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Pobierz aplikację “Meet the Birds” / “Poznaj Ptaki”
Do wykonania niektórych zadań przedstawionych w kartach pracy przydatna będzie aplikacja na telefon.

 Aby ją pobrać, należy przejść do internetowego sklepu z aplikacjami (App Store dla systemu iOS lub Google Play dla systemu 
Android) i wpisać nazwę “Meet the Birds” w polu wyszukiwania. W pobranej aplikacji można wybrać polską wersję językową.

 Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+  

nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 
PUBLIKACJA BEZPŁATNA

Ten utwór jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe. Tekst licencji 
można znaleźć pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/



3

BLOK 11
 PTAKI MOKRADEŁ

Kontekst: Zaaranżuj w klasie mokradło (w akwarium, misce) obsadzone roślinami lub zróbcie jego makietę. 
Przygotujcie plakaty przedstawiające różne rodzaje terenów podmokłych, np. dolina rzeczna, staw itp.

Problemy 
szczegółowe

A. Co to są mokradła 
i jak je poznać?

B. Jakie ptaki żyją 
w okolicach stawów, 
podmokłych łąk 
i strumieni?
 Dlaczego ptaki mokradeł 
mają długie dzioby?

C. Co zagraża ptakom? 
Jakie działania człowieka 
zagrażają ptakom?

Aktywności 
w terenie

Będąc na łące, zwróćcie uwagę 
na występujące tam rośliny  
i znajdźcie te, które są typowe 
dla podmokłych łąk. Spróbuj je 
zidentyfikować. CZY W TWOJEJ 
OKOLICY JEST PODMOKŁA 
ŁĄKA? (S11/A/1).

Podczas wycieczki rozpoznajcie 
jak najwięcej gatunków ptaków, 
obserwując i nasłuchując je.
 Skorzystajcie z naszej aplikacji na 
smartfony Meet the Birds/Poznaj 
ptaki, dostępnej w Internecie  
w Google Play i AppStore. Zwróćcie 
uwagę na kształt i długość 
dziobów ptaków podmokłych łąk 
oraz na wygląd ich stóp.

Naturalna rzeka to bogactwo 
przyrodnicze, gdyż jest domem 
dla wielu różnych organizmów. 
Człowiek osiedla się coraz bliżej 
rzek, dlatego zaczął je regulować. 
W ten sposób rzeki przestają być 
tak dzikie, jak kiedyś. 
Zastanówcie z uczniami: czy 
rzeka przepływająca w okolicy 
waszej szkoły jest dzika?

Obserwacje 
 i eksperymenty  

w pomieszczeniach

Przeprowadźcie eksperymenty 
pokazujące uczniom, czym 
są tereny podmokłe (S11/A/2) 
oraz co się dzieje z ziemią, gdy 
pada deszcz (S11/A/3).

Sprawdźcie, w jaki sposób ptaki 
są przystosowane do zdobywania 
pożywienia na terenach podmokłych: 
DLACZEGO PTAKI MOKRADEŁ 
MAJĄ DŁUGIE DZIOBY? (S11/B/1).

Obserwacje w terenie mogą 
pobudzić do zastanowienia się 
nad tym, co zagraża ptakom. 
Wykonaj ćwiczenie NATURALNE 
RZEKI (S11/C/1). 
Możesz wykonać podobne zada-
nia porównując stawy: ŚRÓDPO-
LNE  STAWY  (S8/A/2).
Sprawdźcie doświadczalnie 
DLACZEGO WYSYCHANIE MOKRA-
DEŁ ZAGRAŻA PTAKOM? (S11/C/2).

Zadania plastyczne 
i grafomotoryczne

PLASTELINOWE ZWIERZĘTA 
(S11/B/2).
FILCOWE PTAKI (S11/B/3).

Zaprojektujcie plakat promujący 
Światowy Dzień Mokradeł 
(2 lutego).

Zadania językowo-
literackie

Używając filcowych ptaków, od-
twórzcie sceny z życia mokradeł.

Zadania 
matematyczne

Poćwiczcie zadania mate-
matyczne z kartą WIJĄCA SIĘ 
 RZEKA (S11/A/4).
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CZY W TWOJEJ OKOLICY JEST PODMOKŁA ŁĄKA?
Wskazówki dla nauczycieli: Przedyskutuj z uczniami co to jest wilgotna łąka. Jeśli to możliwe, odwiedź lokalne 
podmokłe łąki i zadaj uczniom poniższe pytania.

Czego potrzebujesz?
l   bibuła lub ręcznik papierowy 

l   sitko

Zadania i pytania:
1 Czy zostawiasz ślady stóp, gdy stoisz chwilę na łące, a potem odchodzisz?

