. Jeden dostaje kartkę z rysunkiem krzewu i podpisem „na krzewie”, na której ma
za zadanie dorysować zaobserwowane rodzaje pożywienia. Drugi dostaje kartkę z rysunkiem ziemi
i wyrazem „na ziemi” i również ma za zadanie dorysować wszystkie rodzaje pożywienia, jakie zaobserwuje. Na zakończenie zespoły wymieniają się kartkami i sprawdzają, czy rzeczywiście można to
znaleźć we wskazanym miejscu, w razie potrzeby uzupełniają swoje spostrzeżenia.

Zabawa teatralna „Kto kogo... czyli co lubi...”
Nauczyciel organizuje w pobliskim parku, na skwerku, w lesie itd. zabawę teatralną. Dzieli dzieci na
zespoły i każdemu z nich rozdaje kartki z nazwami różnych organizmów: kwiat, mszyca, biedronka,
derkacz, lis, wilk, mucha, żaba, skrzek, zimorodek, ryba, jeż, puchacz (każde dziecko w grupie ma swoją
kartkę z nazwą, którą przyczepiamy taśmą dwustronną do ubrania). Grupa ustala, czym żywi się ich
zwierzę, i stara się znaleźć w najbliższym otoczeniu ten rodzaj pożywienia, czyli przyprowadza do
siebie dzieci – organizmy z innych grup. Nauczyciel zgodnie z sugestiami dzieci – kogo po kolei z kim
połączyć (czyli kto kogo zjada), rozwijając kłębek wełny, łączy wszystkie zwierzęta – każde dziecko
trzyma nitkę. Pociąga za koniec nitki i pyta, czy wszyscy mają co jeść. Następnie przecina nitkę wełny/
sznurka w jednym miejscu i ponownie ją pociąga. Dzieci obserwują, co się dzieje. Nauczyciel pyta, co
dzieje się ze zwierzętami pozbawionymi pokarmu. Wspólnie omawiają to, co wydarzyło się podczas
zabawy.
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Rok z życia ptaka na przykładzie
orlika krzykliwego
Czas realizacji: 3×45 min
Miejsce: sala lekcyjna, najbliższy teren – park, las, skwer
Cel główny: Poznanie cyklu życia orlika krzykliwego
Cele szczegółowe:
Uczeń:
– zna poszczególne etapy życia orlika krzykliwego.
Środki dydaktyczne: ilustracje z wydarzeniami z życia orlika krzykliwego (załącznik 9).

Przebieg zajęć

„Mój rok”

Dzieci wymieniają wydarzenia z własnego życia, które powtarzają się systematycznie co roku. Nauczyciel na oddzielnych kartkach zapisuje wypowiedzi dzieci, np. urodziny dziecka/taty/mamy, pory roku
(wymieniamy wszystkie), Boże Narodzenie, wakacje itd. Następnie rozdaje je dzieciom, które rysują obrazek ilustrujący to wydarzenie. Dzieci układają w kole gotowe obrazki według kolejności zdarzeń i opowiadają ich treść, rozpoczynając od dowolnie wybranego obrazka. Nauczyciel, podsumowując zadanie,
zwraca uwagę na fakt, że powtarzające się wydarzenia jednego roku tworzą historię jednego życia.

Jak wygląda rok z życia ptaka? – kalambury

Nauczyciel dzieli dzieci na grupy. Każda z nich losuje ilustrację przedstawiającą jeden etap życia
ptaka (1. przylot w Karpaty, 2. toki/łączenie się w pary, 3. znoszenie i wysiadywanie jaj, 4. karmienie
piskląt, 5. przygotowanie do odlotu i odlot). Grupa ustala sposób przedstawienia „scenki z życia
ptaka” i prezentuje ją, a pozostałe dzieci odgadują jej znaczenie. Do scenek dzieci mogą wykorzystać
rekwizyty znajdujące się w sali.

Rok z życia orlika krzykliwego

Nauczyciel rozkłada ilustracje z życia orlika krzykliwego (bez zachowania kolejności zdarzeń). Dzieci
mają za zadanie ułożyć je w kole zgodnie z kolejnością zdarzeń i formułują wnioski (jak w zadaniu   „Mój
rok”). Po zakończeniu zadania siadają w kole.

Zabawa „Co się zmieniło?”

Dzieci, siedząc w kole, odwracają się plecami do jego środka. Nauczyciel zabiera jeden obrazek. Dzieci
odwracają się i mają za zadanie odgadnąć, którego obrazka brakuje. Dzieci ponownie odwracają się
tyłem do środka koła, a nauczyciel tym razem zmienia kolejność ułożenia obrazków. Dzieci mają za
zadanie odgadnąć, co się zmieniło w ułożeniu obrazków. Kolejny raz nauczyciel może powtórzyć
zabawę, jednocześnie zmieniając kolejność ułożenia obrazków i usuwając jeden lub dwa.

