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BLOK 8
 JAKIE PTAKI ŻYJĄ W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM?
Kontekst: Przygotuj dekorację w klasie w postaci plakatu lub makiety przedstawiającej łąkę. Po powrocie  
z zajęć terenowych wystrój klasy można uzupełnić (z udziałem dzieci), dodając zdjęcia zaobserwowanych ptaków 
lub oznaki ich bytowania, np. gniazdo, jaja, ślady żerowania itp. W dostępnym miejscu umieść lornetkę, aparat 
fotograficzny, lunetę oraz przewodniki po ptakach i roślinach. Pamiętaj o możliwości dotykowego zbadania 
dekoracji przez dzieci – przyklej do plakatu rośliny, pióra, grudki ziemi i muszle. Podczas zajęć terenowych zachęć 
dzieci do odnalezienia roślin aromatycznych, które również mogą być przyczepione do plakatu. Skupcie się na 
głosach ptaków i sprawdźcie, jak wiele różnych gatunków ptaków można usłyszeć.

Problemy  
szczegółowe

A. Czym charakteryzuje się 
krajobraz rolniczy?

B. Jakie ptaki żyją w krajobrazie 
rolniczym

C. Jak organizmy są 
ze sobą powiązane 
w przyrodzie? Jak ważne 
są ptaki drapieżne?

Aktywności 
w terenie

Wybierz się na wycieczkę 
z dziećmi, najlepiej na wieś, 
aby poznać cechy krajobrazu 
rolniczego. Najpierw spójrz-
cie na mapę i ustalcie trasę.  
Długość spaceru zależy od was 
i od możliwości dzieci. Może 
to być 500 m lub nawet 1 km.  
Skorzystaj z karty: WYPRAWA 
NA WIEŚ (S8/A/1).

Jeśli to możliwe, idźcie na łąkę. 
Zobaczcie, jakie rośliny tam 
rosną. Pozwól dzieciom wą-
chać, dotykać i obserwować. 
Pozwól im położyć się na łące, 
zamknąć oczy i wsłuchać się  
w głosy natury. Porozmawiaj-
cie o tym, jakiej różnorodności 
świata przyrody tam doświad-
czyliście. Dlaczego to miejsce 
jest odpowiednie jako dom dla 
ptaków?

Na wycieczce rozpoznajcie jak naj-
więcej gatunków ptaków. Wykorzy-
stajcie KARTĘ OBSERWACJI: PTAKI 
PÓL I ŁĄK (S8/B/1).

Ptaki pól i łąk odzywają się charakte-
rystycznymi głosami. Wybierzcie się 
na wycieczkę, aby ich posłuchać lub 
odtwórzcie pliki mp3 (skorzystajcie 
z naszej aplikacji na telefon Meet the 
Birds/Poznaj ptaki). Skorzystaj z karty: 
JAK ODZYWA SIĘ ŁĄKA? (S8/B/2)

Ptakami krajobrazu rolniczego są 
również sowy, np. płomykówka.  
Z uwagi na nocny tryb życia jest ona 
trudna do zaobserwowania, ale mo-
żesz wykryć jej obecność w inny spo-
sób. W tym celu wykorzystaj kartę: 
NA TROPACH PŁOMYKÓWKI (S8/B/3).

Charakterystycznym śladem 
obecności niektórych ptaków 
są wypluwki (zrzutki). 
To zlepek niestrawionych czę-
ści pokarmu. Nie mają one 
zapachu. Jeżeli będziecie 
mieli szczęście, uda wam się 
znaleźć wypluwkę pod gniaz-
dem bociana. Zebrane wy-
pluwki można przechowywać  
w woreczkach (podpisanych 
gatunkiem, datą i miejscem 
zebrania). Najlepiej najpierw 
dobrze je wysuszyć. Wystar-
czy włożyć je do piekarnika 
na 15 minut, tak jak ciasto,  
w temperaturze 200oC.
Analizując jej skład (S8/C/1), 
dowiecie się, co tak naprawdę 
zjada bocian.
Zamiast zrzutki bociana moż-
na także zebrać i zbadać zrzut-
kę płomykówki.