2 Czy ślady twoich stóp wypełniają się wodą? Kiedy zrobisz mały dołek, czy zbierze się w nim woda?

3 Czy kładąc kawałek bibuły na powierzchni łąki i przyciskając ją dłońmi, czujesz wilgoć? 
Czy bibuła przemokła?

4 Czy woda pojawia się, gdy kładziesz na powierzchni łąki sitko, a następnie wciskasz je w powierzchnię?

5 Wsuń ręce między rośliny i odgarnij je na bok. Czy po wyjęciu rąk rośliny wróciły na miejsce?

Pytanie dodatkowe
Przyjrzyj się roślinom rosnącym na łące. Czy znajdziesz wśród nich kilka z tych, które są przedstawione  
na zdjęciach?
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Karta  S11/A/1

KRWAWNICA 
POSPOLITA

(PX) (PX)
(PX)

(IM) (IM) (IM)

NIEZAPOMINAJKA SKRZYP

KOSACIEC ŻÓŁTY

(IM)

WEŁNIANKA

(CK)

ŻYWOKOST LEKARSKI

KNIEĆ BŁOTNA
(KACZENIEC)

TRZCINA POSPOLITA TURZYCA

(IM)
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Karta  S11/A/2

Wskazówki dla nauczycieli: Pomóż niewidomym i słabowidzącym studentom, jeśli jest taka potrzeba.

Czego potrzebujesz?
l    4 plastikowe miski
l    ziemia ogrodnicza
l    plastikowy kubek
l    butelka z wodą
l    ręcznik papierowy

Pytania i zadania:
1 Do każdej z 4 misek wsyp po dwa kubki ziemi ogrodowej.
2 Ile kubków wody trzeba dodać do każdej z misek, aby wytworzyć ziemię różnej wilgotności?

Zastanów się
l      W której misce zrobiliście mokradło?
l      W której misce zrobiłeś jezioro?

JAK ZROBIĆ MOKRADŁO I JEZIORO 

Miska 1: ziemia sucha Miska 2: ziemia wilgotna

Miska 3: ziemia mokra Miska 4: ziemia bardzo mokra
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Karta  S11/A/3

Wskazówka dla nauczycieli: Sugerujemy wcześniejsze przygotowanie misek i pozostawienie błota  
do wyschnięcia. Proces schnięcia może potrwać kilka dni.

Twoje przypuszczenie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Czego potrzebujesz?
l  1 miska z wcześniej przygotowanym wysuszonym błotem

l  1 miska ze świeżym błotem

l  konewka z wodą 

Zadania i pytania:
1  Ostrożnie dotknij powierzchni błota w każdej z misek i zbadaj je. Co wyczuwasz?
2  Co się stanie, jeśli do każdej miski (z błotem przesuszonym i z błotem świeżym) wlejesz taką samą ilość     

 wody?
3  Przeprowadźcie eksperyment i zbadajcie.

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

       ……………………………………………………………………………………………………………………………..
4  Co się stanie, gdy nagle na ziemię spadnie dużo deszczu?

Zastanów się:
l  Co się stanie, jeśli mokradła wyschną?
l  Czy bezpiecznie jest budować domy w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki?
l  Jak zwierzęta radzą sobie podczas ulewnego deszczu?

CO DZIEJE SIĘ Z MOKRADŁEM, GDY PADA DESZCZ?
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Karta  S11/A/4

WIJĄCA SIĘ RZEKA
Wskazówka dla nauczyciela: Przygotuj mapę dotykową rzeki. Będziesz mógł zadawać pytania związane z jej 
przebiegiem. Pamiętaj, aby przygotować wyraźny obrazek dotykowy. Jeśli nie masz dostępu do specjalnej 
wytłaczarki, do zaznaczania wysp użyj grochu i innych elementów, np. guzików lub kawałków papieru. 
Pamiętaj, aby wszystko mocno przykleić do kartki papieru lub tektury.
Jeśli nie jest możliwe stworzenie obrazu dotykowego, nauczyciele mogą wykorzystać mapy dotykowe z rzeką, 
które są już używane na lekcjach geografii.

Zadania i pytania:
1  Policz, ile razy rzeka skręca w lewo, a ile razy w prawo.
2  Policz, ile jest wysp.
3 W którym miejscu rzeka jest węższa, a w którym szersza?
4      Ułóż własne zadanie do ilustracji/ makiety wijącej się dzikiej rzeki.
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Karta  S11/B/1

Wskazówki dla nauczycieli: Porozmawiajcie w klasie o różnicach w wielkości dziobów. Pokaż uczniom 
zdjęcia ptaków takich jak kuliki i czajki. W razie potrzeby można wykonać dotykowe modele tych ptaków dla 
uczniów niewidomych i słabowidzących. Jeśli nie masz prawdziwych modeli lub zdjęć, zadaj ogólne pytanie:  
W jaki sposób ptak wykorzystuje swój dziób? Dlaczego jego długość jest tak ważna dla ptaków?

