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Ptaszek żółty, z nie byle jajka kluty.
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Czy żółty ptaszek pokaże stadu, gdzie ptaki zimują?
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KRÓTKO O FILMIE

Twórcy polskich wersji familijnych przebojów „Kumba” 
i „Zambezia” przedstawiają „Fru!” – odlotową opowieść 
o sympatycznym bohaterze z przypadku� Autorem 
ścieżki dźwiękowej do podniebnych przygód 
uroczego żółtodzioba jest laureat Oscara za muzykę 
do „Zakochanego Szekspira” – Stephen Warbeck� 
Natomiast koncept artystyczny i projekty graficzne 
to dzieło wyobraźni i talentu Benjamina Rennera, autora 
nominowanej do Nagrody Akademii krótkometrażówki 
„Ernest i Celestyna”� W oryginalnej wersji językowej bajki 
swoich głosów użyczają m�in� Dakota Fanning, Danny 
Glover, Christine Baranski i Seth Green� 

W doborowej polskiej obsadzie – Jarosław Boberek 
(„Madagaskar”), Anna Cieślak („Kraina lodu”), Katarzyna 
Kwiatkowska („Asteriks i Obeliks: W Służbie Jej Królewskiej 

Mości”) oraz debiutujący w dubbingu Paweł Domagała 
(„Wkręceni 2”) i Maja Bohosiewicz („W  ciemności”)�

Ptaszek, który nigdy wcześniej nie wychylił dzioba poza 
rodzinne gniazdo, zostaje przez pomyłkę przewodnikiem 
stada i ma poprowadzić grupę skrzydlaków do ciepłych 
krajów� Problem w tym, że nieborak nie ma zielonego 
pojęcia, gdzie leży Afryka� Jednak za sprawą nowych 
pierzastych przyjaciół i sympatycznej biedronki, mały 
bohater pokaże wszystkim, gdzie ptaki zimują!

Wierzymy, że ‘Fru!’ pobudzi wyobraźnię dzieci, młodzieży 
i dorosłych. To przepięknie napisana opowieść o sile 
samopoznania, która zabiera widzów w niezapomnianą 
podróż. Nasz film jest jednocześnie przezabawną komedią 
i chwytającą za serce baśnią o dążeniu do realizacji 
własnych marzeń – producent Corinne Kouper dla 
Screen Daily�

SYNOPSIS

„FRU!” to pełna przygód komedia dla całej rodziny 
o dorastającym ptaszku, szukającym stada, które mógłby 
nazwać rodziną oraz o tym, że trzeba sporo odwagi, by 
opuścić bezpieczną przystań i ruszyć w podróż, której 
celem jest poznanie samego siebie�

Gdy, jak co roku, stado ptaków przygotowuje się do odlotu 
na zimę do ciepłych krajów, wypadek staje na drodze 
ich planów� Dariusz – przywódca grupy i przewodnik 

w trudnej podróży do Afryki – odnosi poważną kontuzję 
i musi powierzyć wielki sekret, dotyczący tras przelotu 
i tajemnic nawigacji, pierwszemu ptakowi, który się przy 
nim zjawił� Zrządzeniem losu jest nim pewien strachliwy 
młodzian, wychowywany przez postrzeloną biedronkę… 
Żółtodziób i niedorajda jest bardzo podekscytowany 
nowym wyzwaniem, ale prawda jest taka, że do tej pory 
nigdy nie wychylił dzioba z rodzinnego gniazda i nie 
posiada żadnych kwalifikacji, by zostać przewodnikiem 
stada�

Czy żółty ptaszek pokaże stadu, gdzie ptaki zimują?



SCENARIUSZ

„FRU!” to film, który czerpie inspirację z prawdziwych 
zwyczajów ptasich społeczności� Migracje ptaków 
są niezwykłym zjawiskiem i mogą stanowić symbol 
absolutnej wolności� Przed odlotem ptaki starannie 
przygotowują się do długiej podróży� Podczas 
lotu stanowią świetnie zorganizowane stado, 
które w cudownej harmonii podąża za swoim 
przewodnikiem� Zanim osiągną swój cel, muszą stawić 
czoła wielu przeszkodom i niebezpieczeństwom, jakimi 
są drapieżniki, burze, samoloty, zimno i głód�

Scenariusz do filmu „FRU!” jest efektem współpracy 
scenarzysty Antoine’a Barrauda z Guilhem Lesaffre’em, 
cenionym francuskim ornitologiem� Dzięki niemu 
w filmie jest tak wiele zabawnych, ale też prawdziwych 
anegdot z życia ptaków� Lesaffre dzielił się swoją wiedzą 
nie tylko ze scenarzystą, ale także z ekipą animatorów, 
którzy projektowali postaci� Sposób, w jaki poruszają się 
skrzydlaci bohaterowie filmu, wiernie naśladuje to, jak 
zachowują się prawdziwe ptaki�

Bohaterami ’FRU!’ są ptaki, ale uważam, że w istocie jest 
to bardzo ludzka historia. To opowieść o tym, jak wiele 
radości przynosi samopoznanie i samoświadomość. Jest 
to również film o radości z posiadania rodziny. I o wolności. 
Antoine Barraud, scenarzysta�

Migrujące ptaki stanowią wyjątkową społeczność. Uznałem, 
że pomysł, by pokazać ich losy z perspektywy ptaszka-

outsidera, może być punktem wyjścia do świetnej historii. 
Nasz film powstał na styku amerykańskiej i europejskiej 
wrażliwości multikulturowej grupy jego twórców. Myślę, 
że wyszła z tego całkiem niezła mieszanka. Cory Edwards, 
autor materiałów do scenariusza�

KIM JEST ŻÓŁTY PTASZEK? 

Żółty ptaszek jest zwyczajnym nastolatkiem… Zwyczajnym, 
jak na kogoś, kto spędził całe życie w opuszczonym domu 
z matkującą mu Biedroną i bandą niezbyt rozgarniętych 
królików�

Ptaszek dorastał w otoczeniu oryginałów i dziwaków, nic 
więc dziwnego, że jest trochę inny, czasami niezdarny 
i nieśmiały� Ma w sobie również dużo ciepła, radości 
życia i uroku, jest szczery i oddany przyjaciołom� Jego 
największym marzeniem, za które mógłby oddać ostatnie 
pióro na grzbiecie, jest podróżowanie i poznawanie 
cudów świata� Jednak obawa przed nieznanym długo 
powstrzymuje go przed podjęciem ryzyka�

Tęsknotę za niezależnością tłumi również obawa przed 
opuszczeniem Biedrony, która opiekowała się nim jak 
rodzona matka, odkąd wykluł się z jaja� Biedrona dobrze 
rozumie pragnienia bohatera i chce, żeby ptaszek 
opuścił wreszcie gniazdo, poznał świat i spróbował 
odnaleźć swoich pobratymców� Pragnie, by wreszcie 
odkrył swoją tożsamość i znalazł prawdziwą rodzinę 
– własne stado�

Ptaszek, z typowo chłopięcym entuzjazmem i żądzą 
przygód, podszywa się pod doświadczonego 

6 Jestem świeży w branży lotniczej. Możecie mi powiedzieć, którędy do Afryki,  
bo notatki gdzieś zapodziałem?



przewodnika stada i podejmuje trudnej misji 
pilotowania ptaków podczas przelotu do ciepłych 
krajów� Beztroski żółtodziób w pierwszej chwili nie 
dostrzega zagrożeń związanych z tym zadaniem� 
Tęsknota za stadem, do którego mógłby przynależeć, 
jest silniejsza niż zdrowy rozsądek� Żółty ptaszek nie 
myśli o konsekwencjach swoich czynów, nie rozumie, 
że jego brak doświadczenia może narazić stado 
na niebezpieczeństwo� Ta świadomość przychodzi 
z czasem – w trakcie podniebnej podróży poznaje lepiej 
swoich towarzyszy, a także siebie samego i zaczyna z całą 
mocą odczuwać brzemię odpowiedzialności� Jest gotów 
zrobić wszystko, by naprawić swój błąd i ochronić stado�

Pod wpływem poczucia winy, ale też troski o swoich 
nowych przyjaciół, postanawia wyznać wszystkim 
prawdę� Splot różnych okoliczności uniemożliwia mu to, 
aż do dramatycznego momentu, gdy wszystko wskazuje 
na to, że stado zamarznie w dalekiej Arktyce�

To właśnie tutaj, w groźnym i opustoszałym krajobrazie, 
gdzie przejmujące zimno przenika ptaki na wskroś, żółty 
ptaszek musi stać się prawdziwym liderem, by uratować 
stado� Bierze sprawy we własne skrzydła i przeprowadza 
ptasią rodzinę w bezpieczne miejsce�

Ptaszek jest mieszanką różnych filmowych postaci: 
przypomina nieco młodego Woody’ego Allena – ma 
podobne manieryzmy i charakterystyczną nerwowość, 
ale ma też w sobie dużo optymizmu i nastoletniej 
nieśmiałości Mickeya (Sean Astin) z „Goonies” oraz 
niespokojny charakter Joela Barisha (Jim Carrey) 
z  „Zakochanego bez pamięci”�

reżyser Christian De Vita

POSTACI 

 ŻÓŁTY PTASZEK 
 – PAWEŁ DOMAGAŁA 

 KTO MU DAŁ SKRZYDŁA?