Obserwacje 
i eksperymenty  

w pomieszczeniach

Pobyt w terenie jest doskona-
łą okazją do zastanowienia się 
nad zmianami zachodzącymi  
w krajobrazie rolniczym. Wyko-
rzystaj kartę: ŚRÓDPOLNE STA-
WY (S8/A/2).

Wiele ptaków typowych dla pól  
i łąk buduje gniazda na ziemi. Aby 
uchronić lęgi przed drapieżnikami, 
ich jaja mają maskujący kolor. 
Wykorzystaj kartę S7/B/3 DLACZEGO 
PTASIE JAJA MAJĄ RÓŻNE KOLORY? 
z bloku 7. 
Ptaki odbywające lęgi bezpośrednio 
na ziemi mają jaja bardziej szpiczaste. 
Sprawdźcie to z kartą „Czy kształt jaj 
ptaków ma znaczenie?” (S7/B/2).
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Zadania plastyczne 
 i grafomotoryczne

ZRÓB SWOJĄ ŁĄKĘ (S8/A/3) 
z roślin zebranych podczas 
wycieczki.

MASKA PŁOMYKÓWKI (S8/B/4) Karta pracy: PRZYGOTUJ 
OBIAD DLA CZAJKI (S8/C/2).

Zadania językowo-
literackie

Tekst na temat zmian  
w krajobrazie rolniczym inspiru-
je do rozmowy o tym, jak zacho-
dzące w nim zmiany wpływają 
na życie ptaków.  
Karta KRAJOBRAZ ROLNICZY 
(S8/A/4)

Zadania 
matematyczne

Korzystając z plakatów przy-
gotowanych przez dzieci poproś 
uczniów, aby policzyli różne 
elementy typowe dla terenów 
rolniczych. Ćwiczenie użycia 
pojęć: pod, nad, prawo, lewo, 
obok. Karta ZMYSŁ ORIENTACJI 
(S8/A/5).

Podczas nauki rozpoznawania pta-
ków można poćwiczyć matematykę. 
Policzcie z dziećmi, ile ptaków słysze-
liście? Czy wszystkie należą do tego 
samego gatunku? (karta POSŁUCHAJ 
I POLICZ PTAKI ŁĄK I PÓL (S8/B/5).
Inna możliwość – karta S8/B/6  
MATEMATYKA Z BOCIANEM BIAŁYM

Gry i konkursy

Wyjaśnij, dlaczego drzewa są dobrym schronieniem dla ptaków, zapraszając dzieci do gry DRZEWA  
I PTAKI (S8/A/6).  Kiedy dzieci poznają już odgłosy ptaków polnych i łąkowych, można przeprowadzić 
konkurs rozpoznawania głosów.

Zaproponuj dzieciom ZABAWĘ W DERKACZA (S8/B/7). Zabawa ta stymuluje zmysł słuchu i dotyku,  
buduje zaufanie dziecka do otoczenia naturalnego i poprawia sprawność ruchową. Jest to również dobra 
okazja do rozmowy z dzieckiem na temat zachowania tego tajemniczego ptaka.
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WYPRAWA NA WIEŚ
Wskazówki dla nauczycieli: Uczniowie zostają dobrani w pary. Można wprowadzić element rywalizacji  
o to, która para zarejestruje największą liczbę organizmów. Uczeń słabowidzący powinien pracować w parze  
z uczniem bez wady wzroku.

Czego potrzebujesz?
l karta obserwacyjna
l ołówek
l coś sztywnego do podłożenia pod kartkę

Zadania i pytania:
1 Po czym poznasz, że jesteś na wsi? Czy dźwięki tu są inne niż w okolicy twojej szkoły czy też w mieście?
2 Idąc przez tereny wiejskie, poszukaj pól, łąk i pastwisk; przekonaj się, zapach jakich roślin możesz poczuć  

i jakie zwierzęta możesz usłyszeć. Jeśli jest wietrznie, czy słyszysz wiatr poruszający się w trawie?  
Ile ptaków możesz usłyszeć? Czy po ich śpiewie można rozpoznać, jak daleko są?

3 Niech jedna osoba w parze zapisuje wasze obserwacje w tabeli. Zaznaczcie w niej ten element, który 
zaobserwowaliście na swojej trasie.