„Ptasia drama”

Nauczyciel łączy dzieci w pary. Każda z nich wybiera jeden obrazek – etap z życia orlika krzykliwego
– i przygotowuje dramę prezentującą to wydarzenie. Każde dziecko w zespole ma do odegrania
powierzoną rolę, np. podczas wysiadywania jaj mama i tata wysiadują je na zmianę, aby nakarmić
pisklęta, rodzice wytrwale poszukują pożywienia, przygotowując się do odlotu, ptaki dużo jedzą
(gromadzą tkankę tłuszczową). Po ustaleniu w parach, jak ma wyglądać dana scenka, dzieci siadają
w kole (para obok siebie) w kolejności zdarzeń z życia ptaka. Nauczyciel w razie potrzeby pomaga.
Pary po kolei prezentują przygotowaną scenkę.

„Rok z życia ptaka”

Nauczycielka ponownie układa w kole obrazki ze scenkami z życia ptaka. Dzieci mają za zadanie
ułożyć opowiadanie pt. „Rok z życia ptaka” zgodnie z zasadą, że każde dziecko układa jedno zdanie,
a kolejne dzieci dopowiadają dalszy ciąg. Opowiadanie dzieci mogą rozpocząć od dowolnego obrazka.
Opowiadanie kończy się, kiedy zostaną wyczerpane wszystkie etapy z życia ptaka. Nauczyciel może
pokierować wypowiedziami dzieci, mówiąc pierwsze zdanie. Zapisuje również opowiadanie dzieci.

Życie ptaków w naszej okolicy

Nauczyciel organizuje wyjście do parku, lasu, na pobliski skwerek. Dzieci przypominają, jak należy się
zachować, by nie spłoszyć ptaków. Starają się zaobserwować zachowania różnych ptaków i odgadnąć
po tym, co robią, jaki to może być okres w ich życiu. Zadaniem dzieci może być prowadzenie dziennika
o życiu ptaków lub fotografowanie życia ptaków. Obie czynności wymagają cyklicznych obserwacji
ptaków w okolicy.

Scenariusz 4
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Ptasia agencja detektywistyczna
– poznajemy sekrety ptaków
na przykładzie wybranych gatunków
występujących na terenie polskich Karpat
Czas realizacji: 2×45 min
Miejsce: sala lekcyjna
Cel główny: Poznanie ptaków występujących w Karpatach
Cele szczegółowe:
Uczeń:
– wymienia nazwy ptaków występujących w Karpatach,
– rozpoznaje sylwetki wybranych ptaków,
– potrafi dopasować nazwę do wyglądu ptaka.
Środki dydaktyczne: list od orlika krzykliwego (załącznik 10), zadania detektywistyczne – karty pracy
dla zespołów zapakowane w koperty (załączniki 11–14).

Przebieg zajęć

Zakładamy ptasią agencję detektywistyczną

Nauczyciel mówi dzieciom, że dostał list od swojego przyjaciela orlika krzykliwego adresowany do
całej klasy (załącznik 10). W liście jest prośba o pomoc. Nauczyciel odczytuje list i pyta dzieci, czy dałyby
radę rozwikłać ptasie zagadki. Proponuje, aby w tym celu założyć klasową agencję detektywistyczną
ds. pomocy ptakom.

Detektywistyczne grupy operacyjne

Nauczyciel dzieli klasę na grupy operacyjne. Dzieci w zespołach wymyślają dla siebie kryptonim
grupy (nazwę zespołu) i wybierają szefa. Nauczyciel po prezentacji nazw grup i szefów podaje zasady
pracy:
– każdy zespół kolejno pracuje nad ptasimi zagadkami (załączniki 11–14),
– po rozwiązaniu jednej zagadki otrzymuje następną,
– każda rozwiązana zagadka musi być podpisana nazwą grupy,
– zespół pracuje w ciszy, aby nie przeszkadzać innym,
– po wykonaniu wszystkich zadań zespół spokojnie czeka, aż reszta zespołów skończy pracę. W tym
czasie może szkicować sylwetki „podejrzanych ptaków” oraz przygotowywać się do prezentacji
rozwiązań zagadek.
Rozwiązania zagadek

Po podaniu zasad grupy operacyjne rozpoczynają pracę nad ptasimi zagadkami. Po rozwiązaniu jednej
zagadki wyznaczony członek grupy przychodzi po następną. W trakcie pracy nauczyciel nie sprawdza
poprawności wykonania zadań. Sprawdzenie nastąpi na forum klasowym, gdzie wszystkie zespoły
będą dzielić się efektami swojej pracy. Nauczyciel wyznacza czas na rozwiązanie zadań, monitoruje
go i informuje zespoły, ile czasu zostało im jeszcze na wykonanie pracy.

1. Kto przyleciał do karmnika?
gawron, kopciuszek, mazurek,
bogatka, wróbel, sierpówka
2. Bardzo ważna wiadomość – Ptasi szyfr
Ludzie, od Was zależy nasz los:
– dbajcie o łąki i pola, aby nie zarastały,
– dbajcie o stare drzewa,
– nie regulujcie wszystkich rzek,
– dokarmiajcie nas pokarmem dobrym
dla ptaków.
Ptaki Karpat

Sympozjum ptasich detektywów

Po wykonaniu zadań przez wszystkie grupy uczniowie siadają w kręgu. Począwszy od pierwszej
zagadki omawiają jej rozwiązania w następujący sposób:
– każdą zagadkę prezentuje inny, wskazany przez nauczyciela zespół, wyjaśniając, w jaki sposób
doszedł do rozwiązania,
– wszystkie zespoły porównują swoje rozwiązania prezentowanej zagadki i w przypadku innego
rezultatu przedstawiają swoją koncepcję. Następnie cała klasa podejmuje decyzję o rozwiązaniu.  Rolą
nauczyciela na tym etapie jest zadawanie pytań naprowadzających na poprawne rozwiązanie.

