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Powrót ptaków wędrownych
1 Cele ogólne:

● Rozwijanie postawy empatii wobec zwierząt i rozumienie cudzej perspektywy;
● Poznawanie zwierząt, które zwykle "odradzają się" na wiosnę;
● Rozwijanie cierpliwości;
● Odkrywanie znaczenia recyklingu;
● Kształtowanie postawy segregowania śmieci;
● Rozwijanie umiejętności obserwowania;
● Formułowanie i weryfikowanie hipotez;
● Rozwijanie zdolności utylizowania;
● Rozwijanie umiejętności konstruowania czegoś z surowców wtórnych.

2 Słownictwo - słowa-klucze
Ptaki; recykling, eksperyment

3 Kompetencje dla zrównoważonego rozwoju
● Kompetencje w zakresie myślenia systemowego;
● Kompetencje strategiczne;
● Kompetencje antycypacyjne;
● Umiejętność krytycznego myślenia;
● Kompetencje w zakresie współpracy;
● Rozwiązywanie złożonych problemów.

4 Filary zrównoważonego rozwoju
● Środowiskowy
● Ekonomiczny

5 Dziedziny STEAM
S; E; A
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6 Metodyka nauczania/ przebieg aktywności
Zajęcia polegają na zbudowaniu karmnika dla ptaków, dostarczeniu im pożywienia i
spotkaniu z nimi w sposób, który mógłby być dla nich zrównoważony (w
rzeczywistości ptaki zwykle odlatują, gdy ludzie podchodzą zbyt szybko).

Przed eksperymentem:
Zadanie dla dzieci→ Poproś dzieci, aby przyniosły do przedszkola kartony po mleku
lub soku, które już wykorzystały w domu - wyjaśnij dzieciom, że ważne jest to, aby nie
kupować nowych kartoników z mlekiem lub sokiem, ale przynieść do przedszkola te,
które zostały już zużyte, zamiast je wyrzucać do kosza.
Zadanie dla nauczyciela→ Do wykonania tego zadania potrzebne są następujące
materiały: nożyczki, nietoksyczna tempera, bawełniana nitka, drewniane patyczki i klej.

Eksperyment:
Dzieci z pomocą nauczyciela wycinają niewielki fragment w kartonie, tworząc małe
okienko. Następnie kartony są malowane przez dzieci nietoksyczną temperą/farbą. Po
wyschnięciu kartonów dzieci, razem z nauczycielem, w górnej części robią małą
dziurkę, na bawełnianą nitkę.
Następnie robią mały otwór pod oknem i wkładają w niego patyk, na którym ptaki będą
mogły siadać.
Na koniec dzieci wkładają do środka kartonu/pudełka trochę karmy dla ptaków i
zawieszają karmnik na drzewie.
Po powrocie do sali zapytaj dzieci, jak myślą jakie ptaki przylecą do karmnika?
Wykorzystaj tę dyskusję do rozpoczęcia zajęć na temat gatunków ptaków, które
prawdopodobnie zobaczą wiosną.
Poproś dzieci o cierpliwość. Codziennie przez tydzień dzieci będą wychodziły do
ogrodu, aby sprawdzić, czy przyleciały tam jakieś ptaki, a jeśli tak, to będą uzupełniać
karmniki ziarnami.

7 Oczekiwane efekty uczenia się
Dziecko:
● Wymienia cechy ptaków;
● Dostosowuje swoje zachowanie do przyrody i jej mieszkańców;
● Utylizuje śmieci;
● Wykorzystuje przedmioty do ponownego użytku;
● Opiekuje się zwierzętami;
● Cierpliwe prowadzi obserwację.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.

This document is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license except where otherwise noted.

http://kidslab4sustainability.eu


Kids Lab 4 Sustainability http://kidslab4sustainability.eu

8 Ewaluacja
● Ewaluacja wstępna: ocena wiedzy dzieci o ogólnych pojęciach (np. o procesach

migracyjnych);
● Ewaluacja pośrednia: ocena wiedzy i umiejętności dzieci, które nabywają

podczas eksperymentu;
● Ewaluacja końcowa: ocena, poprzez systematyczną obserwację, czy dzieci

osiągnęły założone cele.

9 Materiały i wyposażenie potrzebne do przeprowadzenia
zajęć (narzędzia, składniki itp.)
● Kartony po mleku lub sokach owocowych z recyklingu, nożyczki, nietoksyczna

tempera, nitka z bawełny, drewniane patyczki i klej.

10 Otoczenie, w którym mają być przeprowadzone zajęcia:
Sala przedszkolna; ogród

11 Literatura - źródła:
Litton, J. & Margan, P. (2020). Moja planeta: ekologia. Wydawnictwo Giunti.
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