4 Niektóre elementy możesz policzyć, żeby znać ich ilość.

Zastanów się:
l Co rośnie na polu, łące i pastwisku?
l Czym różnią się od siebie pole, łąka i pastwisko?
l Jak zmieniają się pole, łąka, pastwisko w ciągu roku?
l Jakie ptaki napotkaliście?
l Kiedy pole jest najbardziej przyjazne ptakom?
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Karta S8/A/1

KARTA OBSERWACYJNA:

Imię ucznia:                           ........................................................................................................................................................................

Miejscowość:                      ........................................................................................................................................................................

Trasa                                       ........................................................................................................................................................................

Miejsce startu:                  .........................................................................................................................................................................

 Miejsce zakończenia:   .........................................................................................................................................................................

Oczko wodne Zakrzaczenie Drzewo

Łąka Pastwisko Pole

Domek wiejski mały Obora mała Obora olbrzymia

(MK) (MK) (MK)

(MK) (MK) (MK)

(MK) (MK) (MK)
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Karta S8/A/2

Wskazówki dla nauczycieli: Przeczytaj na głos poniższe opisy dwóch stawów i poproś uczniów,  
aby słuchając, zwrócili uwagę na różnice między nimi. Następnie zadaj pytania.

Staw 1 znajduje się na otwartej przestrzeni, jego brzegi są skaliste. Ścieżka biegnie wzdłuż brzegu stawu.  
Na ławce z widokiem na staw siedzą dwie osoby. Na powierzchni stawu nie widać żadnych roślin, woda jest 
czysta i przejrzysta.

Staw 2 znajduje się wśród pól, brzegi otoczone są z jednej strony drzewami, a z drugiej strony trzcinowiskiem. 
Woda jest ciemna i wygląda na głęboką. Brzegi pokryte są roślinnością.

Zastanów się i odpowiedz na poniższe pytania:

l W którym stawie zwierzęta znajdą więcej miejsc do schronienia?
l Który staw może zaoferować więcej pokarmu?
l Gdzie rośnie więcej roślin?
l Który staw jest bardziej przyjazny dla zwierząt? Jak myślisz, dlaczego?
l  Czy chciałbyś wykąpać się w którymś z tych stawów?
l Który staw jest bardziej przyjazny dla człowieka? 

ŚRÓDPOLNE STAWY

(PX) (PX)
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Karta S8/A/3

ZRÓB SWOJĄ ŁĄKĘ
Wskazówki dla nauczycieli: Pomóż uczniom stworzyć ich własną małą łąkę, przyczepiając lub przyklejając 
do plakatu kwiaty i rośliny.

Czego potrzebujesz?
l   kartka
l   taśma klejąca dwustronna
l   nożyczki
l   klej
l   bibuła w różnych kolorach
l   wycinanki
l   szmatki
l   kawałki filcu
l   guziczki i inne materiały wg własnych pomysłów 
l   rośliny zebrane na łące (pamiętaj, aby nie zrywać roślin chronionych oraz nie zrywać wszystkich roślin  

  w jednym miejscu)

Zadania i pytania:
1 Taśmę dwustronną przyklej u dołu kartki.
2 Zdejmij folię ochronną z taśmy dwustronnej.
3 Stwórz swoją własną łąkę, przyklejając do taśmy zebrane na łące rośliny.
4 Stwórz swoją własną łąkę, przyklejając do taśmy „rośliny” przygotowane przez ciebie z różnych materiałów.
5 Na koniec zróbcie wystawę swoich prac.
6   Czy wszystkie prace wyglądają tak samo? Może niektóre łąki są bardziej zielone, a inne różnokolorowe? 

Porozmawiajcie o swoich pracach – o podobieństwach i różnicach.

Zastanówcie się:
l Czy łąki spotykane w naturze różnią się między sobą?
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Karta S8/A/4

KRAJOBRAZ ROLNICZY
Wskazówki dla nauczycieli: Aby ułatwić pracę uczniom niewidomym i słabowidzącym, poniższy tekst do 
dyskusji powinien być wydrukowany w alfabecie Braille’a lub przeczytany na głos klasie.