3. Awantura w kurniku, czyli czyje to
piórko?
piórko sójki
4. Zaginiona chustka Basi
gawron

Po prezentacji wszystkich rozwiązań dzieci wspólnie redagują list do orlika krzykliwego.
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Załącznik 1

Opis wybranych gatunków ptaków

Bogatka (1)

Opis: Największa europejska sikora, wielkością zbliżona do wróbla. Od pozostałych sikor odróżnia ją m.in. czarna pręga biegnąca przez środek piersi
(zwana krawatem). U samicy pręga ta jest najczęściej krótsza i węższa niż u samca.
Środowisko życia i wędrówki: Podstawowe siedlisko stanowią lasy. Gnieździ się jednak również w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka – w parkach,
sadach, ogrodach. Gatunek częściowo wędrowny – tylko część osobników migruje, inne pozostają w pobliżu miejsc rozrodu lub przemieszczają się
na niewielkie odległości.
Pokarm: W okresie wiosenno-letnim owady, w zimie nasiona. Zimą jest częstym bywalcem karmników, przez co łatwo o tej porze roku obserwować
jej zachowanie.
Ochrona: Objęta ścisłą ochroną gatunkową.
Ciekawostki: Jeden z najbardziej pospolitych gatunków ptaków w Polsce i Europie. Bogatka zakłada gniazda w dziuplach, ale chętnie gnieździ się
w budkach (skrzynkach lęgowych) i innych sztucznych konstrukcjach, np. rurach, czy nawet skrzynkach na listy.

Derkacz (2)

Opis: Średniej wielkości ptak z rodziny chruścieli i rzędu żurawiowych. Samiec i samica ubarwione podobnie.
Środowisko życia i wędrówki: Zamieszkuje przede wszystkim półnaturalne (utrzymywane dzięki działalności człowieka) łąki, użytkowane
ekstensywnie (nienawożone, późno koszone). Dalekodystansowy migrant – zimuje na sawannach Afryki. Do Polski przylatuje w kwietniu lub maju,
odlatuje od sierpnia do października.
Pokarm: Żywi się owadami, nasionami i zielonymi częściami roślin.
Ochrona: Objęty ochroną ścisłą.
Ciekawostki: Derkacz prowadzi bardzo skryty tryb życia, przez co trudno go zobaczyć, za to stosunkowo łatwo usłyszeć, szczególnie wieczorową
porą, charakterystyczny głos samców brzmiący jak rytmicznie powtarzane der-der.

Dzięcioł białogrzbiety (3)

Opis: Największy i jednocześnie najrzadszy z występujących w Polsce dzięciołów pstrych – do grupy tej należą dzięcioły o charakterystycznym
czarno-białym ubarwieniu. Łatwo go pomylić z dzięciołem dużym. Wierzch głowy samca jest czerwony (czerwona czapeczka), u samicy czarny.
Środowisko życia i wędrówki: Zamieszkuje lasy liściaste i mieszane, często nadrzeczne lub podmokłe, w Karpatach najczęściej dolnoreglowe
buczyny. Występuje w wiekowych lasach o dużej dostępności drzew zamierających oraz martwego drewna. Gatunek osiadły.
Pokarm: Owady, przede wszystkim larwy żyjące w butwiejącym drewnie. W zimie również nasiona i jagody.
Ochrona: Gatunek objęty ochroną ścisłą. Wymieniony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” jako bliski zagrożenia.
Ciekawostki: Podobnie jak inne dzięcioły gniazda zakłada w samodzielnie wykutych dziuplach.

Gawron (4)

Opis: Średniej wielkości ptak z rodziny krukowatych. Dla ludzkiego oka samiec i samica ubarwione są jednakowo, mają czarne pióra połyskujące
fioletem i zielenią. Same gawrony umieją jednak odróżnić swoją płeć po wyglądzie – w świetle ultrafioletowym (widocznym dla ptaków) samce
metalicznie błyszczą.
Środowisko życia i wędrówki: Gnieździ się w koloniach (większych grupach) na drzewach w zagajnikach, parkach, na cmentarzach, przy kościołach.
Żeruje na terenach otwartych (polach, łąkach, trawnikach), a także na wysypiskach śmieci. Gatunek częściowo wędrowny.
Pokarm: Owady, dżdżownice, w okresie jesienno-zimowym nasiona, nie gardzi resztkami pokarmu pochodzącymi od człowieka (resztki pożywienia
ze śmieci).
Ochrona: Objęty ochroną częściową.
Ciekawostki: Liczba gniazd w kolonii może dochodzić nawet do tysiąca. Osobniki obserwowane u nas w zimie pochodzą głównie ze wschodu.
Wiosną wracają do Polski ptaki spędzające zimę w zachodniej Europie.