„Bądźmy praktyczni, musi być cała tona miłych 
miejsc, które są o wiele bliżej niż Afryka” 

Nasz główny bohater to ptasi nastolatek, który dopiero 
zaczyna poznawać samego siebie� Jest podekscytowany 
nową przygodą, jaką jest podróż ze stadem, ale też 
przerażony potencjalnymi zagrożeniami� Łączy go 
bliska więź z Biedroną, przybraną matką� W trakcie lotu 
do ciepłych krajów zrozumie, że przez brak doświadczenia 

wystawił siebie i swoją nową rodzinę na wielkie 
niebezpieczeństwo� W trudnej sytuacji odkryje, na czym 
polega jego prawdziwy talent i jak wydobyć przyjaciół 
z tarapatów�

 ELKA – ANNA CIEŚLAK 
 MOCNA W DZIOBIE

„Jeśli w  waszym wieku nie zapamiętacie, gdzie leżą 
gwiazdy, to potem będzie za późno, wy moje urocze 
skrzydlaczki-pierzaczki! Uczcie się, bądźcie gotowe.” 

Elka jest jedyną córką Dariusza� To bardzo zabawny, 
inteligentny i dowcipny ptaszek oraz wspaniała 
nauczycielka, która uczy młode ptaki trudnej sztuki 
latania� Jej sympatia do żółtego ptaszka rośnie z każdym 
dniem, mimo że ten jest fatalnym przewodnikiem stada� 
Jak powiedziałby Dariusz, Elka potrafi, mimo wszystkich 
błędów, które popełnia nowy przyjaciel, dostrzec jego 
dobre serce�

 KAROL – JAROSŁAW BOBEREK 
 ISTNY ANGRY BIRD

„Jesteśmy zgraną ekipą. Mamy już naprawdę dosyć 
trosk na  dziś, nawet bez targania ze  sobą jakiegoś 
żółtego pierzastego chuchra”

Karol to uparty i hałaśliwy syn Czesia i Jadźki� Prawdziwy 
Angry Bird� Jest przekonany, że posiada szósty zmysł, 
dzięki któremu potrafi szybko spostrzec, że stado frunie 
w złym kierunku� Niestety, jego arogancja i nieprzyjemny 
charakter sprawiają, że nikt nie chce go słuchać�

 BIEDRONKA 
 – KATARZYNA KWIATKOWSKA 
 MA TROCHĘ NIERÓWNO 

 POD KROPKAMI

„Jesteś ptakiem, koleżko, ptakiem. A  ptaki latają, 
szybują, robią ‘ka-kaaaaa’ ”!

Biedronka jest przybraną matką żółtego ptaszka� 
Opiekuje się nim, odkąd przed rokiem wykluł się z jaja 
w opuszczonej chacie� Włożyła wiele starań w to, 
żeby przygotować pisklaka na różne wyzwania, które 
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spotkają go w nieznanym świecie poza chatą� Zachęca 
go, by znalazł własne, ptasie stado� To dzięki jej sprytowi 
trafia mu się okazja do wykazania się umiejętnościami 
przewodnika� Biedronka towarzyszy żółtemu ptaszkowi 
podczas lotu do Afryki� Jest jak dobra wróżka, która chce 
mieć pewność, że jej podopieczny wykona zadanie 
i bezpiecznie wyląduje z całym stadem w miejscu, 
do którego zmierza�

 JADŹKA – ELŻBIETA JEŻEWSKA 
  POCZUCIE HUMORU CZARNE 

 JAK KRUK

„Możesz mi mówić Jadźka! Bo  wiesz, jestem matką 
tego narwańca Karola.”

Jadźka jest siostrą Dariusza i matką Karola� To dosyć 
zuchwała i mocna w dziobie ptaszyca� Żółtego ptaszka 
traktuje jak własne dziecko i wspiera go w trakcie 
trudnego zadania przewodzenia stadu w podróży 
do Afryki�

 DARIUSZ – CEZARY MORAWSKI 
 PRAWDZIWY ORZEŁ W STADZIE

„Czasem mam wrażenie, że z porami roku jest coś nie 
tak. Lecz jestem pewny, że  to  tylko mój stary ptasi 
móżdżek!”

Dariusz to mądry i charyzmatyczny ptak, odpowiedzialny 
za swoje stado, które wiele razy bezbłędnie poprowadził 
do Afryki i z powrotem� Jego kontuzja jest wielkim ciosem 
dla ptaków� Żółty ptaszek i Karol będą starali się przejąć 
po nim obowiązki lidera�

 CZESIU – PAWEŁ SZCZĘSNY
 Z TAKIM APETYTEM CUD ŻE LATA

„Masz jakiś wewnętrzny kompas? Jak gołąb pocztowy. 
Jesteś pół-gołębiem, co? Może ze strony matki?”

Czesiu jest mężem Jadźki� Zawsze spokojny i beztroski, 
przez co może wydawać się trochę oderwany 
od rzeczywistości, ale to on jest ptakiem, który potrafi 
znaleźć dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy wszyscy inni 
pogrążają się w rozpaczy�

 SOWA – WOJCIECH MACHNICKI 
 NIE MA CWANIAKA NA 

 HOLENDERSKIEGO PTAKA

„Dzień dobry cześć i czołem, witam w hotelu Sowitel, 
najlepszej lokalizacji na wybrzeżu!”

Sowa to urodzony sprzedawca� Jest w stanie sprzedać 
nawet własną matkę i dzieci, żeby dowieść swoich 
umiejętności� Jeśli może zarobić, bez zmrużenia oka 
przechrzci rodzinną Holandię na… Hiszpanię� Ale trzeba 
przyznać, że robi to z niezwykłym wdziękiem�

 

 
 MAJKA – MAJA BOHOSIEWICZ
 DLA JAJ ZROBI WSZYSTKO!

„Mam już powyżej dzioba sprzątania twoich zabawek! 
Przestań się obijać i szykuj się do startu!”

Urodzona matka-ptasiolka� W obronie trójki piskląt 
ta delikatna i nieśmiała istota zamienia się w pierzastego 
wojownika! Pozory mylą, nie drażnij jej, bo spuści ci takie 
manto, że zatęsknisz za rodzinnym gniazdem�
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Ptaki i ludzie

Ptaki� Tyle im zawdzięczamy: muzykę, samoloty, czy 
chociażby przytulne puchowe kołdry i dobry nastrój 
podczas spaceru w parku� 

Ich piórami spisano podstawy naszej kultury i cywilizacji  
– wielkie idee, największe światowe dzieła muzyki, 
literatury i poezji� Piórami spisano i podpisano pierwszą 
na świecie oraz pierwszą w Europie konstytucję� 
Wcześniej Galileusz i Kopernik piórami zatrzymali Słońce 
i ruszyli Ziemię� 

Pióra wciąż są symbolem show-biznesu, luksusu i piękna 
– na Nowej Gwinei do dzisiaj zastępują pieniądze! 

Naszym miastom i wsiom ptaki dawały nazwy – nam 
samym nazwiska� Kto nie zna lub nie słyszał o Kulczykach, 
czy Wróblewskich� Bielik jest naszym symbolem 
narodowym� Gołębie i łabędzie – symbolami pokoju 
i miłości – na całym świecie�

Rozejrzyj się! Zobaczysz ptaki na T-shirtach, na pościeli 
i najróżniejszych codziennych gadżetach� Będą 
na obrazach największych artystów� W godłach 
państwowych i na flagach dumnych narodów� 
W herbach wielkich rodów, na znaczkach, banknotach, 
czy porcelanowych serwisach� Będą zdobiły zamki, 
pałace i katedry� Usłyszysz o nich w mitach, baśniach, 
legendach i powieściach z każdego zakątka Ziemi� 
Zobaczysz ich w kinie – od Kaczora Donalda, przez Strusia 
Pędziwiatra, przez Hedwiga – sowę Harry’ego Pottera 
i Kaia z Zambezii, aż po Żółtego Ptaszka – rezolutnego 
bohatera filmu „Fru!”�

Chociaż coraz rzadziej zdajemy sobie z tego sprawę, 
ptaki są częścią naszej kultury, cywilizacji i języka� 
Niezastąpionym źródłem inspiracji� 

Gdy marzymy o tym, aby poczuć się naprawdę wolni 
– chcemy lecieć jak ptak� Gdy motywujemy przyjaciela 
do działania – mówimy, żeby rozwinął skrzydła jak ptak� 
Skrzydła rozwijamy też, gdy chcemy uwolnić naszą 
wyobraźnię�

Gdy potrzeba zrozumieć problem – będziemy mu się 
przyglądać z lotu ptaka� 

W starożytnym Rzymie i Grecji z kluczy ptaków na niebie 
przepowiadano m�in� przyszłość kampanii politycznych 
i działań militarnych�

Chińczycy do dziś łowią ryby przy użyciu kormoranów, 
a Mongołowie polują z orłami przednimi na… lisy 
i wilki� Zupa z gniazd azjatyckich jerzyków, to jedno 
z najdroższych dań na świecie� Te gniazda ptaki lepią 
z własnej śliny� 

Turystyka ptasia tylko w Wielkiej Brytanii zapewnia roczne 
obroty na poziomie ponad 30 mld złotych! 

W grudniu 2010 roku została sprzedana za ponad 
10 milionów dolarów najdroższa książka w historii! 
Oczywiście były to „Ptaki Ameryki” autorstwa Jamesa 
Audubona�

Ptaki, tak jak my, spacerują po ziemi na dwóch nogach… 
Nagle, podrywają się do lotu – i stają się czymś, o czym 
my tylko marzymy� 

Atak kosmitów? Nie, Anioły!
Czyli dokąd leciał Żółty Ptaszek i jego 
drużyna.
Każdej wiosny i jesieni niebo nad naszymi głowami 
zapełnia się stadami Wielkich Podróżników� Po raz 
pierwszy zarejestrowały to radary wojskowe ponad 60 
lat temu� Był to okres zimnej wojny i niezwykły obraz 
mocno rozbudził wyobraźnię wojskowych� Amerykanie, 
gdy wykluczyli prowokację wrogiego obozu, zaczęli 
przygotowywać się do… odparcia inwazji kosmitów! 
Do dziś obraz migrujących ptaków na radarach nazywa 
się Aniołami (Angels)� 

Jakież było zdziwienie pilotów samolotu, który jesienią 
1978 roku minął 30 łabędzi krzykliwych lecących 
na wysokości 8,2 kilometrów! Załoga samolotu, po tym 
jak sprawdziła, że zarejestrowane przez radar obiekty nie 
są innymi samolotami, również spodziewała się spotkania 
z UFO� 

Malutkie zięby zapuszczają się na wysokość 1 kilometra� 
Czajki, widziano na wysokości blisko 4 kilometrów� Jeszcze 
wyżej obserwowano bociany białe i kaczki krzyżówki 
– odpowiednio 6 i 6,4 kilometrów� Znany nam rekord 
należy do gęsi tybetańskich, które regularnie przelatują 
nad Mount Everestem na wysokości ponad 9 kilometrów! 
Jeszcze wyżej widziano afrykańskie sępy plamiste, które 
pewnego dnia poszybowały na wysokość 11 kilometrów! 

