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        Jesteśmy nauczycielkami Przedszkola Miejskiego nr 231 w Łodzi- Przedszkola 

Miłośników Przyrody. Poniżej przedstawiamy nasze działania związane z ptakami, 

mieszczące się w przedziale czasowym 1 V- 31 XII 2018. 

         W maju obserwowaliśmy powracające jerzyki; obserwowaliśmy ich budki lęgowe 

zawieszone pod dachami bloków. Obserwowaliśmy również budki w naszym ogrodzie 

przedszkolnym- zasiedlone przez szpaki, sikory bogatki i modre.  

         Na Kółku Przyrodniczym dzieci poznały zwierzęta z Polskiej Czerwonej Księgi 

Zwierząt.  

 

        W maju odwiedziliśmy Leśną Ścieżkę w Sokolnikach, którą dużą część zajmują 

stanowiska o ptakach. Dzieci zobaczyły różnorodność ptasich budek i dopasowywały do nich 

mieszkańców; słuchały ptasich odgłosów łączyły głosy z odpowiednim ptakiem. 

 



         W czerwcu byliśmy na wycieczce w Zagrodzie Edukacyjnej w Kole/ Piotrkowa 

Trybunalskiego. Dzieci dowiedziały się o losach pacjentów Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt. 

Pan Paweł Kowalski opowiadał o puchaczu, jastrzębiu, bocianach, które przebywają  

w ośrodku. 

       W ogrodzie przedszkolnym znajduje się ptasia ścieżka, na której odbywały się zabawy 

przyrodnicze typu: „Znajdź budkę nr 2- kto mieszka w budce pod numerem 2?; „Kto znajdzie 

stanowisko rudzika?  

     W czerwcu odbył się piknik, na którym były przyrodnicze stanowiska. Dzieci oglądały  

w dziesięciokrotnym powiększeniu ptasie pióra, wypluwki sów, gniazda remiza oraz innych 

ptaków; ptasie albumy; malowały z użyciem ptasich wytłoczek.  

      

 W październiku – EDP 

 

     

 

 

 

 

 

 



    Obchody EDP trwały w naszym przedszkolu cały tydzień; dzieci grały w ptasie gry (ptasie 

memory, ptasie domino, rozwiązywały ptasie zagadki, poznały ptasie opowiadania, uczyły się 

ptasiego hymnu i wykonały ptasie prace plastyczne.  

 

     

W czwartek z okazji EDP odbyła się „Ptasia Uroczystość”- była bajka „Złota Gęś”; dzieci 

wysłuchały gęsich rozmów przed odlotem (scenka teatralna), była prezentacja o ptakach 

spotykanych na naszym osiedlu jesienią.  

 

 



 

 

 

       W piątek w ramach EDP 12 grup z naszego przedszkola oraz dwie grupy  

z zaprzyjaźnionego przedszkola wyruszyło na spacer, by policzyć ptaki na wyznaczonym 

terenie. 

      W sobotę wyruszyliśmy z rodzicami dzieci z Kółka Przyrodniczego na wycieczkę 

autokarową do Walewic, gdzie obserwowaliśmy ptaki na stawach walewickich. 

 



 

 

 

Europejskie Dni Ptaków 2018 
 4 X 2018 (czwartek) –obchody EDP dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 231  

w Łodzi oraz dla grupy dzieci z PM nr 204 w Łodzi. 

 5 X 2018 (piątek)- ptakoliczenie na osiedlu Radogoszcz 

 6 X (sobota) – wycieczka autokarowa dla Rodziców i Dzieci z Kółka Przyrodniczego na stawy w 
Walewicach. 

 

Scenariusz imprezy 
Akcję przygotowały: 

Koordynator kampanii- Jolanta Boryca i Klaudia Smoleń 

Współpraca z OTOPem – Jolanta Boryca i Klaudia Smoleń  

Współpraca z przedszkolami- Monika Ignaczak i Klaudia Smoleń 

Dekoracja i przygotowanie: Monika Prośniak z zespołem: Agata Skrzypczak i Aneta Kubiak  

Opracowanie multimedialne i oprawa muzyczna - Anna Maciuk 

informacja dla rodziców- Monika Ignaczak i Klaudia Smoleń  

 

W bajce wystąpiły: 

 Narrator- Monika Ignaczak 

 Tadeuszek- Klaudia Smoleń 

 Ojciec- Agnieszka Łagowska 



 Skrzat- Aleksandra Fabjańska 

 Matka karczmarek – Bożena Brożyna 

 Córka- Paulina Lubczyńska 

 Królowa- Ewa Cwanek 

 Karczmarki: Krystyna Skrobisz, Agata Skrzypczak, Danuta Popławska  
 

W scence teatralnej „Rozmowa gęsi” wystąpiła Bogdana Musiał i Jolanta Boryca. 