Gąsiorek (5)

Opis: Dzierzba wielkością zbliżona do wróbla. Wyraźny dymorfizm płciowy. U samca wierzch głowy i kuper popielate, a plecy rdzawe. Samica jest
mniej intensywnie ubarwiona niż samiec, nie ma też charakterystycznej dla samca czarnej maski wokół oka. Górna szczęka dzioba u obu płci jest
lekko zagięta w dół.
Środowisko życia i wędrówki: Zamieszkuje otwarte przestrzenie porośnięte kępami krzewów (przede wszystkim kolczastych) i drzew.
Dalekodystansowy migrant – zimuje na południu Afryki.
Pokarm: Gąsiorek prowadzi drapieżny tryb życia, polując niekiedy nawet na ofiary zbliżone do siebie rozmiarami. Pokarm najczęściej stanowią owady
(np. świerszcze, pasikoniki), rzadziej małe kręgowce (np. myszy, jaszczurki). Nabijając na kolce krzewów swoje ofiary, tworzy specyficzne spiżarnie.
Ochrona: Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową.
Ciekawostki: Nierzadko zdarza się, że w gniazdach gąsiorków można zaobserwować duże pisklęta kukułek. Kukułki nie budują własnych gniazd,
a jaja znoszą w gniazdach ptaków wróblowych; są pasożytami lęgowymi.

Głuszec (6)

Opis: Duży ptak z rzędu grzebiących (kuraków) o wyraźnym dymorfizmie płciowym. Samiec dużo większy od samicy i bardzo ciemno ubarwiony.
Samica ubarwiona kryptycznie (ochronnie) – ciemnobrunatna z białymi, rdzawymi i brunatnoszarymi prążkami. Samca wyróżnia jeszcze wyraźne,
czerwone obrzeżenie oka (tzw. róża).
Środowisko życia i wędrówki: Stare lasy iglaste (w Karpatach przede wszystkim górnoreglowe bory świerkowe). Preferuje miejsca prześwietlone,
o luźnym zwarciu drzew, np. naturalnie przerzedzone świerczyny w wyniku zamierania (rozpadu) spowodowanego warunkami atmosferycznymi
i atakami patogenów – grzybów i owadów. Prowadzi przede wszystkim naziemny tryb życia. Osiadły.
Pokarm: Owoce (borówki, żurawina), owady, w zimie pędy drzew i krzewów. Głuszce połykają drobne kamienie (gastrolity), które rozcierają pokarm
w żołądku.
Ochrona: Gatunek objęty ścisłą ochroną. Wokół tokowisk tego gatunku tworzy się strefy ochronne. Wymieniony w „Polskiej czerwonej księdze
zwierząt” jako gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem.
Ciekawostki: Wczesną wiosną odbywa widowiskowe toki (określenie na specyficzną formę „zalotów” ptaków), podczas których samce walczą
o dostęp do samic. Nie tworzy stałych par i jest gatunkiem poligamicznym (jeden samiec może kojarzyć się z wieloma samicami).
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Kopciuszek (7)

Opis: Ptak nieco mniejszy od wróbla o smukłej sylwetce. Samiec w szacie godowej ma głowę i grzbiet intensywnie czarne, a ogon w kolorze ochry
(ciemnordzawy). Samice są szarobrązowe z rdzawym ogonem.
Środowisko życia i wędrówki: Najczęściej spotykany w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka, gniazda zakłada w szczelinach ścian budynków,
w ruinach, w kamieniołomach. Żeruje na otwartych terenach zielonych. Zimuje w południowej Europie i północno-wschodniej Afryce. W Polsce
zimują pojedyncze osobniki.
Pokarm: Owady, jesienią drobne owoce.
Ochrona: Objęty ochroną ścisłą.
Ciekawostki: Pierwotnie kopciuszek zasiedlał wyłącznie obszary skaliste, dopiero później skolonizował tereny zurbanizowane, wykorzystując
na miejsca gniazdowe budynki i budowle. Trzeszczący śpiew kopciuszka to jeden z najbardziej charakterystycznych głosów ptaków w miastach
– przypomina odgłos szkła wcieranego butem w beton.

Krzyżodziób świerkowy (8)

Opis: Ptak nieco większy od wróbla. Samce ubarwione karminowoczerwono, samice i ptaki młode żółtozielone.
Środowisko życia i wędrówki: Zasiedla bory świerkowe. W Polsce gatunek ten obecny jest przez cały rok, najliczniejszy w latach dużego urodzaju
szyszek świerkowych (głównego źródła pokarmu). Jest gatunkiem nomadycznym – przemieszcza się na różne odległości w miejsca o dużej
dostępności pokarmu.
Pokarm: Pokarm stanowią nasiona drzew iglastych; przede wszystkim świerka, ale także sosny lub modrzewia. W wydłubywaniu nasion z szyszek
pomaga mu specyficznie zbudowany dziób, którego szczęki krzyżują się (stąd wzięła się nazwa ptaka). Młode karmione są dodatkowo owadami.
Ochrona: Objęty ścisłą ochroną gatunkową.
Ciekawostki: Może się gnieździć przez cały rok, najliczniej do lęgów przystępuje jednak w zimie, kiedy najbardziej dostępne są szyszki
świerkowe. U osobników pochodzących z tej samej populacji (a nawet z tego samego lęgu) skrzyżowanie dzioba może być zarówno prawo-, jak
i lewoskrętne.