Nikt dokładnie nie wie, jak ptaki radzą sobie z ciśnieniem 
oraz deficytem tlenu na tych wysokościach! O prędkości 

Część 1. O ptakach 
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wiatru, „nadludzkim” wysiłku i umiejętnościach nawigacji 
nawet nie wspominając� Wiemy tylko, że nie straszne im 
nawet kilkadziesiąt stopni poniżej zera� W końcu mają 
na sobie najlepszy z dostępnych na Ziemi materiałów 
izolacyjnych – pióra!

Nic dziwnego, że fenomen ptasich migracji został 
oficjalnie uznany przez naukę zaledwie 100 lat 
temu! Prędzej zaczęliśmy jeździć samochodami, niż 
uwierzyliśmy w wielką migrację� Dumni i zapatrzeni 
w siebie, odrzucaliśmy myśl, że małe, głupiutkie ptaki 
mogłyby na własnych skrzydłach lecieć tam, gdzie my 
tygodniami podróżowaliśmy wielkimi statkami lub 
pociągami, korzystając ze skomplikowanych urządzeń 
nawigacyjnych, imponującej infrastruktury i biur 
turystycznych� 

Oczywiście ludzie widzieli, że wraz ze zmianą sezonów 
jedne ptaki znikały, a inne się pojawiały… Wierzyli, 
że ptaki przechodziły sezonową reinkarnację� Miały się 
zamienić w inne ptaki, leśne zwierzęta, czy ryby� Inne  
– w kamienie, drzewa, a nawet w grudy ziemi� Jeszcze 
inne miały zapadać w sen zimowy w norach, dziuplach 
lub, tak jak jaskółki, w mule na dnie rzek i jezior� Gdy 
wreszcie udowodniono, że ptaki odbywają regularne 
podróże na skalę międzykontynentalną, niektórzy 
długo jeszcze upierali się, że małe ptaki migrują na… 
plecach większych� Rzeczywistość jednak okazała się 
śmielsza od fikcji!

Migrujące ptaki odwiedzają miejsca, o których większość 
z nas może tylko pomarzyć� Na przykład nasze bociany 
i jaskółki dymówki lecą na zimę aż do Południowej Afryki 

– 12000 km w jedną stronę! Mogłyby nam opowiedzieć 
o mijanych stadach słoni i antylop albo dumnych 
Masajach� Jedna z nich przeżyła 18 lat i łącznie pokonała 
ponad 2 miliony kilometrów� 

W drodze ptaki trzymają się tradycyjnych szlaków� 
Dobierając wysokość lotu uwzględniają topografię 
terenu i warunki pogodowe� Lecąc w ciągu dnia 
nad lądem, starają się mieć go w zasięgu wzroku  
– jest dla nich mapą� Nocą i nad oceanami, przy 
sprzyjającym wietrze, lecą wyżej� Chmury ograniczają 
im widoczność oraz utrudniają wyparowywanie wody� 
Lecą więc pod lub… nad chmurami� Drogowskazem 
są dla nich słońce, gwiazdy, pole magnetyczne Ziemi, 
infradźwięki, zapachy – w końcu Afryka pachnie inaczej 
niż Europa�

Szukają powietrznych korytarzy� Kombinacja silny 
wiatr od tyłu + ogon + skrzydła daje imponujące 
efekty� Pewnej jesieni biegusy rdzawe podróż z Kanady 
na Wyspy Brytyjskie przez Biegun Północny pokonały 
nieprzerwanym lotem w 24 godziny� Przeleciały 5000 
km z prędkością 250 km/godz! 

Gdy ptaki nie znajdują żadnych podniebnych dróg 
szybkiego ruchu, lecą ze stałą, optymalną dla siebie 
prędkością� Dla większości gatunków waha się ona 
od 40 do 70 km/godz� Stałe tempo podróży jest 
najrozsądniejszym rozwiązaniem� Nigdy nie wiadomo, 
co jeszcze może się zdarzyć� Dopiero, gdy zbliżają się 
do celu lub końca etapu i nie mają już nic do stracenia  
– zdecydowanie przyspieszają� 

I jak ich nie podziwiać?!

Po drugiej stronie mocy
Na całej Ziemi, różne ptaki od zawsze żyły w sąsiedztwie 
ludzi� Były ważnym elementem wierzeń i kultury� 
Nie inaczej było w Polsce� Jeszcze zaledwie 50-60 lat 
temu tu i ówdzie niektórym ptakom przypisywano 
szczególne moce� Jedne były niczym dobre wróżki  
– inne symbolizowały złe siły� Towarzyszyły czarownicom 
i czarnoksiężnikom albo same rzucały uroki� Niektóre 
występowały w podwójnej roli – czasami zwiastowały 
dobro, a czasami zło� 

Na szczęście dla ptaków, z dawnych wierzeń i przesądów 
niewiele zostało� Nie zaszkodzi jednak powspominać: 

Kukułka przepowiadała ludziom długość życia� Każde 
kuknięcie oznaczało jeden rok życia� Niestety ci, którzy nie 
byli zadowoleni z długości życia, jakie przepowiedziała 
im kukułka, wierzyli, że zaklęcie można odwrócić 

Dariusz i jego ukochana córka Ela.
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przez zabicie ptaka� Inna wróżba każe mieć przy sobie 
pieniądze, gdy usłyszymy pierwszą kukułkę� Jeśli kukułka 
zaskoczy nas z pustymi kieszeniami – niechybnie czeka 
nas bieda do następnej wiosny� 

Wiele wróżb i przepowiedni przynosiły ze sobą bociany 
białe� Nic dziwnego, bo te duże ptaki już wieki temu 
wybrały sobie nasze osady na miejsce życia� I tak wierzono, 
że bociany przynosiły nie tylko dzieci, ale i szczęście� 
Każdy więc chciał mieć bocianie gniazdo na swoim 
domu� Bo oprócz przynoszenia szczęścia, miały też 
chronić przed piorunami, chorobami i lichem wszelkim� 
Bociany przepowiadały też pogodę oraz fortunę na cały 
rok� Dlatego najważniejsze każdej wiosny było zobaczyć 
pierwszego bociana w locie� W przeciwieństwie 
do stojącego, zapowiadał podróże i pomyślność� 

Z kolei lecący kruk przynosił pecha i… śmierć�

Śmierć, chorobę i ogień niosła też ze sobą płomykówka� 
Najgorszy miał być jej diabelski krzyk� Co dziwne, ludzie 
wierzyli, że płomykówka przybita do bramy obejścia 
chroniła przed plagami i pożarem� Trudne były to czasy 
dla tych pięknych sów, które chętnie zaglądały na strychy 
i do stodół w pogoni za myszami i szczurami� 

Również maleńka pójdźka w ludowej wyobraźni była 
wielkim, czarnym charakterem z piekła rodem� Jej 
zawołanie „pójdź w dołek pod kościołek” mogło oznaczać 
tylko jedno: śmierć� Ludzie wierzyli, że jedynym sposobem 
na odwrócenie uroku, było zabicie pójdźki� I tak oto, 
niewinna sówka zagadująca nocą swoich pobratymców, 
przepowiadała jedynie własną śmierć� 

Lelek – kolejny nocny ptak z okrzykiem, który stawia włosy 
na głowie� Zdaniem naszych przodków przywoływał 
śmierć oraz czepiał się kozich wymion i wypijał całe 
mleko! Był więc zwany kozodojem� Co gorsza miał też 
nocami wypijać mleko matek karmiących i tym samym 
pozbawiać niemowlęta cennego pokarmu� 

Kto zobaczył jaskółkę, jak wlatuje do gniazda, sprowadził 
na siebie nieszczęście i mógł oślepnąć� Mimo to, znakiem 
wielkiego szczęścia było, gdy jaskółki miały gniazda we 
wsi, a ich niszczenie było niedopuszczalne� Z kolei łapanie 
jaskółek i branie ich do ręki groziło strupami na głowie� 
Gdyby zrobiła to kobieta przy nadziei, najpewniej 
urodziłaby chore dziecko�

Bez względu na ludowe wierzenia naszych pradziadków, 
my wiemy dzisiaj na pewno, że ani jaskółek, ani żadnych 
innych ptaków płoszyć, ani łapać, ani tym bardziej 
prześladować, krzywdzić i zabijać nie wolno� Nie wolno 
też niszczyć ich gniazd� 

Zadanie dla Ciebie

Wymyśl legendę, bajkę lub mit, którego bohaterami będą 
ptaki� Inspiracji szukaj w rzeczywistych lub wymyślonych 
relacjach danego gatunku z ludźmi, a także w jego 
wyglądzie, trybie życia lub głosie� 

Pozwól pracować swojej wyobraźni� Są tylko dwa 
warunki: bohaterami Twojej opowieści muszą być 
prawdziwe ptaki (rzeczywiste gatunki) i wszystko musi 
się skończyć dobrze� 

Swoją pracę przyślij na adres: irena@kinoswiat�pl� 
W tytule maila wpisz: Ptaki po drugiej stronie mocy  
+ tytuł Twojej opowieści� 

Wojtuś, Hanka, Perdykoza
Czyli skąd się biorą nazwy ptaków?