Czego potrzebujesz?
l    miska plastikowa lub akwarium

l    błoto

l    krótka pęseta

l    długa pęseta

l    trochę ziaren ryżu lub makaron

Zadania i pytania:
1    Napełnij miskę lub akwarium błotem.

2    Dodaj ryż lub makaron i dokładnie wymieszaj.

3    Która pęseta lepiej radzi sobie z wyławianiem ziaren ryżu z błota, dłuższa czy krótsza?

Zastanów się:
l    Dlaczego różne ptaki mają dzioby o różnej długości?

l    Czy czajka może szukać jedzenia w tym samym miejscu, co kulik?

DLACZEGO PTAKI MOKRADEŁ MAJĄ DŁUGIE DZIOBY?

KULIK CZAJKA
(RM) (RM)
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PLASTELINOWE ZWIERZAKI
Wskazówki dla nauczycieli: Pomóż uczniom w razie potrzeby. Poproś ich o wykonanie modelu ptaka. 
Uczniowie dysfunkcją narządu wzroku, mogą to zrobić na podstawie dotykowego wzornika.

Czego potrzebujesz?
l     miska
l      plastelina/masa plastyczna Play-Doh, glina do modelowania (lub nawet błoto)

Sposób działania:
l    Z wybranego materiału uformuj swojego ulubionego ptaka mieszkającego na mokradłach.
l    Możesz zrobić skrzydła, stopy, dziób itp., używając liści, małych kamieni lub patyków.

(PX)
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FILCOWE PTAKI: CZAPLA I ZIMORODEK
Wskazówki dla nauczycieli: Przygotuj dotykowe modele dla uczniów niewidomych i słabowidzących,  
aby mogli się do nich odwoływać w trakcie pracy. Nauczyciel powinien wcześniej wyciąć różne części ptaków 
i pozwolić uczniom skleić je razem, aby stworzyć filcowego ptaka. 

Czego potrzebujesz?
l     filc 
l     klej
l     czarny flamaster
l     nożyczki

Sposób działania:
1    Wytnij papierowe szablony (poniżej).
2          Umieść je na filcu i obrysuj flamastrem.
3          Wytnij starannie z filcu odrysowane kształty.
4    Ułóż na stole najpierw największe elementy, a następnie pozwól uczniom doklejać na nich mniejsze.
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Karta  S11/B/3
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Karta  S11/B/3
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Karta S11/C/1

NATURALNE RZEKI
Wskazówki dla nauczyciela: Aby to ćwiczenie było dostępne dla niewidomych uczniów, konieczne jest 
stworzenie dotykowych obrazów na podstawie poniższych ilustracji. Podobnie jak w zadaniu 11/A/4 
(Wijąca się rzeka), pamiętaj, aby przygotować wyraźny obrazek dotykowy. Jeśli nie masz dostępu 
do specjalnej wytłaczarki, do zaznaczania wysp i piaszczystych łach użyj grochu lub kawałków 
papieru. Niech brzegi rzeki będą wyraźne zaznaczone. Wszystkie elementy należy mocno przykleić  
do kartki papieru lub tektury. Pomóż niewidomym uczniom zinterpretować różnice w przebiegu i kształcie 
brzegu obu rzek.

Pytania i zadania:
Oto dwa obrazki przedstawiające rzeki i ich doliny. Przyjrzyj się im/ zbadaj, a następnie postaraj 
się znaleźć między nimi różnice. Czy któryś typ rzeki znajduje się w okolicy, w której mieszkasz?  
A któryś zauważyłeś podczas wycieczki?

Zastanów się:
l     Która łąka w dolinie rzeki jest bardziej wilgotna?
l     Jak myślisz, gdzie jest większa różnorodność roślin?
l     Jak myślisz, która rzeka jest bardziej przyjazna dla zwierząt? Czy wiesz, dlaczego?
l     Która rzeka może przyjąć więcej wody z deszczu?
l     Jak myślisz, czy tereny zalewowe wzdłuż rzek to zmarnowana przestrzeń? Czy są potrzebne? Do czego?

(MK) (MK)
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Karta  S11/C/2

DLACZEGO WYSYCHANIE MOKRADEŁ 
ZAGRAŻA PTAKOM?

Czego potrzebujesz?
l     1 miska odpowiednio wcześniej wypełniona błotem i pozostawiona do wyschnięcia
l     1 miska wypełniona świeżym błotem
l    drewniane szpikulce, patyczki i/lub pęseta (będzie imitowała dzioby ptaków)

Zadania i pytania:
1 Delikatnie zbadaj palcami powierzchnię obu misek z błotem. Co czujesz?
2 Teraz włóż szpikulec/patyczek/pęsetę do obu misek z błotem. Co zauważasz?

Zastanów się
l   Co się stanie, jeśli podmokłe łąki wyschną?
l   Co się stanie, jeśli znikną drobne bezkręgowce znajdujące się w błocie?