Krzyżówka (9)

Opis: Pospolita kaczka o długości ciała 50–65 cm. W okresie lęgowym zaznacza się wyraźny dymorfizm płciowy. Samce w szacie godowej różnią
się ubarwieniem od samic. Po pierzeniu (zmianie piór), późnym latem obie płci wyglądają jednak podobnie. Charakterystyczne dla kaczek lusterko
(kontrastowo ubarwiona grupa piór na skrzydle) u krzyżówki jest fioletowoniebieskie.
Środowisko życia i wędrówki: Gatunek wszędobylski, odbywający lęgi nad wszelkiego typu zbiornikami wodnymi, zarówno o pochodzeniu
naturalnym, jak i antropogenicznym, a także nad wolno płynącymi ciekami czy rowami. Czasem gniazdo zakłada daleko od wody. Częściowo
wędrowny.
Pokarm: Pokarm krzyżówki stanowią różne części roślin (liście, łodygi, nasiona, owoce) oraz bezkręgowce zbierane w wodzie lub na lądzie.
Ochrona: Poza okresem ochronnym, który przypada w terminie od 22 grudnia do 14 sierpnia, gatunek łowny.
Ciekawostka: Kaczki są zagniazdownikami, ich pisklęta w kilka godzin po wykluciu opuszczają gniazdo i pod opieką rodziców same znajdują
pokarm. Krzyżówka została udomowiona, jest przodkinią kaczki domowej.

Oknówka (10)

Opis: Przedstawiciel rodziny jaskółek. Niewielki ptak o długich skrzydłach i widełkowato wciętym ogonie. Brak dymorfizmu płciowego. Możliwość
pomylenia z innymi krajowymi jaskółkami – dymówką i brzegówką, ale oknówka jako jedyna ma biały kuper (grupę piór porastających dolną część
grzbietu).
Środowisko życia i wędrówki: Żyje w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka – gniazda buduje na zewnętrznych ścianach budynków (zarówno
murowanych, jak i drewnianych), najczęściej pod gzymsami lub we wnękach okiennych, ale także pod mostami. Gatunek wędrowny, zimuje
w Afryce i Azji Południowej.
Pokarm: Pokarm stanowią owady, które ptak ten łapie w locie.
Ochrona: Objęta ochroną ścisłą.
Ciekawostki: Budowa gniazda oknówek to niezwykle misterna praca, która może trwać nawet 4 tygodnie. Gniazdo zbudowane jest z błota
zlepionego śliną ptaków, ma formę ćwiartki kuli ograniczonej ścianami budynku, na którym powstaje.

Orlik krzykliwy (11)

Opis: Duży ptak drapieżny z podrodziny orłów, którego długość ciała osiąga ok. 65 cm, a rozpiętość skrzydeł aż 160 cm. Samiec i samica podobne.
Charakterystyczną cechą są deskowate skrzydła z rozczapierzonymi piórami na końcach (tzw. palcami).
Środowisko życia i wędrówki: W Karpatach gniazduje na obrzeżach dużych kompleksów leśnych – przede wszystkim borów jodłowych. Żeruje
jednak przede wszystkim na rozległych łąkach. Gatunek wędrowny, zimuje na sawannach wschodniej Afryki.
Pokarm: Poluje na gryzonie, płazy i gady. Ofiary wypatruje z wysokiego drzewa lub słupa, ale może również polować, spacerując po łące, co
ułatwiają mu stosunkowo długie nogi.
Ochrona: Obecnie w Polsce jest to nieliczny ptak lęgowy i podlega ochronie ścisłej. Strefą ochronną obejmuje się jego miejsca lęgowe.
Ciekawostki: Wczesną wiosnę, zaraz po przylocie na terytoria lęgowe, odbywa widowiskowe loty godowe. Para powoli krąży wysoko nad ziemią,
w pewnym momencie jeden z ptaków składa skrzydła i szybko pikuje w stronę ziemi zwrócony głową w dół, by nad ziemią rozłożyć skrzydła
i znowu wznieść się ponad łąki i lasy.

Pluszcz (12)

Opis: Niewielki ptak (wielkości pośredniej między wróblem a gołębiem) o charakterystycznych białych podbródku i piersi.
Środowisko życia i wędrówki: Zasiedla potoki i małe rzeki o szybkim nurcie. Gatunek osiadły. W Polsce występuje przede wszystkim w Karpatach
i Sudetach.
Pokarm: Drobne ryby, rzadziej płazy i bezkręgowce wodne. Zdobywa pokarm pod wodą, potrafi biegać po dnie potoku lub rzeki, chwytając się
mocnymi pazurami kamieni i mchów.
Ochrona: Gatunek objęty ochroną ścisłą.
Ciekawostki: Pluszcz jest gatunkiem monogamicznym tworzącym stałe pary – raz połączeni samiec i samica pozostają ze sobą przez długie lata.
Gatunek ten gniazda zakłada często w konstrukcjach mostów.
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Płochacz halny (13)

Opis: Ptak wielkością zbliżony do wróbla.
Środowisko życia i wędrówki: Gniazduje w skalistym krajobrazie powyżej górnej granicy lasu. W Karpatach zasiedla strefę subalpejską, alpejską
i subniwalną (powyżej 1300 m n.p.m.); można go spotkać w Tatrach, na Babiej Górze i w najwyższych partiach Bieszczadów. W zimie przemieszcza
się w niższe partie gór.
Pokarm: Pokarm stanowią drobne bezkręgowce (owady, pająki, ślimaki) i nasiona.
Ochrona: W Polsce bardzo nieliczny gatunek lęgowy, objęty ścisłą ochroną gatunkową.
Ciekawostki: Na początku sezonu lęgowego śpiewają zarówno samce, jak i samice (w przypadku większości gatunków ptaków śpiewają tylko
samce).