Nazwy ptaków w różnych językach nawiązują do tego, jak 
dany gatunek się odzywa, jak wygląda, jak się zachowuje, 
gdzie żyje lub kto go odkrył� Często więc sama nazwa 
dużo nam mówi o ptaku i pomaga rozpoznać go 
w terenie� Na przykład:

Rybołów – żywi się praktycznie wyłącznie rybami� 
Drzemlik – mały sokół, który pojawia się u nas jesienią 
i zimą, całymi godzinami przesiaduje w jednym miejscu, 
jakby… drzemał� Płaskonos – wielki dziób tej pięknej 
kaczki rzeczywiście wygląda jak wielki spłaszczony nos!

Grubodziób, szablodziób, warzęcha albo egzotyczne: 
trzewikodziób, brzytwodziób, kapodziób – to kolejne  
ptaki, które swoje nazwy zawdzięczają charakterystycznym 
dziobom�

Wiele ptaków woła swoje imiona – i od tych 
charakterystycznych zawołań pochodzą ich nazwy 
gatunkowe: bąk, gęgawa, krakwa, kulik, rycyk, kszyk, 
derkacz, puchacz, pójdźka, turkawka, kukułka, dudek, 
brzęczka, kwiczoł, dzwoniec, szczygieł i wiele, wiele innych�

Ale uwaga! Niektóre nazwy mocno zniekształcają 
rzeczywistość i mogą okazać się bardzo zwodne: 

Ślepowron – wbrew nazwie nie jest ślepą odmianą 
wrony, lecz czaplą, która budzi się nocą, a w ciągu dnia 
woli spać� A że do tego ma czerwone oczy i kracze jak 
wrona – nazwa gotowa!

Mewa białogłowa – rzeczywiście ma białą głowę� Ale 
co z tego, gdy wiele innych gatunków mew też ma białą 
głowę� Do tego większość z nich ma srebrzyste skrzydła 
i plecy – jak mewa srebrzysta��� Problem polega na tym, 
że wszystkie te gatunki wyglądają niemal identycznie� 
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Makolągwa wcale pośród maków się nie lęgnie� Podobnie 
jak strumieniówka nie żyje w strumieniach, wodniczka 
pod wodą, a górniczka nie spotkacie w kopalni� 

Nazwy ptaków we wszystkich językach to prawdziwa 
przygoda literacka i uczta dla językoznawców� Oto garść 
przykładów z naszego podwórka, czyli z języka polskiego: 

ogorzałka, podgorzałka, uhla, markaczka, edredon, 
mandarynka, karolinka, cyranka, cyraneczka, rożeniec, 
sterniczka, ohar, kazarka, batalion, stalugwa, szlamik, 
słonka, maskonur, głuptak, baba, głuszec, cietrzew, 
jarząbek, syczek, grzywacz, siniak, orzechówka, 
kopciuszek, wąsatka, wójcik, zaganiacz, zniczek, 
mysikrólik, śnieżka, piecuszek, pluszcz, podróżniczek, 
paszkot, pomurnik oraz wiele, wiele innych równie 
oryginalnych nazw i fascynujących ptaków, które się za 
nimi ukrywają�

Obecnie naukowcy, a także miłośnicy ptaków w Polsce 
sztywno trzymają się przyjętych, oficjalnych nazw� Ale 
jeszcze niedawno wiele gatunków zamiennie nazywano 
na kilka sposobów� Nazewnictwo często było równie 
różnorodne i barwne co same ptaki� 

Szczególnie bogate i oryginalne było nazewnictwo 
ludowe� W niektórych przypadkach, te same ptaki różnie  
nazywano w różnych częściach kraju� Z czasem jedne 
nazwy stawały się bardziej popularne, inne zanikały:

Perkoz dwuczuby – perdykoza

Bocian biały – iwanko, staś, ksiądz wojciech, wojtek, 
klekot, bociun, bocan, boćko, busiek, buśko, busion, 
klebocon, wosio

Żuraw – trulak, żór

Czajka – orzołek, kiwitka, kiwita, kniga, knichuta, pichytka

Kszyk– bekas, baranek 

Bielik – birkut, łamignat

Jastrząb – gołębiarz, kurzaj, szulak

Jerzyk – murzynek

Dzięcioł – rąbacz, cieśla, kowal, doktor 

Krętogów – mrówczarz, szadopiór, długojęcyk 

Wilga – zofija, wywiołga, wywielga, żółtczek, boguwola

Gawron – gapa, haweren

Kawka – hanka 

Kopciuszek – węgielnik, mlaskacz, gazda szałaśny

Słowik – saławiej, bekwarek

Pliszka siwa – pastuszka, młynarz, trzęsiogonek

Jaskółka dymówka – gżegżółka 

Zadanie dla Ciebie

Zaproponuj nowe, oryginalne nazwy ptakom, które 
poznałaś/poznałeś na zajęciach lub innym, znanym Ci 
z sąsiedztwa� Inspiracji szukaj w wyglądzie, trybie życia 
lub głosie ptaków� 

Swoje pomysły przyślij na adres: irena@kinoswiat�pl� 
W tytule maila wpisz: Perdykoza� 

Pokaż mi swój dziób, a powiem ci, 
co jesz…

Brak zębów i przednie kończyny przekształcone 
w skrzydła wymusiły na ptakach maksymalną 
funkcjonalność dzioba i nóg� Ten pierwszy służy ptakom 
nie tylko jako szczęki, ale też jako… ręka� 

Ptasie dzioby, choć takie lekkie, często działają jak 
precyzyjne narzędzia – wysoce specjalistyczne albo 
wielofunkcyjne niczym scyzoryk szwajcarski� Wszystko 
dzięki wyjątkowo wytrzymałej keratynie, z której dzioby 
są zbudowane oraz zaskakująco silnym mięśniom 
poruszających dziobami� 

Wróble, dzwońce i ich kuzyni mają krótkie, ale super mocne 
dzioby� Doskonale nadają się do miażdżenia twardych 
jak kamień nasion zbóż i chwastów� Grubodziób swoim 
dziobem z łatwością odciąłby nam palec� Na szczęście 
na co dzień tnie pestki wiśni, czy głogu, dzięki czemu sięga 
po pokarm niedostępny dla innych� 

Ofiary ptaków owadożernych są zwykle małe, ale bardzo 
ruchliwe i ukrywają się w zakamarkach i szczelinach� 
Dlatego dziób sikory, czy pliszki wygląda i działa jak 
precyzyjna pęseta� Kuliki i dudki też mają pęsety – tyle 
że długie i zakrzywione – w sam raz do wyciągania 
soczystych robaków ukrywających się w ziemi�

Nie trudno się domyślić, że haczykowaty dziób ptaków 
drapieżnych zastępuje kły – i tak jak one służy do rwania, 
cięcia i szarpania mięsa� 

Śliska, wijąca się ryba to trudna zdobycz� Jej schwytanie 
to dopiero połowa sukcesu� Trzeba ją jeszcze utrzymać! 
Stąd kormorany i tracze mają wydłużone, zakończone 
hakiem dzioby, pełne rogowych tarczek� Dziób innych 
rybożerców może przypominać harpun – jak u czapli, czy 
sieć rybacką – jak u pelikana�
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Wiosną i latem, pełne planktonu stawy i rozlewiska są jak 
zupa� Trzeba tylko mieć odpowiednie narzędzia, aby ją 
odcedzić – np� kaczy dziób� 

W powietrzu też unoszą się wielkie ilości maleńkich 
owadów – tzw� plankton powietrzny� Szeroko 
rozdziawiany dziób jerzyka działa jak siatka na owady� 

Są też ptaki wszystkożerne, a ich dzioby muszą zdać 
egzamin w każdych okolicznościach� Przyjrzyjcie się 
kiedyś dziobowi wrony lub sroki� I wszystko stanie się 
jasne �

Szkielet i fizjologia, czyli czego nie widać 
Nie widać – bo przykryte piórami� To one nadają ptakom 
kształt i złudzenie wielkości! Super lekkie – jednocześnie 
wszystkie razem 2-3 razy cięższe od szkieletu ptaka, 
którego okrywają� Ptak pozbawiony piór okazuje się 
zaskakująco mały! Wybór jest prosty – albo duże rozmiary, 
albo możliwość latania� Strusie już wybrały � 

Ale latanie jest bardzo kosztowne – przypominamy 
to sobie za każdym razem, gdy kupujemy bilety 
lotnicze � W związku z tym nawet małe ptaki, żyjące 
na izolowanych wyspach pozbawionych drapieżników, 
zarzuciły latanie i przemieszczają się pieszo� 

Te, które nie mogły sobie na to pozwolić (zdecydowana 
większość!), muszą zrobić wszystko, aby zoptymalizować 
koszty� Najłatwiej przez ograniczenie bagażu – jak 
w liniach lotniczych � Przede wszystkim szkielet� Ogólny 

plan jest podobny u wszystkich kręgowców, ale ptak tkwi 
w szczegółach� Wiele kości zostało zredukowanych lub 
połączonych ze sobą� Wyraźnie widać to w stopie, z której 
zniknęła większość kości� W rezultacie ptaki chodzą 
na palcach, a to co wydaje się być odpowiednikiem 
ich kolana – jest kostką� Zespolony, przez to sztywny 
kręgosłup i żebra zapewniają aerodynamiczny kształt 
i wysoko w górze chronią przed przeciążeniami� 
Prawdziwa niespodzianka kryje się jednak w środku 
kości – są wypełnione powietrzem� Tak jak całe ciało 
ptaka! Rozbudowany system komór powietrznych razem 
z płucami i sercem, które u małych ptaków bije 500 
razy na minutę w spoczynku (!) tworzą super wydajny 
układ oddechowy, który zapewnia ptakom doskonałą 
wentylację – stałą obecność czystego powietrza 
w organizmie i zużycie wdychanego tlenu na poziomie 
100%� My wykorzystujemy tylko 20%� Pneumatyczne 
kości są nie tylko ultralekkie, ale też bardziej elastyczne  
– przez co odporne na odkształcenia� 