Przeglądając gazety mama znalazła taki artykuł:

W ciągu ostatnich lat najbardziej zmniejszyła się liczebność ptaków żyjących na polach i łąkach. Dzieje się tak 
dlatego, że znikają miejsca, które są dla nich odpowiednie do życia. Małe, urozmaicone pola, na których było 
mnóstwo pokarmu i kryjówek dla ptaków, zamieniane są w olbrzymie pola pszenicy czy kukurydzy. Znikają 
drzewa i krzewy śródpolne, pastwiska i małe stawy. Ludzie usuwają rośliny, których sami nie posiali (np. dzikie 
kwiaty i chwasty), a które są pożywieniem ptaków. Niszczą też owady, które zjadają ich uprawy. Używają 
do tego specjalnych środków chemicznych. Na polach ludzie używają wyspecjalizowanych maszyn, które 
znacznie przyspieszają żniwa. Kiedyś praca na polu była zależna od siły ludzkich rąk, trwała wtedy o wiele 
dłużej, rośliny były ścinane stopniowo, dlatego ptaki mogły spokojnie odchować swoje potomstwo.

To co dobre dla człowieka nie zawsze jest dobre dla przyrody.

Zadania i pytania:
1 Uważnie przeczytaj lub wsłuchaj się w tekst.
2 Zastanów się nad następującymi pytaniami:
   l    Jakie zmiany zaszły w krajobrazie wsi?
        l    W jaki sposób ludzie usuwają niepożądane dla nich rośliny i zwierzęta?
        l    Dlaczego praca maszyn może zagrozić ptakom?
        l    Dlaczego zmniejszyła się liczebność ptaków pól i łąk?
        l    Jaki krajobraz rolniczy sprzyja ptakom? 
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Karta S8/A/5

ZMYSŁ ORIENTACJI
Wskazówki dla nauczyciela: W zadaniu możesz wykorzystać makiety wykonane przez uczniów w ćwiczeniu 
S8/A/3 „Zrób swoją łąkę”. Jeśli nie przeprowadziłeś tego ćwiczenia, możesz wykonać jeden duży dotykowy 
plakat, który posłuży uczniom do stawiania pytań, dotyczących kierunków.

Zadanie:
Patrząc na łąkę, którą stworzyłeś, sformułuj 5 pytań dotyczących tego, co znajduje się obok, nad, pod,  
po lewej i po prawej stronie różnych elementów na makiecie.
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Wskazówki dla nauczycieli: Jeśli w klasie są uczniowie niewidomi lub z wieloma niepełnosprawnościami, 
sugerujmy pominięcie tego ćwiczenia i skoncentrowanie się na wyjaśnieniu znaczenia drzew dla ptaków. 
Ćwiczenie można wykonać z uczniami słabowidzącymi.

Czego potrzebujesz:
l grupy 3-osobowe i osoba prowadząca

Przebieg zabawy:
1 Uczestnicy gry dobierają się w grupy trzyosobowe. Dwie osoby trzymają się za ręce, tworząc w ten sposób 

drzewo. Jedna osoba w roli ptaka, stoi w środku, pomiędzy osobami trzymającymi się za ręce. Rola drzewa 
może być odpowiednia dla uczniów słabowidzących.

2 W zabawie używamy trzech słów/haseł: ptaki, wycinanie, sadzenie.
3 Prowadzący wymawia jedno z trzech haseł.
4 Na hasło „ptaki” osoby będące ptakami wybiegają ze swoich drzew i szukają nowych, a osoby, które 

przedstawiają drzewa podnoszą ręce do góry i czekają na nowego ptaka. Gdy ten przylatuje, opuszczają 
ręce.

5 Po usłyszeniu hasła „wycinanie” osoby będące drzewami kucają, a ptaki odlatują i latają wokół.
6 Na dźwięk słowa “sadzenie” uczniowie, którzy przedstawiali ścięte drzewa wstają i ponownie stają się 

rosnącymi drzewa, a uczniowie-ptaki szukają nowych miejsc do wylądowania.

Zastanów się:
1 Dlaczego drzewa śródpolne są ważne dla ptaków?
2 W jaki sposób możemy zwiększyć ilość drzew i krzewów krajobrazu rolniczego?

Karta S8/A/6

DRZEWA I PTAKI
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Karta S8/B/1

KARTA OBSERWACJI:
 PTAKI PÓL I ŁĄK

Wskazówki dla nauczycieli: To ćwiczenie najlepiej przeprowadzić w parach, w których co najmniej jeden uczeń 
dobrze widzi i może wypełnić kartę.