Puchacz (14)

Opis: Największa polska sowa osiągająca długość 60–75 cm (dla porównania najmniejsza polska sowa – sóweczka – osiąga długość zaledwie 16–17
cm). Samiec i samica puchacza są podobnie upierzone. Samica jest jednak zdecydowanie większa niż samiec.
Środowisko życia i wędrówki: Zasiedla dojrzałe lasy i bory (zwykle w wieku powyżej 120 lat) z dostępem do stromych, trudno dostępnych półek
skalnych. Gniazduje w opuszczonych gniazdach ptaków drapieżnych, czasami też na półkach skalnych lub bezpośrednio na ziemi. Ważna jest
obecność w pobliżu miejsc lęgowych łąk i hal, na których poluje. Gatunek osiadły.
Pokarm: Średniej wielkości ptaki i ssaki, na które poluje przede wszystkim w nocy.
Ochrona: Objęty ścisłą ochroną gatunkową, wokół jego gniazd wyznacza się strefy ochronne o promieniu 500 m. W Polsce jest to skrajnie nieliczny
gatunek ptaka lęgowego, wymieniony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”.
Ciekawostki: Na wolności puchacze dożywają ponad 20 lat, osobniki przetrzymywane w ogrodach zoologicznych żyją dużo dłużej, nawet do
60 lat. Nad oczami u puchacza (a także innych sów – np. uszatki) znajdują się specyficznie ułożone pęki piór, ale, uwaga, nie są to uszy; sowy nie
posiadają bowiem uszu zewnętrznych, a jedynie otwory słuchowe. Talerzowato ułożone, krótsze, sztywniejsze i jaśniejsze pióra wokół oczu sów
to tzw. szlara służąca do zbierania fal akustycznych celem łatwiejszej orientacji w przestrzeni nocą. Słuch, nie wzrok, jest najważniejszym zmysłem
puchacza. Gatunek ten uwieczniony został w uroczej piosence „Rada puchaczy” (sł. Jan Brzechwa, muz. Mieczysław Janicz).

Sójka (15)

Opis: Średniej wielkości ptak z rodziny krukowatych wielkością zbliżony do gołębia miejskiego. Samiec i samica nie różnią się wyglądem (brak
dymorfizmu płciowego).
Środowisko życia, wędrówki: Zasiedla wszystkie typy lasów, a w miastach także parki i większe skupienia drzew. Jest to gatunek częściowo
wędrowny, migruje na niewielkie odległości w latach o najsroższych zimach.
Pokarm: Potomstwo karmi przede wszystkim drobnymi bezkręgowcami (owady, ślimaki). Jesienią i zimą pokarm stanowią głównie orzechy,
w szczególności żołędzie, bukiew i orzechy laskowe, które ukrywa w sobie tylko znanych miejscach. Te z orzechów, które zimą nie zostaną
odnalezione i zjedzone, kiełkują na wiosnę. Tak sójki przyczyniają się do rozprzestrzeniania się roślin o ciężkich nasionach, czasami nawet na
znaczne odległości.
Ochrona: Sójka podlega ścisłej ochronie gatunkowej, ale nie jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem.
Ciekawostki: Sójka jest wyjątkowo inteligentna. Bardzo głośna i „gadatliwa”. Głośnym skrzekiem ostrzega inne ptaki o niebezpieczeństwie.
Naśladuje różne głosy – innych gatunków ptaków, psów, a nawet ludzi. Bohaterka znanego wiersza Jana Brzechwy.

Zięba (16)

Opis: Zięba to niewielki ptak wielkości wróbla, najpospolitszy w Europie przedstawiciel rodziny łuszczaków. Samiec jest nieznacznie większy od
samicy. U samca czoło czarne, wierzch głowy i kark niebieskoszare, grzbiet brązowy, ogon zielonkawy, pierś różowa. U samicy te części ciała są
bardziej jednolicie ubarwione – brunatnoszare. U obu płci na skrzydle widnieją dwa białe prążki.
Środowisko życia, wędrówki: Zasiedla wszelkiego rodzaju zadrzewienia, przede wszystkim lasy, ale częsta jest również w parkach, ogrodach czy
na cmentarzach. Jest gatunkiem w przeważającej części wędrownym, we wrześniu lub październiku odlatuje na południe i zachód, w naszej części
Europy pozostają tylko pojedyncze samce. Wraca w marcu i kwietniu.
Pokarm: Owoce i nasiona (przede wszystkim zbierane z ziemi), w okresie lęgowym młode karmione są owadami.
Ochrona: W Polsce zięba objęta jest ścisłą ochroną gatunkową.
Ciekawostki: Śpiew zięb z różnych regionów różni się. Śpiewanie różnymi dialektami to cecha wielu gatunków ptaków (np. trznadla, krzyżodzioba
świerkowego) – im większy dystans dzieli populacje ptaków, tym większa różnica w dialekcie.

