
Uaktualnienie świetlica: 15.04.2020r. 

Kinga Misztela 

 

Temat: Powrót skrzydlatych przyjaciół. 

(Obserwacja świata przyrody wiosną, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany zachodzące         

w świecie ptaków. Uświadomienie dzieciom celowości migracji i warunków bytowania naszych 

skrzydlatych przyjaciół. Rola ptaków w ekosystemie. Rozpoznawanie wybranych gatunków ptaków.) 

 

ZAGADKA:  

Kiedy wiosna przybywa, niektóre zza morza powracają, 

Budują gniazda, wesoło śpiewają. 

 

Wybierz i dopasuj określenia, które pasują do ptaków: 

(ustalenie cech, jakie mają ptaki): 

 

ciało pokryte piórami                                     ciało pokryte sierścią                   dwie nogi 

czasami mieszkają w norach                         skrzydła                                          są karmione mlekiem matki 

dziób                                                                 znoszą jajka                                    młode wykluwają się z jaj 

cztery nogi                                                       budują gniazda                              nie potrafią pływać 

 

Ważne informacje: 

Na świecie jest ponad 9000 gatunków ptaków, a w Polsce ponad 440. To  jedna  z najlepiej  

poznanych grup zwierząt, którą zajmują się zawodowi ornitolodzy, ornitolodzy-amatorzy i różni  

obserwatorzy ptaków, nazywani nieraz „ptasiarzami”.  

Ptaki od zawsze towarzyszyły ludziom, od najdawniejszych czasów zadziwiała nas umiejętność 

latania, chętnie słuchamy śpiewu ptaków, chętnie je obserwujemy. 

Podglądanie  zachowania  i wyglądu  ptaków skłaniało  do przypisywania  im  ludzkich  cech.  Do  



dziś mówi się: „Wesoły jak szczygieł”, „Sowa - mądra głowa”. 

 

Kochani, spróbujcie odpowiedzieć na następujące pytania? 

Dlaczego należy chronić ptaki i inne zwierzęta? 

Czy znacie jakieś ptaki, które są pod ochroną? 

Czy widzieliście kiedyś jakieś zwierzę, które jest pod ochroną?  

Jak nazywamy osoby, które zajmują się obserwowaniem, fotografowaniem i opisywaniem  

ptaków? 

Dlaczego o ptakach możemy powiedzieć „skrzydlaci przyjaciele”? 

 

Wyjaśnię Wam co oznacza: „ochrona gatunkowa”, „ścisła ochrona”. 

 

Ochrona  gatunkowa jest  w  Polsce  jedną z  form  ochrony  przyrody,  jest  to  prawny  sposób  

zabezpieczenia  rzadkich  gatunków roślin  i  zwierząt  dziko  żyjących,  które  są zagrożone  

wyginięciem. W stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową zabrania się ich zabijania,  

trzymania w niewoli, płoszenia, niszczenia gniazd i jaj, handlu itp. Ochrona gatunkowa może  

być ścisła (obejmuje cały  okres życia  osobnika  danego  gatunku) lub częściowa(dotyczy  

pewnego  etapu  jego życia  np.  okresu lęgowego; w  okresie  lęgowym  od  1  kwietnia  do  1  

sierpnia  ochroną objęte  są wszystkie  gniazda  ptaków  wraz  z  otoczeniem).  Za  

nieprzestrzeganie ochrony gatunkowej grożą przewidziane prawem kary. 

 

Obejrzyjcie film, w którym zaprezentowane zostały następujące gatunki ptaków: 

bocian biały, bocian czarny, rudzik, kowalik, raniuszek, kopciuszek, bielik (10 min) 

http://www.youtube.com/watch?v=VwQEdGHCacs&feature=youtu.be 

 

OPISY PTAKÓW do w/w filmu: 

 



Rudzik 

Ptak  ten  jest  częstym  gościem  w  naszych  ogrodach,  należy  do  najbardziej  znanych  gatunków  

ptaków. Zamieszkuje tereny leśne, ale także parki i ogrody. Rudzik jest stosunkowo mało płochliwy  

i zdarza mu się towarzyszyć ogrodnikowi kopiącemu w ziemi. Swoje gniazdo zakłada w różnego  

rodzaju  szczelinach,  w  skarpach,  zbutwiałych  pniach  drzew,  korzeniach  wykrotów,  a  czasami  na  

budynkach.  Zdarzały  się gniazda rudzika  w  wyrzuconych  naczyniach  (np.  starym  wiadrze). 