Rozglądajcie się i nasłuchujcie uważnie. Jakie ptaki możecie zobaczyć i usłyszeć? Gdzie one są? Ile ich jest? 
Zapisz wyniki w tabeli.

PTAK GdZIe SPOTKAny luB SłySZAny? Ile?

  SKOWRONEK

TRZNADEL

GĄSIOREK

CZAJKA

(JV)

(JV)

(JV)

(JV)
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Karta S8/B/1

WRÓBEL

BŁOTNIAK ŁĄKOWY

ŻURAW

BOCIAN BIAŁY

DERKACZ

(JV)

(JV)

(JV)

(JV)

(JV)
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Karta S8/B/1

INNE

INNE

legenda:

w trawie w locie    na drzewie wśród krzewów nad wodą
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Karta S8/B/2

JAK ODZYWA SIĘ ŁĄKA?
Wskazówki dla nauczycieli: Zapoznaj swoich uczniów z typowymi głosami ptaków krajobrazu rolniczego za 
pomocą naszej specjalnej aplikacji na smartfony (Meet the Birds/ Poznaj ptaki). Wyjdź z uczniami na spacer 
do odpowiedniego siedliska i poproś ich o odpowiedź na następujące pytania.

Zadania i pytania:
1 Przygotuj się do wycieczki, odsłuchując głosy ptaków typowych dla łąki (np. czajka, trznadel, bocian biały, 

żuraw, skowronek).
2 Podczas wycieczki posłuchaj uważnie głosów dochodzących z łąki.
3 Wspólnie z kolegą lub koleżanką zapiszcie, gdzie słyszeliście głos.
4 Który głos najbardziej ci się podoba?
5 Który jest najłatwiejszy do zapamiętania?

(MK)
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Karta S8/B/3

NA TROPACH PŁOMYKÓWKI
Wskazówki dla nauczycieli: Podziel uczniów na pary. Uczniowie z dysfunkcją narządu wzroku powinni być 
dobrani w pary z uczniami widzącymi. Możesz dać uczniom czas na wyszukanie informacji o płomykówce  
w Internecie lub udostępnić im materiały, z których mogą się dowiedzieć o tych sowach.

Czego potrzebujesz? 
   
l  karta obserwacji
   l     ołówek
   l     podkładka do pisania lub coś sztywnego do podłożenia pod kartkę w trakcie pisania
   l     dyktafon
   l     woreczek strunowy
   l     rękawiczki lateksowe (ewentualnie)
   l     pisak/flamaster
   l     pióra (lotki) sowy, o ile uda się znaleźć je w terenie

Zadania i pytania:

1 Przygotuj się do poszukiwań płomykówki, zbierając informację o występowaniu i zwyczajach tej sowy.
   l     Czy w twojej okolicy spotkałeś/łaś płomykówkę?
   l     Czy w twojej okolicy znajdują się miejsca, które lubi płomykówka?
   l     Czy ktoś opowiadał Ci, że widział lub słyszał płomykówkę w twojej okolicy?

2 Jeśli chcesz sprawdzić, czy w danym miejscu jest płomykówka, np. wśród drzew na miejscowym 
cmentarzu, możesz przeprowadzić wywiad z księdzem, który opiekuje się kościołem. Możesz również 
wypytać miejscowych rolników, jeśli ich znasz. Zastanów się najpierw, o co możesz ich zapytać. 
Najlepiej jest przygotować sobie wcześniej pytania.

3 Zanotuj odpowiedzi lub nagraj wywiad na dyktafonie.

4 Jeśli to możliwe, możesz zbadać kościół lub ruiny i sprawdzić, czy są tam ślady płomykówki  
w postaci wypluwek lub piór. Możesz też poprosić osobę dorosłą, aby pomogła ci to zrobić. Pamiętaj, 
aby uzyskać pozwolenie od właściciela lub zarządcy budynku oraz zachować szczególną ostrożność  
i nigdy nie chodzić samemu.