Dzikie ptaki, to właściwie skóra – a raczej pióra i kości� 
I po dwie partie mięśni z każdej strony� Jedne napędzają 
nogi – drugie skrzydła� Te ostatnie przyczepione 
są do specjalnie przekształconej kości mostkowej� 

Aby zachować równowagę w powietrzu, ptaki pozbyły się 
ciężkich szczęk i zębów� Bardzo oszczędnie gospodarują 
ciężką wodą i nie zatrzymują jej w organizmie� Nie 
robią więc siku i się nie pocą, co dodatkowo byłoby 
bardzo ryzykowne wysoko w powietrzu, gdzie zwykle 
temperatury są bardzo niskie i mocno wieje �

Biedrona wychowuje żółtego ptaszka od chwili, 
kiedy się wykluł.
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Wojny o pióra

Ptaki są piękne� Niektóre wręcz ostentacyjnie� Wszystko 
za sprawą piór� 

Ludzie pozazdrościli ptakom nieuchwytnego piękna 
i sami postanowili się ozdabiać piórami� 100 lat temu 
o statucie kobiety (a także jej męża!) świadczyły pióra 
w jej kapeluszu lub na innych częściach garderoby� A ich 
cena mogła kilkukrotnie przewyższać cenę złota� 

Dla zdobycia cennych piór ptaki zabijano masowo 
i na wszelkie sposoby� Odpowiednie pióra wyrywano, 
wycinano ze skórą lub skrzydłami, a małe ptaki 
preparowano w całości� 1 kilogram słynnych godowych 
piór czapli białej mógł oznaczał śmierć 300 ptaków� Tona 
– 300 tysięcy! A w obrocie były setki tysięcy ton� Wielu 
gatunkom groziło wyginięcie� Wiele wyginęło�

Dzisiaj o obrotach światowych giełd decyduje ropa  
– wtedy rządziły nimi pióra� Na nich wyrastały wielkie 
fortuny� Pióra były najcenniejszym ładunkiem Titanica 
w jego pierwszej i ostatniej wyprawie� Napędzały 
całe gospodarki� Były drugim po diamentach 
źródłem dochodu bardzo wówczas bogatej Republiki 
Południowej Afryki� Były też głównym wątkiem 
ówczesnej działalności szpiegowskiej i co najmniej 
dwa razy o mały włos (lub raczej o małe pióro) nie 

doprowadziły do konfliktu zbrojnego między Anglią 
i Francją�

I ostatecznie to pierwsza wojna światowa uratowała 
ptaki� Po niej handel piórami się nie odrodził� Na całym 
świecie upadały milionowe fortuny� We wspomnianej 
Republice Południowej Afryki wielu biznesmenów 
odebrało sobie życie�

Masakra ptaków w skali całego globu, dla zysku i mody, 
sprowokowała też pierwsze w historii zorganizowane 
protesty społeczne w obronie praw zwierząt� Tak 
powstały dwie największe dzisiaj organizacje ochrony 
przyrody: w 1889 roku słynne brytyjskie Królewskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków (The Royal Society for 
the Protection of Birds), a w 1905 roku równie znane 
amerykańskie Stowarzyszenie Audubon (National 
Audubon Society)� W Londynie aktywizowały się 
pierwsze damy tamtejszej arystokracji, a w Nowym 
Jorku młodzi przedsiębiorcy i artyści� 

Taką moc mają delikatne ptasie pióra�

Więcej, wyżej, dalej, szybciej… – czyli 
ptasi rekordziści 

Spośród dzisiaj żyjących ptaków największą rozpiętość 
skrzydeł ma albatros wędrowny – 3,5 – a według 

Żółty ptaszek ma dobre chęci, ale brakuje mu kwalifikacji, by prowadzić stado.



niektórych doniesień nawet ponad 4 metry! Albatrosy 
całymi miesiącami a nawet latami unoszą się nad 
oceanami południowej półkuli� W ciągu zaledwie kilku 
dni, lotem szybowcowym, okrążają Ziemię�

Największą rozpiętością skrzydeł wśród naszych ptaków 
chwalą się bieliki – 2,5 m� 

W kategorii najdłuższy lot bez lądowania rekord należy 
do rybitwy czarnogrzbietej� Młode ptaki, gdy osiągną 
zdolność lotu, unoszą się nad tropikalnymi morzami 
i oceanami nawet przez ponad 4 lata� 

Niewiele ustępują im nasze jerzyki� Gdy opuszczą 
gniazda, w których przyszły na świat, mogą latać bez 
przerwy przez pierwsze dwa lub nawet trzy lata życia� 
W powietrzu będą jadły i spały� Obliczono, że pewien 
jerzyk, który przyszedł na świat pod dachami słynnego 
uniwersytetu w Cambridge, przeżył 18 lat i przez cały ten 
czas przeleciał łącznie ponad 6 milionów kilometrów! 
To jak 8 razy z Ziemi na Księżyc i z powrotem� 

Najszybszym biegaczem pośród ptaków jest struś 
afrykański – może rozpędzić się do ponad 70 km/h – 
i to na długich dystansach� Mierzy 2,75 m wysokości 
i waży do 150 kg, co czyni go najwyższym i najcięższym 
współczesnym ptakiem� 

Jeszcze ok� 300 lat temu, na Madagaskarze żyły 
mamutaki, których waga przekraczała 400 kg (prawie pół 
tony!)� Blisko ćwierć tony ważyły największe moa z Nowej 
Zelandii, które z kolei osiągały ponad 3,5 m wzrostu! 
Niestety, ludzie, polując na te ptaki, doprowadzili do ich 
całkowitego wyginięcia� 

Najszybszy w powietrzu jest sokół wędrowny, który w locie 
nurkowym zwykle rozpędza się do zawrotnych 180 km/h� 
Ale największa zarejestrowana do tej pory prędkość sokoła, 
to…389 km/h! Tą prędkością sokoły uśmiercają swoje 
ofiary� Zaledwie draśnięciem długich szponów przenosi 
całą energię niewyobrażalnej prędkości na swoją 
zdobycz� Ta energia jest tak wielka, że powoduje 
niemal eksplozję w ciele ofiary� 

W locie poziomym sokoła 
mogą pokonać jerzyki, czy 
niektóre gatunki kaczek, które 
w ucieczce łatwo przekraczają 
100 km/h�

Pingwiny cesarskie nurkują na głębokość 
ponad pół kilometra (zarejestrowany rekord 
wynosi 530 m!) i mogą wstrzymać oddech na 18 minut! 
Mogą pływać z prędkością co najmniej 14 km/h�

Najmniejszym ptakiem na Ziemi jest koliber hawańczyk, 
którego długość dochodzi najwyżej 5,7 cm – ale 
aż połowę z tego zajmują dziób i ogon! Kolibry najszybciej 
też poruszają skrzydłami – 80 razy na sekundę! 

Nasze szpaki uważane są za mistrzów latania 
synchronicznego� Stada liczące setki tysięcy ptaków 
wykonują idealnie skoordynowane ewolucje powietrzne, 
które mogą trwać nawet godzinę�

Najwyżej latającymi ptakami są gęsi tybetańskie, 
które regularnie migrują nad szczytami Himalajów, 
na wysokości przekraczającej 9000 metrów – pomimo 
wiatru, temperatury poniżej 50 stopni Celsjusza, deficytu 
tlenu i ciśnienia, które jest trzy razy niższe, niż na nizinach� 
Największa wysokość, na jakiej do tej pory widziano gęsi, 
to 9 375 m� 

11 300 metrów, to największa jednokrotna wysokość, 
na której widziano dotąd ptaki – afrykańskie sępy 
plamiste� Większość samolotów pasażerskich lata 
na niższym pułapie� 

Alaskańskie szlamiki lecą bez przerwy ze swoich lęgowisk 
na zimowiska na Nowej Zelandii� Ponad 10 000 km 
pokonują w czasie ok� 175 godzin� 

Podobnie wyczynowo migrują nasze bardzo już 
rzadkie dubelty� Wielkości najwyżej niedużego gołębia, 
trasę pomiędzy afrykańskimi zimowiskami i Bagnami 
Biebrzańskimi pokonują lotem non-stop� Jeden z nich 
przeleciał 6 760 kilometrów w ciągu 48 godzin!

Najdłuższą trasę podczas migracji pokonują rybitwy 
popielate� Niektóre po lęgach w Arktyce lecą na skraj 
Antarktyki, gdzie właśnie rozpoczyna się antarktyczne 
lato – ok� 30 000 km w jedną stronę! 

Australijskie strusie emu też sezonowo migrują, ale że nie 
mogą latać, więc ruszają w drogę pieszo – nawet 500 km 

w jedną stronę!