Występuje na terenie całego kraju. Wiele rudzików nie odlatuje na zimęi w tym okresie można je  

spotkać nawet  na  miejskich  osiedlach. Rudzik  odżywia  się owadami,  pająkami,  dżdżownicami  

i ślimakami  zbieranymi  w ściółce.  Jesienią zjada  chętnie  jagody  i  nasiona,  a  zimą pojawia  się 

również przy karmnikach. 

 

 

Kowalik 

Występuje  na  terytorium  całego  kraj.  Zamieszkuje lasy,  parki,  zadrzewienia pomiędzy  polami.  

Kowalik to jedyny polski ptak, który potrafi poruszać się po korze drzew w kierunku z góry na dół. 

Kowaliki to dziuplaki, często wybierają dziuple za duże, co im jednak zupełnie nie przeszkadza,  

Ponieważ potrafią je dostosować do własnych potrzeb, zmniejszając otwór, oblepiając jego brzegi  

mieszanką ziemi  i  gliny.  Jeżeli  dziupla  jest  zbyt  głęboka, wypełniają ją płatkami  kory  sosnowej.  

Kowalik to mały, ale sprytny ptaszek. Potrafi zaklinować orzechy w szczelinach kory drzew i walić 

w  nie  dziobem,  aby  rozbić skorupkę i  zjeść zawartość. Lubi owady,  gąsienice, orzechy,  zimą 

nasiona i drobne owoce Jest ptakiem osiadłym, nie odlatuje daleko od miejsca urodzenia (najwyżej  

na ok. 1 km) 

 

 

Kopciuszek 

Można  go  spotkać na  terenach  zabudowanych  na  wsi  i  w  miastach.  Nie  przeszkadzają mu  

zatłoczone  ulice  i  miejski  hałas,  a nawet  zupełny  brak  zieleni.  Dobrze  czuje  się na  fasadach  



kościołów  i  dworców.  Kopciuszek  potrzebuje  dostępu  do  otwartych  terenów.  Zamieszkuje  także  

skaliste  zbocza gór,  choć dziś nie  jest  tam spotykany tak  często  jak  kiedyś.  Nie  lubi  natomiast  

terenów  zalesionych. Żeruje  na  otwartych  przestrzeniach,  zjada drobne  owady,  larwy,  gąsienice,  

nasiona,  drobne  owoce.  W  Polsce  występuje w  całym  kraju. Nazwa  "kopciuszek"  pochodzi  od  

wyglądu  samców  tego  gatunku.  Ich  kolor  i  układ  piór  jest  taki, że  sprawiają one  wrażenie  

okopconych przez sadzę. 

 

 

Raniuszek 

Raniuszek zamieszkuje w Polsce lasy i bory wszelkich typów, a szczególnie ich skraje oraz doliny  

rzeczne. Na ogół omija miejskie parki i ogrody. Ten ptaszek jest wciąż w ruchu. Kiedy widzi się 

raniuszka  huśtającego  na końcach  gałązek  trudno  uwierzyć, że  to  prawdziwy  ptak,  a  nie  ozdoba  

wykonana z piórek. Przypomina malutką kulkę puchu zaopatrzoną w cienki, długi ogonek. Takiego  

ogonka  nie  ma  chyba żaden z  ptaków  mieszkających  w  naszych  lasach. Na  gniazdo  raniuszka  

składa się ponad  2000  elementów  splecionych  w  mocną,  filcową budowlę,  która  nieraz  musi  

utrzymać ciężar 12 piskląt. Gniazdo ma kształt kulisty, jest wypełnioną ogromną ilością piórek, aby  

było cieplejsze. Ogon samicy po okresie wysiadywania jest wyraźnie „pognieciony”, ponieważ nie  

mieści się w gnieździe. Odżywia się owadami i ich larwami.  

 

 

Bocian czarny 

Występowanie w Polsce: na terenie całego kraju. Bocian czarny został uznany w krajach Europy  

Zachodniej  za  gatunek  skrajnie  zagrożony  wyginięciem.  W  Polsce żyje co  piąty  osobnik  

zamieszkujący Europę. To ptak łudząco podobny do bociana białego, tyle że ma czarne pióra i biały  

krawat  na  piersi.  O  ile  każde  dziecko  w  naszym  kraju  wie,  jak  wygląda  bocian  biały,  gdzie  ma  

gniazdo i co je na obiad, o tyle jego czarny krewniak jest ptakiem bardzo tajemniczym. Pojawia się  

rzadko i nie lubi ludzi. Ucieka od nich jak tylko może, więc trudno go zobaczyć. W przeciwieństwie 



do bociana białego, bocian czarny gnieździ się z dala od człowieka. Lubi rozległe, wilgotne lasy  

w pobliżu bagien, rzek, potoków i stawów. Żywi się głównie rybami. Ptaki te są bardziej płochliwe  

od bocianów białych, są też od nich znacznie rzadsze, w Polsce żyje od 1100 do 1200 par. Bociany  

czarne są mniejsze od swoich białych kuzynów. Co ciekawe, bociany czarne są nieme. Nie klekocą.  