5 Pamiętaj, że jeśli znajdziesz ślady pobytu płomykówki, to przy zbieraniu ich załóż lateksowe rękawiczki.  
Umieść przedmioty ostrożnie w woreczku strunowym. Zanotuj miejsce i datę na woreczku.
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Pióra płomykówki: 
Płomykówka prezentowana 
jest w rękach człowieka.  
Ma rozciągnięte, wypros-
towane skrzydło. Ma ono kolor 
złotego karmelu z ciemną 
poziomą pręgą. Piórami 
podobnego koloru pokryte 
jest również ciało płomykówki, 
z szarymi plamami na grzbie-
cie. Ogon jest jasnobrązowy  
z kilkoma poziomymi ciem-

Zadania i pytania:
l Jeśli uda się ci znaleźć pióra ze skrzydła (lotki) sowy, pomachaj nimi szybko w powietrzu, nasłuchując,  

 jaki wydają dźwięk.
l  Następnie zrób to samo z lotką innego gatunku ptaka (np. kaczki), również nasłuchując odgłosu.
l  Czy zauważyłeś różnicę? Czy odgłos (poszum) brzmi inaczej? Jak myślisz, dlaczego?

Zastanów się: 
l     Co możesz zrobić, aby pomóc płomykówkom?
l     Jak przekonać kolegów/koleżanki/rodzinę do tego, aby nie bali się sów?

(CK)

(RM)

Zrzutki (wypluwki) płomykówki: 
Wypluwki to brązowe, cylindry-
czne kształty, wielkości kciuka. 
Białe krawędzie kości mogą być 
widoczne przez masę sierści.

Karta S8/B/3
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Karta S8/B/4

MASKA PŁOMYKÓWKI
Wskazówki dla nauczycieli: W razie potrzeby maski powinny być wycinane przez nauczycieli  
lub przygotowywane w domu z pomocą rodziców.

Czego potrzebujesz?
   l   wydrukowana maska (patrz poniżej)
   l   nożyczki
   l   tasiemka lub gumka
   l   dziurkacz

Przebieg ćwiczenia:
1 Wytnij twarz i oczy sowy, nie odcinając zakładek do umocowania maski.
2  Wykonać otwory na tasiemkę lub gumkę we wskazanych miejscach.
3  Przywiąż tasiemkę lub gumkę do otworów w zakładkach.
4  Załóż maskę i bądź jak płomykówka 

(RM)
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(MK)
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Karta S8/B/5

POSŁUCHAJ I POLICZ PTAKI ŁĄK I PÓL

Wskazówki dla nauczycieli: Ćwiczenie w klasie: Poproś uczniów, aby posłuchali głosów ptaków łąkowych  
i policzyli, ile rodzajów ptaków słyszą. Odtwórz im z naszej specjalnej aplikacji na smartfony typowe odgłosy 
ptaków łąk i pól, takich jak skowronek, czajka, trznadel, kukułka i żuraw, upewniając się, że wybrałeś zestaw 
ptaków, które śpiewają w locie i tych, które śpiewają siedząc.

Zadania i pytania:
l Na łąkach i polach śpiewa wiele gatunków ptaków. Czy potrafisz wymienić kilka?
l Ile różnych ptaków słyszałeś/ słyszałaś?
l Czy wiesz, które z tych ptaków śpiewają w locie, które śpiewają, siedząc lub stojąc na ziemi, a które siedząc 

na drzewach lub innych wysokich punktach?

(MK)
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Karta S8/B/6

MATEMATYKA Z BOCIANEM BIAŁYM
Wskazówki dla nauczycieli: Przeczytaj poniższy akapit i zadaj uczniom pytania.

Młode bociany bardzo szybko rosną, dlatego potrzebują dużo jedzenia, które dostarcza im energii potrzebnej 
do wzrostu. Rodzice w czasie wychowywania młodych bocianów zbierają pokarm nawet 10 godzin dziennie. 
Para bocianów, opiekująca się czwórką podrastających młodych ptaków, musi dostarczyć im codziennie 
około 3 kg jedzenia. Jego różnorodność zależy od tego, co rodzice znajdą w sąsiedztwie gniazda, głównie są 
to dżdżownice, chrząszcze, koniki polne, ale też płazy (żaby). 

Zadania i pytania:
l Ile pożywienia musi dostarczyć swoim dzieciom para bocianów w ciągu tygodnia?
l Ile pożywienia dostarczy w ciągu tygodnia samica, a ile samiec? (każde z nich jest tak samo pracowite!)
l Jeśli bociany żerują 10 godzin dziennie, to ile godzin będą żerowały przez tydzień?
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Karta S8/B/7

ZABAWA W DERKACZA
Miejsce:
Najlepiej łąka, ale może to być też boisko szkolne lub sala gimnastyczna.