Są też ptaki, które 
podobnie jak niektóre 
ssaki, zamiast migrować, 

zapadają w sen zimowy� 
Taki sposób na zimę ma 

amerykański lelkowiec zimowy 
– kuzyn naszych lelków� 

Maleńkie kolibry mają tak szybką 
przemianę materii, że każdej nocy 

zapadają w odrętwienie przypominające 
hibernację (sen zimowy)� Inaczej w ciągu nocy 

mogłyby po prostu umrzeć z głodu� Gdy się 
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obudzą mają zaledwie kilka minut, aby znaleźć kwiaty 
z pożywnym nektarem, który zapewni im przeżycie� 

Wszystkie ptaki mają bardzo szybką przemianę materii� 
Ciągła dostępność jedzenia, to dla nich kwestia życia 
i śmierci� Niektóre z nich robią więc zapasy� Sójki są znane 
z tego, że każdej jesieni magazynują na zimę tysiące 
żołędzi� Mimo, że liczne kryjówki są rozrzucone po całej 
okolicy i często przykryte śniegiem – ptaki bezbłędnie 
do nich trafiają� Sowy, takie jak puszczyki, czy sóweczki, 
również robią zapasy na zimę – upolowane gryzonie, 
które w końcu zamarzną w jakieś dziupli jak mięso 
w zamrażalniku� Zimą właściciel takiego magazynu 
będzie „wysiadywać” zamrożone gryzonie niczym jaja� 
W ten sposób odmrozi sobie obiad czy kolację� 

Jeden z najbardziej niezwykłych sposobów 
na zdobywanie pożywienia wypracowały sobie 
australijskie drozdonie� Ptaki te najchętniej zjadają 
dżdżownice żyjące tuż pod powierzchnią ziemi� Aby 
je zlokalizować, co chwila przystają i… puszczają bąki! 
Robaki najwyraźniej tego nie lubią i chowają się w ziemi� 
Szelest i ruch, jaki wywołują, jest dokładnie tym, czego 
potrzebuje drozd, aby zlokalizować swoje jedzenie… 

Orły przednie mają tak dobry wzrok, że potrafią wypatrzeć 
królika na łące z odległości prawie… 4 km!

Za to niektóre sowy mogłyby polować z zamkniętymi 
oczami – tak doskonały i precyzyjny jest ich słuch� 
Płomykówka różnicuje czas, w jakim dochodzą do niej 
dźwięki do wartości 30 milionowych sekundy! – i to dla 
każdego ucha niezależnie� Słyszy w systemie dolby 

surround, a asymetryczne rozmieszczenie uszu zapewnia 
jej trójwymiarowy obraz dźwięku oraz efekty specjalne 
wzmacniane przez charakterystyczną szlarę wokół oczu 
i dzioba, po której dźwięki spływają wprost do uszu� Oczy 
sów są równie niezwykłe� Niektórych widzą 50 razy lepiej 
od naszych�

Większość ptaków staje się dorosła po roku od wyklucia� 
U niektórych ten proces trwa znacznie dłużej� U małych 
jerzyków – 2-3 lata� U wielokrotnie większych gęsi  
– zwykle 3-4 lata� U łabędzi – 4-6 lub więcej lat� Podobnie 
u naszych bielików� Prawdopodobnie rekord w tej 
kategorii należy jednak do albatrosów wędrownych, które 
zakładają rodziny i przystępują do pierwszych lęgów, gdy 
przekroczą 10 lat – często dopiero w 13 roku życia� W tym 
czasie zdążą przelecieć już jakieś 2,4 miliona kilometrów!

Najdłużej znanym żyjącym na wolności ptakiem była 
samica albatrosa wędrownego zwana Babcią, która 
przeżyła około 60 lat� Uważa się jednak, że albatrosy mogą 
dożywać nawet 80 lat! Prawie równie długowieczne 
są duże papugi ary� Długo żyją też gęsi, łabędzie, kaczki, 
a nawet małe jerzyki i jaskółki� Pewien duński wróbel 
przeżył 19 lat i 9 miesięcy� Jednak średnia długość życia 
większości małych ptaków to zaledwie kilka lat�

Najliczniejszym ptakiem, jaki współcześnie żyje 
na Ziemi, jest afrykański wikłacz czerwonodzioby� Jego 
całkowitą populację szacuje się na ok� 1,5 miliarda� (Dla 
porównania: ludzi jest ponad 7 miliardów i wciąż nas 
przybywa w bardzo szybkim tempie!) Niestety większość 
ptaków nie ma tyle szczęścia co wikłacze – ich populacje 
są nieporównywalnie mniejsze� Niektóre liczą zaledwie 
kilkaset lub nawet kilka ptaków� Co 8-10 gatunek jest 
dzisiaj zagrożony wyginięciem� Wszystkiemu winne 
są polowania, handel zwierzętami, zanieczyszczenia 
i utrata siedlisk, które w szybkim tempie są zamieniane 
na miasta, fabryki czy pola� 

Jedynym, co odróżnia ptaki od innych zwierząt, są pióra 
– cud ewolucji� Doceniają je i wykorzystują na wiele 
sposobów nie tylko same ptaki, ale i owady, ryby, 
ssaki� My – ludzie – też! Najlepsze parametry ma puch 
edredonów – ultra lekki, o niezwykłej strukturze, która 
sprawia, że jest on najlepszym na Ziemi materiałem 
termoizolacyjnym� I najdroższym� Cena jednej kołdry 
wypełnionej niezwykłym puchem edredonowym 
znacznie przekracza milion złotych! Cennym puchem 
wypełnia się też specjalistyczną odzież alpinistyczną 
i polarną� Puch pozyskiwany jest z gniazd kaczek, które 
same go sobie wyskubują na czas wysiadywania jaj� Cała 
operacja podbierania puchu odbywa się bez najmniejszej 
szkody dla ptaków� 

Elka przekonuje żółtego ptaszka, by prowadził 
stado dalej.
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Lekcja 1. Jaki to ptak? Wprowadzenie 
do świata ptaków żyjących w naszym 
najbliższym otoczeniu. Propozycja zajęć 
dla grup wczesnoszkolnych. 
Cele, wiedza i idee:

  Uczniowie znają nazwy podstawowych gatunków 
ptaków, żyjących w ich najbliższym sąsiedztwie� 

  Uczniowie potrafią rozpoznać po wyglądzie i głosie 
podstawowe gatunki ptaków przedstawione podczas 
zajęć�

  Uczniowie potrafią wskazać charakterystyczne 
cechy rozpoznawcze – typowe dla podstawowych 
gatunków ptaków poznanych w trakcie zajęć�

  Uczniowie mają podstawową wiedzę na temat 
środowiska, w którym występują poszczególne 
gatunki ptaków�

  Budujemy zainteresowanie Uczniów światem 
przyrody – ptakami w szczególności�

Pomoce dydaktyczne:

Prezentacja Ptaki wokół nas – załącznik 1�

  Dostęp do internetu + projektor lub kilka książek 
prezentujących ptaki zamieszkujące w naszym 
sąsiedztwie� 

  Mój pierwszy atlas ornitologiczny – załącznik 1�1�

Zadanie 1.1. Jak się nazywają ptaki? 

Nauczyciel pyta Uczniów o znane im gatunki ptaków� 
Każda dobra odpowiedź zostaje nagrodzona� Dzieci lub 
Prowadzący zapisują nazwy gatunkowe ptaków na tablicy� 

W miarę potrzeby Nauczyciel podpowiada kilka 
przykładów� Kiedy już nikt nie potrafi sobie przypomnieć 
żadnych więcej gatunków, prosimy Uczniów 
o podkreślenie tych, które spotykają na co dzień i które 
żyją w sąsiedztwie ich domów, czy szkoły�

Zadanie 1.2. Jak rozpoznawać ptaki?

Pokaz prezentacji multimedialnej Ptaki wokół nas� 
Na podstawie prezentacji Nauczyciel omawia następujące 
gatunki ptaków: sójka, kawka, kos, sroka, wróbel, zięba, 
bogatka, gil, kwiczoł, dymówka, pliszka siwa, dzięcioł 
duży, grzywacz, pustułka, krzyżówka i kuropatwa� 

Nauczyciel wybiera gatunki, którym chciałby poświęcić 
więcej czasu� Omawia ich wygląd, głos, środowisko� 
Ćwiczy głosy ptaków razem z Dziećmi� 

Prezentację kończą Konkursy na pTAK!, które pomogą 
ugruntować informacje dotyczące rozpoznawania 
gatunków ptaków po wyglądzie i głosie� Nauczyciel 
zadaje pytania bezpośrednio nawiązujące do prezentacji 
– dobre odpowiedzi są nagrodzone�

Zadanie 1.3. Mój pierwszy atlas ornitologiczny

Uczniowie w oparciu o załączony „Mój pierwszy 
atlas ornitologiczny” (załącznik 1�1�), tworzą własny, 
kolorowy przewodnik o ptakach� Ich zadaniem jest 
wybranie swojego ulubionego gatunku ptaka (ptaków) 
i pokolorowanie go (ich)� Wspierają się w tym celu 
zdjęciami z prezentacji, obrazami z internetu lub 
przewodników książkowych� 

Zadanie 1.4. Ptaki wokół nas

Zadanie jest dwu- lub trzyetapowe� W pierwszym etapie, 
razem z Dziećmi przygotowujemy krajobrazową makietę 
najbliższego otoczenia Dzieci – np� najbliższe otoczenie 
szkoły� Na makietę nanosimy drogi, budynki, tereny 
zielone typu ogrody lub parki, strumienie itd� Kopiujemy 
makietę po jednej dla Ucznia lub niewielkiego zespołu lub 
przygotowujemy jedną do pracy wspólnej� W kolejnym 
etapie Dzieci mają za zadanie przyglądać się uważnie 
otoczeniu szkoły, aby wypatrzeć tam możliwie najwięcej 
ptaków, próbując je zidentyfikować/nazwać� Można 
potraktować to jako zadanie domowe lub wybrać się całą 
klasą na krótką wycieczkę, wówczas Nauczyciel będzie 
wspierał Dzieci w rozpoznawaniu gatunków� Z notatkami 
z terenu, Dzieci nanoszą poszczególne gatunki (z nazwy 
i/lub wykonanych przez nie piktogramów) na makietę� 

W oparciu o ich własne odkrycia możemy w dalszym ciągu 
dyskutować o tym, gdzie i dlaczego (w jakich środowiskach/
siedliskach) żyją poszczególne gatunki ptaków� Można też 
zadawać pytania, dlaczego w otoczeniu naszej szkoły nie 
spotkaliśmy np� (orła) bielika? 