Zimorodek (17)

Opis: Stosunkowo mały i krępy ptak z dużą głową oraz dużym i długim szarym dziobem. Jeden z najbarwniejszych ptaków Polski. Samce i samice
są podobnie ubarwione.
Środowisko życia: Rzeki i większe potoki o zróżnicowanych korytach (z wyspami, zatopionymi pniami) z dostępem do stromych pionowych skarp,
w których wygrzebuje norę na gniazdo. Preferuje nieuregulowane odcinki rzek, gdzie przesiaduje na gałęziach drzew, wypatrując ryb. Lęgi zaczyna
w kwietniu.
Pokarm: Drobne ryby, rzadziej płazy i bezkręgowce wodne (żaby, raki).
Ochrona: Objęty ścisłą ochroną gatunkową.
Ciekawostki: Choć nazwa wskazuje na inną porę, lęgnie się wiosną. Ta myląca nazwa najprawdopodobniej wzięła się stąd, że gatunek znacznie
łatwiej zaobserwować zimą niż wiosną, kiedy prowadzi bardziej skryty tryb życia, bądź też nawiązuje do miejsca lokowania gniazda (pierwotnie
„ziemiorodek”).

Źródła:
Busse P. (red.) 1990. Mały słownik zoologiczny. Ptaki. Wiedza Powszechna, Warszawa.
Kruszewicz A. G. 2010. Ptaki Polski. Tom I i II. Multico Oficyna Wydawnicza.
Serwis internetowy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków – www.ptakikarpat.pl.
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Buczyna górska (fot. Aleksandra Pępkowska-Król)
Wysokogórska łąka (fot. Tomasz Wilk)
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Górski potok (fot. Tomasz Wilk)


Skaliste szczyty Tatr (fot. Tomasz Wilk)
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Karpacka wioska (fot. Tomasz Wilk)
Wysokogórski bór świerkowy (fot. Tomasz Wilk)
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Menu restauracji
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Pod Ptasim Piórkiem
Przystawki:
kuropatwa w tęczowym sosie
nornik na grudce pachnącej ziemi
larwy owadów pod pierzynką z butwiejącego drewna
brzanka na kryształowej fali
łaskocząca gąsienica na zielonej poduszce
owady wodne w tataraku: giętkie jętki, tęczowe ważki na wagę, chrupiące chruściki
owadzie skrzydełka w lekkim obłoczku

Dania główne:
wiewiórcze udka w rudym sosie
jaszczurka na słońcu suszona
wonne nasiona górskich traw
spaghetti z pędów drzew po karpacku
żaby na liściu aby-aby
ślimaki na tłustej kapuście
szeleszczące szyszki świerka

Desery:
borówkowe leśne marzenie
żołędziowy mus w dębowej czapeczce
prażone na słońcu ziarna słonecznika
krem z orzeszków bukowych
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Przylot
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Loty godowe
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Gniazdo
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Karmienie piskląt

Odlot
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Kochane dzieci!
Ostatnio w Karpatach dzieją się
dziwne rzeczy, któryś z ptaków
latających nad łąką porwał
ulubioną chustkę Basi, ktoś wyjadł
z kurnika cały pokarm dla kur,
jakiś ptak, bazgrząc jak kura
pazurem, zostawił zaszyfrowane
wiadomości i nikt nie umie ich
odczytać, nikt nie wie, w jakiej
kolejności ptaki przylatują
do karmnika w pobliżu domu Oli.
Sprawy te wymagają
natychmiastowego rozwiązania.
Ptasi detektywi zebrali już część
informacji, ale nie mogą poradzić
sobie z resztą. Może Wam się uda
rozwikłać te zagadki.
Fot. Damian Nowak

Karpacki Stróż Porządku
Orlik Krzykliwy
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Kolejność pojawiania się w karmniku:

Wróbel przyleciał przedostatni. Kopciuszek pojawił się w
karmniku zaraz po gawronie. Bogatka przyleciała przed
wróblem, a zaraz po mazurku.

Ola codziennie zostawiała w karmniku pożywienie dla ptaków:
orzechy, kawałek słoninki, owoce bzu i jarzębiny, pestki słonecznika.
Zawsze pamiętała też o wodzie. Codziennie obserwowała i
notowała, kto kiedy przyleciał do karmnika. Pewnego dnia notatki
jej się pomieszały, spróbuj je uporządkować i ustalić, w jakiej
kolejności tego dnia przyleciały do karmnika: sierpówka,
wróbel, mazurek, bogatka, gawron, kopciuszek.

Kto przyleciał do karmnika?

Zagadka 1

Fot. Rafał Bobrek

Załącznik 11

Załącznik 12

Zagadka 2

Bardzo ważna wiadomość – Ptasi szyfr
Ptaki Karpat postanowiły przekazać bardzo ważną wiadomość. Aby nie dostała się ona w niepowołane ręce, zaszyfrowały ją. Na
szczęście zostawiły klucz do szyfru. Rozszyfrujcie i zapiszcie wiadomość.