Czego potrzebujesz?
l grzebień
l karta plastikowa (typu karta płatnicza lub inna)
l opaski lub chusty na oczy (dla dzieci widzących i słabowidzących)

Przebieg zabawy:
1 Wyznacz jedną osobę, która będzie derkaczem.
2 „Derkacz” otrzymuje grzebień i kartę. Przesuwając plastikową kartę wzdłuż zębów grzebienia, 

można wydawać dźwięki podobne do głosu derkacza, czyli zgrzytliwy dźwięk “kreks kreks” 
(posłuchaj głosu z aplikacji na smartfony Meet the Birds/ Poznaj ptaki).

3 Pozostali uczniowie odsuwają się i zasłaniają oczy opaskami (dzieci niewidome nie muszą tego 
robić).

4 Kiedy dzieci są gotowe, derkacz zaczyna się odzywać.
5 Kierując się słuchem, uczniowie próbują dotrzeć do derkacza, podążając za dźwiękiem.

Zastanów się:
1 Czy trudno było znaleźć derkacza?
2 Jak udało ci się dotrzeć do ptaka?
3 Czy słyszany dźwięk był dobrą wskazówką?

(DB)
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Karta S8/C/1

CO SIĘ KRYJE W WYPLUWCE BOCIANA BIAŁEGO
Wskazówki dla nauczycieli: Uczniowie słabowidzący mogą wykonać to zadanie przy pomocy lupy.  
Uczniowie niewidomi nie będą w stanie rozdzielić wypluwek, ale mogą zbadać je i ich zawartość dotykiem.

Czego potrzebujesz? 
l wypluwka bociana białego
l patyczki do szaszłyków lub wykałaczki
l pęsety
l małe pudełka, np. po serku lub margarynie
l woda
l ręczniki papierowe
l rękawiczki jednorazowe lateksowe

Zadania i pytania:
1 Załóż lateksowe rękawiczki.
2 Ostrożnie przełóż wypluwkę do pudełka i zalej ją wodą.
3 Poruszaj wypluwką tak, aby dobrze namoczyła się w wodzie.
4 Za pomocą pęsety i wykałaczki rozsuń ostrożnie wypluwkę i przeszukaj jej zawartość.
5 Umieść znalezione elementy na papierowym ręczniku.
6 Opłucz wodą to co znalazłeś. Uważaj, aby nie połamać swoich znalezisk.
7 Dokładnie zbadać zawartość wypluwki.
8 Co bocian zjadł na obiad?

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Zastanów się lub sprawdź  
l Jakie inne ptaki tworzą wypluwki?
l Dlaczego wypluwki bociana zawierają tyle ziemi? Dla odmiany wypluwki sowy zawierają dużo sierści, 

dlaczego?
l Czy bocian jest drapieżnikiem?
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Karta S8/C/2

PRZYGOTUJ OBIAD DLA CZAJKI
Wskazówki dla nauczycieli: Przeczytaj uczniom następujący akapit, a następnie zadaj im poniższe pytania.

Czajki to ptaki, które żyją na podmokłych łąkach. Mają zielonkawy wierzch ciała i biały brzuch oraz czub  
z długich piór na głowie. Żywią się owadami i małymi stworzeniami, które znajdują w trawie. Sprawdź, czy 
potrafisz odgadnąć, jakie „produkty” z poniższej listy mogą jeść czajki:

– trawa – myszy
– dżdżownice – ryby
– pająki – muchy
– trzcina – żaby
– ślimaki – warzywa (marchewka, ziemniaki)

Zadania i pytania:
  1    Czy wiesz, co jest przysmakiem czajki?
  2   Spośród powyższych pokarmów wybierz te, które zjada czajka i przygotuj dla niej obiad.

tRawa DżDżowniCa PaJąK

tRzCina śliMaK zieMniaKi

KRet RyBa MuCha

żaBa MaRChewKa Mysz

(MK) (MK) (MK)

(MK) (MK) (MK)

(MK) (MK)

(MK)

(MK)

(MK)