Innym wariantem tego zadania może być analogiczna 
makieta sporządzona dla sąsiedztwa domów, w których 
mieszkają Uczniowie� Takie rozwiązanie stwarza jeszcze 
większe możliwości do porównań i dyskusji� 

Część 2. Propozycja scenariuszy lekcyjnych  
(zajęć edukacyjnych) 
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Lekcja 2. Pokaż mi swój dziób, a powiem 
ci, co jesz

Cele, wiedza i idee:

  Uczniowie wiedzą, dlaczego poszczególne gatunki 
lub grupy gatunków różnią się kształtem dziobów�

  Uczniowie poznają podstawowe przystosowania 
ptaków do zdobywanego pokarmu�

  Uczniowie rozumieją związek i potrafią powiązać 
budowę ciała ptaka z trybem życia i środowiskiem, 
jakie zamieszkuje� 

  Uczniowie potrafią przyporządkować pospolite 
gatunki ptaków do typowych dla nich siedlisk�

  Budujemy zainteresowanie Uczniów światem 
przyrody – ptakami w szczególności�

Pomoce dydaktyczne:

  Prezentacja Życie ptaków: coś na dziób – załącznik 2�
  Plansza Dziób najlepszym narzędziem ptaka  

– załącznik 2�1� 
  Plansza Pokaż mi swój dziób, a powiem ci, kim jesteś 

– załącznik 2�2�
  Puzzle Ptaki nie z tej ziemi – załącznik 2�3� (część 1 i 2)� 

W przygotowaniu tej lekcji pomocny może być też 
dostępny w niniejszym pakiecie artykuł pt� Pokaż mi swój 
dziób, a powiem ci, co jesz�

Zadanie 2.1. Burza mózgów: Co o ptaku mówi 
jego dziób?

Burza mózgów i dyskusja z zaangażowaniem Uczniów, 
która ma służyć jako wprowadzenie do lekcji: Czym żywią 
się różne ptaki? Jak zdobywają swój pokarm? 

Bazując na przykładach, poszukujemy logicznych 
zależności: kształt dzioba – jego funkcja i rodzaj 
pobieranego pokarmu� Oprócz znanych nam 
po sąsiedzku ptaków, sięgnijmy również po bardziej 
spektakularne i nawet egzotyczne przykłady: 
grubodziób, warzęcha, czapla, koliber, rycyk, ara� 
Wsparciem będzie dla nas prezentacja „Życie ptaków: 
coś na dziób”�

Zadanie 2.2. Dziób jak szwajcarski scyzoryk

W oparciu o planszę „Dziób najlepszym narzędziem ptaka” 
(załącznik 2�1�)� Uczniowie przyporządkowują dzioby 
poszczególnych ptaków do odpowiednich narzędzi 
codziennego użytku� Zwracamy w ten sposób uwagę 

na różne funkcje dziobów, w zależności od siedlisk, jakie 
ptaki zajmują oraz rodzaju pokarmu, jaki zdobywają� 

Okazuje się, że niektóre z dziobów działają niczym 
specjalistyczne narzędzia� A może ludzie, wymyślając 
te narzędzia, po prostu przyglądali się ptasim dziobom? 

Zadanie ma służyć utrwaleniu wiedzy dotyczącej 
różnej budowy dziobów u ptaków w związku 
z przystosowaniem do zajmowanych przez nich siedlisk 
i zdobywania pokarmu w szczególności� 

Odpowiedzi do zadania:

wróbel – dziadek do orzechów

sikora – pinceta

jerzyk – siatka na motyle

pustułka – otwieracz do konserw

kaczka – sitko/cedzak

sroka – szczypce 

czapla – oszczep (na ryby)

dzięcioł – dłuto

W rozwinięciu tego zadania, do każdej pary dziób – 
narzędzie można dopisać ulubiony pokarm danego 
gatunku oraz miejsce jego zdobywania� Dzieci 
zastanawiają się, który z typów dziobów jest najbardziej 
wielofunkcyjny oraz czy i jak to się przekłada na typ 
zdobywanego pokarmu� Dobrym przykładem będzie 
tutaj sroka� Chociaż jej dziób został określony jako 
szczypce, to w praktyce może on spełniać wiele różnych 
funkcji i działać niczym przysłowiowy szwajcarski 
scyzoryk� Dzięki temu też sroki jedzą niemal wszystko, 
co im sprzed tego dzioba nie ucieknie i w związku z tym 
mogą żyć w bardzo różnych miejscach/siedliskach� 

Zadanie 2.2. Pokaż mi swój dziób, a powiem ci, 
kim jesteś

Zadanie „Pokaż mi swój dziób, a powiem ci, kim jesteś” 
pomoże utrwalić wiedzę o tym, jak ptaki przystosowały 
się do swojego środowiska, w szczególności zaś, jak 
zdobywają swoje pożywienie� Jednocześnie próbujemy 
zachęcić Uczniów do dalszych analiz i poszukiwań – oraz 
spojrzenia na ptaki całościowo� W oparciu o załącznik 
2�2� Uczniowie przyporządkowują rodzaj dzioba do nóg 
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następujących gatunków ptaków: sikorka, jastrząb, 
dzięcioł, wróbel, kaczka�

Zadanie 2.3. Ptaki nie z tej ziemi 

Zadanie „Ptaki nie z tej ziemi” utrwala wiedzę zdobytą 
podczas zajęć, a związaną z przystosowaniem ptaków 
(ich anatomii i fizjologii) do środowiska życia i pokarmu, 
jakim się odżywiają� Po wycięciu i złożeniu puzzli 
(załącznik 2�3�) Uczniowie określają, jakie trzy gatunki 
ptaków przedstawiają rysunki� 

Podsumowanie

1�  Jaka poznana cecha ptaków wydała ci się najbardziej 
niezwykła? 

2�  Dlaczego ptaki są tak bardzo różnorodne? 

Lekcja 3. Lekki jak piórko. Mocny jak 
piórko

Cele, wiedza i idee:

  Uczniowie poznają właściwości i strukturę ptasiego 
pióra�

  Uczniowie rozumieją funkcje piór związane z lataniem� 
  Uczniowie znają podstawowe przystosowania ptaków 

do lotu�

  Rozwijamy zainteresowania Uczniów światem 
przyrody – ptakami w szczególności�

Pomoce dydaktyczne:

  Różne typy ptasich piór – lotki, sterówki, pokrywowe, 
puchowe, ozdobne� 

  Chusteczki higieniczne, włóczka wełniana, skrawki 
bawełny, miski z wodą�

  Szkła powiększające lub mikroskop�
  Zdjęcia różnych typów ptasich piór – załącznik 3�1� 

(część 1 i 2)� 
  Wsparciem w przygotowaniu tej lekcji może też być 

dostępny w niniejszym pakiecie artykuł pt� Wojny 
o pióra�

Zadanie 3.1. Co wiesz o ptakach?

Burza mózgów: Uczniowie wyliczają znane im gatunki 
ptaków� Zastanawiają się, co czyni ptaki doskonałymi 
lotnikami – wymieniają znane im przystosowania 
do lotu, zastanawiają się, co (jakie części ciała ptaków) 
pozwalają na wzbicie się w powietrze i kontrolowany lot� 
Dzieci odkrywają, co powoduje, że ptaki są najlepszymi 
lotnikami w świecie zwierząt� Zastanawiają, co wyróżnia 
ptaki spośród wszystkich innych zwierząt� 

W miarę potrzeby Nauczyciel naprowadza Uczniów 
na prawidłową odpowiedź: pióra! 

Żółty ptaszek zyskał nową rodzinę i zrobi 
wszystko, by jej nie stracić.



20

Pióro – jedyny twór, który odróżnia ptaki od wszystkich 
innych grup zwierząt żyjących na Ziemi – staje się 
bohaterem zajęć� Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, 
iż wiele innych zwierząt też lata lub znosi jaja – łącznie 
z niektórymi ssakami� 

Zadanie 3.2. Lekki i mocny jak piórko, czyli o wła-
ściwościach piór

Część 1. Doświadczenia

Demonstrując różne pióra (pokrywowe, puchowe, 
lotne, sterówki), zachęcamy Dzieci do kontaktu z nimi� 
Na tym etapie nie informujemy, jaka jest główna funkcja 
poszczególnych typów piór, ani które części ciała ptaka 
one porastają� 

Dzieci oglądają pióra puchowe – „ważą” je w dłoni, 
sprawdzają, jak zachowują się „na wietrze”� Potem moczą 
je i badają, czy i jak szybko puch pochłania wodę� 
Zastanawiają się, czy mokre pióra mogą spełnić swoją 
funkcję termoizolacyjną� 

Dzieci eksperymentują z lotkami i sterówkami� 
Machają nimi, sprawdzając ich sprężystość oraz 
opór powietrza, na jaki natrafiają� Przede wszystkim 
mierzwią je i przekonują się, z jaką łatwością można je 
na powrót uładzić („zapiąć”) – wszystko dzięki haczykom 
na promieniach tworzących chorągiewki, które działają 
niczym zamki błyskawiczne� Dzieci przyglądają się 
strukturze piór pod szkłem powiększającym (lub 
mikroskopem) – porównują różne typy piór�

Powtarzają eksperyment z wodą i przekonują się, że pióra 
okrywowe oraz lotne (lotki i sterówki) są nieporównanie 
bardziej odporne na wilgoć i przemakanie� 

Dla porównania eksperymentują z miękkim papierem 
typu chusteczka higieniczna lub ręcznik papierowy, 
skrawkami bawełny lub wełny�

Część 2. Analiza i dyskusja

Ponownie demonstrujemy różne typy piór i wspólnie 
z Dziećmi akcentujemy podstawowe różnice w ich 
wyglądzie i strukturze/budowie� Możemy wykorzystać 
zdjęcia piór z załącznika 3�1� Dzieci zastanawiają się, jakie 
funkcje poszczególne typy piór mogą pełnić i, w związku 
z tym, jakie części ciała ptaka porastają� Dopasowujemy 
je do sylwetki ptaka� Analizujemy, w jaki sposób pióra ją 
współkształtują: 