Jedyny  odgłos,  jaki  wydają,  gdy  chcą poderwać jakąś  śliczną panią bocianową,  to  kłapanie  

dziobem. 

 

 

Bocian biały 

W  Polsce  występuje na  terytorium  całego  kraju. W  Europie  ten  ptak  jest  uważany  za  symbol  

szczęścia i płodności. W wielu opowieściach to bociany przynoszą dzieci, a gniazdo zbudowane na  

dachu domu gwarantuje szczęście jego mieszkańcom. Chyba każde dziecko rozpoznaje bociana po  

czerwonym  dziobie  i  nogach.  Samiec  i  samica  bociana  wyglądają tak  samo.  Małe  bocianki  mają 

dzioby czarne.  Najchętniej  zamieszkuje wilgotne  tereny  i  podmokłe łąki,  gdzie  znajduje  wiele  

drobnych zwierząt. Zjada owady, gryzonie, żaby, jaszczurki, węże, pisklęta ptaków, ryby. Chętnie  

buduje  gniazdo  w  pobliżu  osad  ludzkich  i  co  roku  do  niego  wraca.  Często ludzie  przygotowuję 

podstawę do  tego  gniazda,  chcąc  zachęcić bociany  do  osiedlenia  się obok  ich  domu. Jest  ono  

olbrzymie, zbudowane z grubych gałęzi i wysłane różnymi materiałami. Powracające do gniazda  

bociany rozpoczynają naprawę swojego mieszkania. Jest ptakiem wędrownym, na zimę odlatuje na  

południe Europy lub do Afryki, pokonując około 8 000 km. Lot trwa nawet 4 miesiące. 

Ciekawostka: Polska  ma  najliczniejszą na świecie  populację bocianów  białych.  Mówi  się, że  co  

piąty bocian jest Polakiem. Gniazduje u nas 30 tysięcy par. Bocian biały żyje ok 20 lat.  

 

 

Bielik 

Jednym  z  najbardziej  majestatycznych  zwierząt  zamieszkujących  polskie  lasy  jest  bielik.  Ten  

potężny  ptak  budzi  respekt  nawet  wśród  najbardziej  odważnych.  Bielik  jest  herbowym  ptakiem  



Polski, prawdopodobnie właśnie ten ptak znajduje sięw godle Polski. Jest największym ptakiem  

drapieżnym  regularnie  obserwowanym  na  naszych  ziemiach.  Rozpiętość jego  skrzydeł wynosi  

ponad  dwa  metry.  Bielik  nie  jest  orłem,  choć tak  właśnie  większość z  nas  uważa.  Jednak  dla  

podkreślenia jego rzadkości i wartości dla naszej przyrody w mowie potocznej używa się określenia  

„orzeł bielik”. 

Bielik  jest  gatunkiem  prawnie  chronionym.  Szczególnej  ochronie  podlega  też jego  gniazdo.  

W promieniu 200 m od niego tworzone są strefy ochronne. W ciągu całego roku zabroniony jest  

wstęp  do  nich  oraz  wykonywanie  wszelkich  prac  leśnych. Pokarm  tych  ptaków  to ryby,  ptaki  

wodne, średnie ssaki i padlina. 

Bieliki łączą się w pary na całe życie. Gniazdo bielika dochodzi do 4 m wysokości i 2,5 m średnicy  

a ich waga dochodzi czasem do jednej tony. Niektóre gniazda bielika są zajmowane już od 50 lat!  

Budują je w koronach starych, wysokich drzew lub na nadmorskich klifach. Na wolności dożywa  

30 lat, w niewoli (np. w ZOO) -nawet 40.  