 

Cele:  

1) Zwrócenie uwagi na bogactwo gatunków ptaków wokół nas. 
2) Uwrażliwienie na ochronę ptaków i ich siedlisk 
3) Zapoznanie z ww. akcją rodziców i dzieci 
4) Poznanie ptaków, które odlatują do ciepłych krajów 
5) Poznanie ptaków pozostających z nami na zimę 
6) Promowanie przedszkola w środowisku 
7) Pozyskanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli 

 

Działania związane z akcją w ramach EDP 

1) Opracowanie i zamieszczenie w planie miesięcznym, tematyki tygodnia „Ptaki” 
2) Pogłębienie wiedzy z gatunków ptaków spotykanych wokół naszego osiedla jesienią: gołąb 

miejski, wróbel, mazurek, sroka, kawka, szpak, sójka, kos, wrona siwa, sójka 
3) Rozszerzenie swojej wiedzy nt. migracji ptaków jesienią 
4) Rozszerzenie swojej wiedzy nt: kukułki, jaskółki, słowika i szpaka- bohaterów bajki 
5) Zgłoszenie przedszkolnej akcji w OTOPie 
6) Przygotowanie gazetki o Europejskich Dniach Ptaków- pedagogizacja rodziców 
7) Przygotowanie raportu z akcji i wysłanie go do OTOPu 
8) Przygotowanie przedstawienia dla dzieci „Złota gęś” 
9) Przygotowanie pokazu multimedialnego „Ptaki- zagadki” 
10) Wykonanie scenografii do przedstawienia 
11) Wykonanie prac plastycznych z dziećmi pt. „Ptaki” 
12) Utrwalenie piosenki „Kochajmy ptaki” 
13) Wykonanie dokumentacji fotograficznej z imprezy 
14) Organizacja wycieczki dla dzieci i rodziców. 

 

I. Przebieg imprezy 4 X 2018: 
1. Powitanie zebranych i rozmowa z dziećmi nt. „Dzisiaj jest święto ptaków?” 

 Dlaczego obchodzimy święto ptaków? 
 O przygotowaniach dzieci do EDP. 

2. Prezentacja multimedialna – zagadki nt. ptaków, które pozostają z nami na zimę. 
3. „Rozmowa gęsi przed odlotem”- scenka teatralna z wykorzystaniem kukieł gęsi. 
4.  „Złota gęś”- bajka w wykonaniu nauczycielek. 
5. Odśpiewanie hymnu ptaków- „Kochajmy ptaki” 

 

Obserwacje i liczenie ptaków 5 X 2018 
 Gr. I – lewa strona od przedszkola, w stronę Placu Słonecznego  

 Gr. II- boisko szkoły, przed szkołą, przed przedszkolem 

 Gr. III- ogród przedszkolny 

 Gr. IV- park osiedlowy Nastrojowa/Pstrągowa (na wprost przedszkola) 

 Gr. V krańcówka, łąka koło krańcówki,  



 Gr. VI- al. Zakochanych 

 Gr. VII- ul. Łucji 

 Gr. VIII- osiedle ul. Łozowa/Zgierska (skwer koło sklepu Oleńka) 

 Gr. IX- ul. Studzińskiego i Pstrągowa  

 Gr. XI- teren koło biblioteki, lasek koło biblioteki 

  Gr. X- ul. Świtezianki 

 Gr. XII osiedle nasze od strony Syrenki, Świtezianki… 
 

Przedszkole nr 204- liczy ptaki – droga od przedszkola i skwerek koło sklepu Oleńka. 

 

 Po liczeniu ptaków- oddanie raportu do koordynatora Klaudii Smoleń. 

 Przesłanie wyników ptakoliczenia do OTOPu 
 

Wycieczka autokarowa dla Rodziców i Dzieci na Ptakoliczenie 6 X 2018 
 

Przebieg wycieczki: 

 Zbiórka o godz. 9:00 

 Przejazd do Walewic- pogadanka ornitologa na temat EDP; ptasie skojarzenia  

 Obserwacje i liczenie ptaków na stawach w Walewicach 

 Zebranie okazów przyrodniczych do kącika przyrody 

 Zwiedzanie otoczenia pałacu w Walewicach. 

 Spotkanie z końmi ze stadniny w Walewicach. 

 Podsumowanie ptakoliczenia.   

 

………………………………………………………………………………………………… 

     W listopadzie wzięliśmy udział w akcji „Dzikość Serca” i zbieraliśmy dary, również  

dla ptaków przebywających w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Łodzi przy  

ul. Wycieczkowej.  

 

        Dla dzieci i rodziców opracowałyśmy karty pracy- skojarzenia ptasie. W załączniku 

przedstawiam niektóre skojarzenia. 

 



Zadanie dla dziecka, mamy i taty. 

1. Przeczytaj po prawej stronie nazwy ptaków. Zastanów się, z czym kojarzą Ci się ich 

nazwy. 

2. Odszukaj podane ptaki w atlasie ptaków. 

3. Przeczytaj skojarzenia po lewej stronie i połącz z nazwą ptaka. 

 

Wybierz jednego ptaka i narysuj go po odwrotnej stronie kartki.  

 

Kojarzy się z masą lodu                                                                                głuptak 

Ptak  w stajni                                                                                                makolągwa                                                     

Ptak nie bardzo mądry lub istota bardzo ufna                                               kulik 

Niewidome wrony                                                                                         jerzyk 

Konkurencja dla kota                                                                                     lodowiec                                     

Mały jeż                                                                                                         mewa  siodłata                    

Gołąb przed wizytą u fryzjera                                                                        kszyk 

Chciała jechać na wakacje do Szwecji, ale zrezygnowała                            ślepowrony 

Ma maskę i lubi nurkować                                                                             pełzacz 

Porusza się jak wąż                                                                                        krętogłów 

Mały klient biura ITAKA                                                                              myszołów 

Podziwiamy go, jak obraca głową                                                                  maskonur 

Lubi hałas, wrzask                                                                                          grzywacz 

Zimowa rozrywka w górach                                                                           sójka 

Ptak zołza                                                                                                        podróżniczek 

…………………………………………………………………………………………………. 

         Na zajęciach Kółka Przyrodniczego omawialiśmy znaczenie „Kolorów w przyrodzie”- 

dzieci dowiedziały się nt. roli barw u ptaków (barwy godowe u samców, kamuflujące kolory 

samic). 



 