Wiadomość:
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Zagadka 3

Awantura w kurniku, czyli czyje to piórko
Z miseczki przed kurnikiem w leśniczówce zniknęło całe ziarno i drobne orzeszki. Kury od rana podniosły lament. Nikt nie
wiedział, co się stało, choć jedna wiekowa już kura była świadkiem zdarzenia. Na miejscu pozostały tylko różne pióra. Ptasi
detektyw próbował się dowiedzieć, kto ukradł ziarno. Pytał kurę, ale ta odpowiadała tylko „tak” i „nie”. Ptasi detektyw nie dał
sobie rady z tym zadaniem. Spróbuj, może Tobie się uda. Na podstawie zamieszczonych poniżej piór oraz odpowiedzi kury
napisz, kto ukradł ziarno kurom.

Puchacz

Krzyżówka

Zimorodek

Gawron

Czy pióro tego ptaka jest jednobarwne? ................................. NIE
Czy pióro tego ptaka ma prążki lub plamki? . ..................... TAK
Czy prążki na tym piórze są brązowe? .......................................... NIE
Czy prążki na piórze są ułożone poziomo? ............................ TAK

To pióro ....................................................................................................................

Załącznik 13

40

Sójka

Dzięcioł

Załącznik 14

Zagadka 4

Zaginiona chustka Basi
Basia po wspinaczce górskiej usiadła na łące, zdjęła z szyi chustkę, bo było gorąco. Odeszła na chwilę, aby zrobić zdjęcie pszczole,
która właśnie usiadła na kwiatku, gdy kątem oka zauważyła, że jakiś ptak porwał jej chustkę. Dostrzegła tylko jego sylwetkę.
Oto jak go opisała:

Ptak ten miał szeroko rozpostarte skrzydła, zakończone pojedynczymi piórami, jednolicie ciemno
ubarwione, przypominające trochę szalik. Jego ogon miał kształt wachlarza, a dziób był długi.

Na podstawie opisu Basi wytypuj, który z ptaków latających akurat nad łąką zabrał jej chustkę.

Orlik krzykliwy

Oknówka

Gawron

Dzięcioł
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Dodatkowe źródła wiedzy
o ptakach i przyrodzie polskich Karpat
1.

Strony OTOP: www.otop.org.pl, www.otopjunior.org.pl

2.

Strona projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie
systemu ich monitorowania i ochrony”: www.ptakikarpat.pl

3.

Internetowa platforma Ptaki Karpat prezentująca wyniki inwentaryzacji ptaków w polskich
Karpatach: www.ptakikarpat.pl/ptakikarpat.

4.

Pępkowska-Król A., Bobrek R., Wilk T. (red.) 2013. Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy. OTOP, Marki. (Wersja internetowa: www.ptakikarpat.pl/do-pobrania).

5.

Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Król A., Neubauer G., Kosicki J. Z. 2016. Ptaki polskich Karpat – stan,
zagrożenia, ochrona. OTOP, Marki. (Wersja internetowa: www.ptakikarpat.pl/do-pobrania).

6.

Bobrek R., Wilk T. 2016. Ptaki Karpat. Broszura promująca przyrodę i awifaunę polskich Karpat.
(Wersja internetowa: www.ptakikarpat.pl/do-pobrania).

Niniejsza publikacja ze scenariuszami zajęć dostępna jest w formie pliku PDF na stronie
www.ptakikarpat.pl
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Fot. Tomasz Wilk

Publikacja wydana została w ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu
ich monitorowania i ochrony” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to założona w 1991 r. organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego,
zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc ich występowania. Celem OTOP jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra
obecnych i przyszłych pokoleń. Jego działania wspiera rzesza kilku tysięcy członków i wolontariuszy. Jest polskim partnerem światowej
federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International.
Jeśli nie jest Ci obojętny los polskiej przyrody, możesz wesprzeć działania OTOP. O tym, jak to zrobić, dowiesz się na stronie internetowej:
www.otop.org.pl.

W latach 2011–2016 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków realizowało projekt „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz
stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony”. Zakładał on podniesienie
efektywności ochrony wybranych, kluczowych gatunków ptaków na obszarze
objętym projektem. Zostało to osiągnięte m.in. poprzez zebranie kompleksowych danych dotyczących występowania i wymagań siedliskowych tych gatunków w regionie. Ponadto powstały propozycje strategicznych rozwiązań w zakresie ochrony ptaków dla różnych grup interesariuszy (samorządy lokalne, nadleśnictwa, rolnicy), wspierające jednocześnie zrównoważony rozwój ekonomiczny i społeczny tych grup. Istotnym elementem projektu były również działania
edukacyjne, dzięki którym podniesiono akceptację i zaangażowanie w ochronę
przyrody wybranych grup docelowych (wolontariusze, urzędnicy, leśnicy, nauczyciele i uczniowie).
Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie wiedzy o ptakach polskich Karpat
wśród uczniów szkół podstawowych. Mamy nadzieję, że niniejsze scenariusze
sprawią, że pedagodzy nauczania początkowego chętniej organizować będą
zajęcia inspirowane przyrodą polskich Karpat, odbywające się zarówno w szkolnych klasach, jak i na świeżym powietrzu.