 

Tu możesz zobaczyć ptaki, o których mówiliśmy, a także posłuchać śpiewu  

niektórych z nich: 

 

Kopciuszek: 

http://www.youtube.com/watch?v=_ESq_V8XMNY 

 

Rudzik: 

http://www.youtube.com/watch?v=XrMuen98LhA 

 

Kowalik: 

http://www.youtube.com/watch?v=GucsV4cYISw 

http://www.youtube.com/watch?v=wCRfrm3ch9U#t=17 

 



Bocian biały: 

http://www.youtube.com/watch?v=QsLHO0heH7Y 

 

Bocian czarny: 

http://www.youtube.com/watch?v=ovCcY2AdUwg 

 

Raniuszek: 

http://www.youtube.com/watch?v=Q8XoRzM2GHk 

 

Bielik: 

http://www.youtube.com/watch?v=cRsOugFbd4g 

 

 

Odpowiedzcie proszę na następujące pytania (po obejrzeniu filmu): 

Co was najbardziej zaciekawiło? 

Którego z ptaków widzieliście na żywo? 

Który z tych ptaków jest największy? 

Jakie są różnice pomiędzy bocianem białym, a bocianem czarnym? 

Który z ptaków wraca zawsze do swojego gniazda? 

 

 

Sprawdź co wiesz: 

Dopasuj odpowiednią nazwę ptaka i ciekawostkę z nim związaną: 

 

Rudzik                          Ma czarne pióra, nie potrafi klekotać, gniazda buduje daleko od ludzi. 

Kowalik                       Wygląda jak puchowa kulka, ma bardzo długi ogon. 



Kopciuszek                 Duży, drapieżny ptak. Buduje ogromne gniazda, które mogą ważyć nawet 2 tony. 

Raniuszek                   Nie przeszkadza mu miejski hałas, a nawet brak zieleni. 

Bocian biały               Potrafi schodzić po pniu drzewa głową w dół. 

Bocian czarny             Co roku wraca do swojego gniazda. Zjada nie tylko żaby. 

Bielik                            Często spotykany w naszych ogrodach, jest mało płochliwy. 

 

 

Zapraszam do gier edukacyjnych zamieszczonych na stronach:  

Gra memory „Skrzydlaci przyjaciele”: 

http://learningapps.org/display?v=p7tniv175&preview=1 

Zadaniem dzieci jest znalezienie par -zdjęcie ptaka i jego nazwy – czas: 10 min. 

 

Układanie puzzli: 

puzzle cz. 1 (rudzik, raniuszek, kopciuszek, kowalik) 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a9f578014d0 

puzzle cz. 2 (bocian biały, bocian czarny, bielik) 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2aad9b943a17 

 

Gra pisklęta i ich matki: 

Cz. I - http://dzieci.mos.gov.pl/index.php?mnu=32&id=86 

Cz. II - http://dzieci.mos.gov.pl/index.php?mnu=32&id=87 

 

Wchodząc na tę stronę dowiesz się dużo o ptakach. Są tam kolorowanki, 

puzzle i gry: 

 http://www.otopjunior.org.pl/  

 

 



Wędrówka bociana białego -gra 

http://www.otopjunior.org.pl/pl/multimedia/quizy/bocian_bialy 

 

Strona o bocianach: 

http://www.bocian.org.pl/ 

 

Zaproszenie do Klekusiowa: 

http://bocianybolec.pl/ 

 

Bieliki w gnieździe: 

http://www.youtube.com/watch?v=Q6LI43ZVH50&list=PLB45626E3D0802327 

 

Bielik: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0382a568d82c 

  

Bocian biały: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3c3acce8d5f7 

 

Bocian czarny: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=262718d1c364 

 

Kopciuszek: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=06bb718603f5 

  

Kowalik: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=261b88a2baf2 



  

Raniuszek: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=11e062e00157 

 

Rudzik 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=16e18d9fc6dc 

 

 

Praca plastyczna: 

Narysuj na kartce A4 i podpisz jednego z ptaków, które dzisiaj poznaliśmy lub wykonaj rysunek             

w edytorze grafiki (np. Paint). Pracę prześlij na adres e - mail: sp13swietlicaszkolna@interia.pl  

 

Źródła informacji: 

�  http://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_chroniony 

�  http://www.ochrona-przyrody.edu.pl 

�  http://zwierzeta.ekologia.pl/ 

�  http://www.wiadomosci24.pl/artykul/tajemniczy_odludek_8211_slow_kilka_o_bocianie_czarnym_22915.htm/ 

 �  http://ptasieogrody.pl/ 

�  http://www.lasy.gov.pl 

 �  http://www.edunauka.pl/ornitologia.php 

�  http://www.ekoportal.gov.pl  

�  www.otop.org.pl 

- materiały dydaktyczne autorstwa: p. Barbary Benisz. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