Pióra pokrywowe okrywają ciało ptaka chroniąc je przed 
uszkodzeniami, a w locie zapewniają odpowiednią 

opływowość�
  Pióra puchowe przede wszystkim zapewniają ciepło 

i izolację – w taki sam sposób, jak nasza kołdra 
puchowa� 

  Skrzydła i wielkie pióra z nich wyrastające, zwane 
lotkami, zapewniają siłę nośną w locie�

  Wydłużone pióra, wyrastające z kupra, tworzą ogon, 
który z kolei zapewnia sterowność w locie�

  Są jeszcze pióra ozdobne najczęściej zbudowane 
zupełnie inaczej niż pozostałe (np� pióra z trenu 
pawia) oraz zwykle niewidoczne pióra czuciowe, 
które przypominają włosy� 

  Pióra odznaczają się też różnorodnością barw 
i wzorów, które stanowią znak rozpoznawczy dla 
poszczególnych gatunków – pomagają im się 
wyróżnić lub przeciwnie – zapewniają doskonały 
kamuflaż� 

Dzieci dowiadują się, jak istotna jest pielęgnacja piór, 
od kondycji których zależy przecież życie ptaków� 
Nic dziwnego zatem, że ptaki poświęcają tyle czasu 
pielęgnacji swojego pierza�

Uczniowie odkrywają, że pióra są szczególną formą 
przystosowania do lotu – ale spełniają też wiele innych 
praktycznych funkcji� I występują wyłącznie u ptaków, 
stanowiąc ich szczególny znak rozpoznawczy�

Zadanie 3.3. Propozycja pracy domowej lub 
do wykonania na lekcji

Uczniowie w domu (lub na dodatkowej lekcji) wykonują 
z kartonu model ptaka w locie, wyposażając go w pióra 
zrobione z papieru lub naturalne�

Ważne, aby pióra na modelu były wyraźnie zróżnicowane 
ze względu na ich funkcję: pokrywowe, lotki, sterówki�

Warto zachęcić, aby Uczniowie wykonali model realnego 
ptaka, najlepiej w skali 1:1 – dbając o zachowanie 
rzeczywistej rozpiętości skrzydeł oraz w miarę 
możliwości ubarwienie (konieczne byłoby odpowiednie 
pokolorowanie modelu)� 

Zadanie 3.4. Propozycja pisemnej pracy domo-
wej lub tematu do dyskusji na lekcji dla dzieci 
starszych 

Jak rozumiesz powiedzenie, że pióro jest mocniejsze 
od miecza?
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Lekcja 4. Sztuka latania

Cele, wiedza i idee:

  Uczniowie poznają podstawowe przystosowania 
ptaków do lotu�

  Uczniowie potrafią powiązać budowę ciała ptaka 
z trybem życia i środowiskiem, jakie ów ptak 
zamieszkuje� 

  Uczniowie potrafią przyporządkować pospolite 
gatunki ptaków do typowych dla nich siedlisk/
środowisk�

  Rozwijamy osobiste pasje i zainteresowania Uczniów 
światem przyrody – ptakami w szczególności�

Pomoce dydaktyczne:

  Prezentacja Życie ptaków: sztuka latania – w załączniku (3)
  Materiały przydatne do demonstracji przy zadaniu 

4�2� – rurki aluminiowe lub drewniane (bambus), pręty 
metalowe, listewki z litego drewna, kamienie� 

  Przykładowe czaszki lub całe szkielety ptaka i ssaka�
  Dostęp do internetu lub odpowiednie przewodniki 

o ptakach i ssakach� 
  Karta zadania Pokaż mi swoje skrzydła, a powiem ci, 

jak latasz – załącznik 4�1�
  Wsparciem w przygotowaniu tej lekcji mogą też być 

dostępne w niniejszym pakiecie artykuły: „Szkielet 
i fizjologia, czyli to czego nie widać” oraz „Atak 
kosmitów? Nie, Anioły!���”

Zadanie 4.1. Prezentacja Życie ptaków: sztuka la-
tania

Nauczyciel pokazuje prezentację, która może służyć jako 
wprowadzenie do zajęć� Jej celem jest m�in� rozbudzenie 
zainteresowania ptakami, pobudzenie do myślenia 
i kojarzenia wzajemnych zależności� 

Zastanawiamy się, jak i po co ptaki opanowały 
przestworza i sztukę latania� 

Różne życiowe strategie i przystosowania, w tym różne 
techniki lotu, analizujemy omawiając i porównując 
różne gatunki łatwe do zaobserwowania w naszym 
sąsiedztwie, a obecne w prezentacji: kaczka krzyżówka, 
czapla siwa, dzięcioł duży, jerzyk, sroka, wróbel domowy, 
sikora bogatka, jastrząb, mewa śmieszka� 

Porównując kształty skrzydeł różnych gatunków ptaków 
pokazanych na jednym slajdzie, zastanawiamy się co/
jakiego typu okoliczności spowodowały taki właśnie 
kształt oraz co on wyraża – jakiego typu przystosowanie?

Prezentowane gatunki ukazują szerokie spektrum 
unikatowych przystosowań� Wspólnie z Uczniami 
analizujemy kolejne (poza skrzydłami) różnice 
anatomiczne u poszczególnych gatunków – sylwetka, 
dziób, nogi – i na tej podstawie wnioskujemy o trybie 
życia, typowym siedlisku i ulubionym (lub koniecznym) 
pokarmie poszczególnych ptaków� 

Tym samym przechodzimy na kolejne obszary 
przystosowań różnych gatunków do ich siedlisk 
i wzajemnych zależności w przyrodzie� 

My się zimy nie boimy, do Afryki polecimy!
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Prowadzący przedstawia kolejne gatunki� Pyta Uczniów, 
czy może kiedyś zaobserwowali jakieś szczególne 
zachowania ptaków (z prezentacji lub jakichkolwiek 
innych – chociażby na spacerze w zoo), które wiążą się np� 
ze zdobywaniem pokarmu� Stara się pokazać inteligencję 
ptaków i ich zdolności przystosowawcze� Zachęca 
Uczniów do dzielenia się własnymi obserwacjami 
i wyciągania wniosków� 

Zadanie 4.2. Latać jak ptak, czyli tajemnice budo-
wy ptaków

W ramach wprowadzenia i przypomnienia Nauczyciel 
pyta o najważniejsze właściwości i funkcje piór� Pytamy 
Uczniów o inne cechy ptaków, które ich zdaniem 
zapewniają ptakom mistrzostwo w lataniu� 

W miarę potrzeby Prowadzący naprowadza Uczniów 
na kluczowe przystosowania ptaków do lotu – m�in�: 

1.  Stosunkowo niewielkie rozmiary ptaków (żaden 
z ptaków nie jest tak wielki, jak niektóre ssaki czy ryby, 
a największe z ptaków – strusie, musiały w ogóle 
zrezygnować z latania) i mały ciężar ciała� 

 Pytamy: Dlaczego i dzięki czemu ptaki są takie lekkie? 

  Porównujemy masę ciała jamnika i bielika 
(odpowiednio 3,5 – 6 kg i ok� 10 kg), który jest znacznie 
większy od psa, bo na długość (liczoną od dzioba 
do końca sterówek w ogonie) i na wysokość sięga 
prawie 1m, a rozpiętość skrzydeł dochodzi do 2,5 m� 
Porównujemy masy (ciężary) innych par ptak – ssak 
zbliżonych do siebie wielkością (np� sikorka – mysz, 
kaczka – królik)� W tym celu możemy zaangażować 
Uczniów odsyłając ich chwilowo do internetu 
(Wikipedia) lub zapewniając odpowiednie źródła (np� 
książki)� 

  Szukając odpowiedzi, ponownie koncentrujemy się 
na piórach („lekki jak piórko”), ale wspominamy też 

W mieście mają taką fajną rzecz, 
która nazywa się „skażenie”. 
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o ciekawostkach w budowie wewnętrznej ptaków: 
poduszki powietrzne rozmieszczone w ciele ptaków 
oraz szkielet zbudowany z kości pneumatycznych, 
co oznacza, że są puste w środku – a przez 
to stosunkowo lekkie i do tego bardzo wytrzymałe� 
Porównujemy je np� do tyczek bambusowych lub 
stelażu namiotu – lekkie rurki puste w środku, 
przez to stosunkowo elastyczne i mocne, bardziej 
odporne na gięcie i łamanie� Te z kolei porównujemy 
do bardzo ciężkich prętów (wykluczających latanie) 
lub nie aż tak ciężkich listewek lub gałęzi, ale za 
to pełnych w środku, sztywnych i bardziej podatnych 
na łamanie� 

  Warto zademonstrować Uczniom dwa modele 
skrzydła – jeden z deski lub płyty klejonej, drugi 
z papieru/kartonu (może być na stelażu)� Uczniowie 
mogą założyć obydwa modele na ręce, aby przekonać 
się, który wymaga większej siły/ilości energii podczas 
poruszania� Uczniowie, z zachowaniem odpowiedniej 
ostrożności, mogą też próbować rzucić różnymi 
modelami i zaobserwować różnice w zachowaniu 
podczas lotu i spadania� 

  W wersji uproszczonej wystarczy zademonstrować 
Uczniom różnice zachowania w spadaniu różnych 
elementów/materiałów – kamień, drewno, metal 
versus pióro�

  Czy latawiec zrobiony z drewna lub blachy byłby 
w stanie unieść się w powietrze?

2.  Brak ciężkich szczęk i zębów (typowych dla ssaków 
i gadów) – zamiast  tego lekkie dzioby – w miarę 
możliwości demonstrujemy czaszkę typowego ssaka 
oraz ptaka� To spowodowało też przesunięcie u ptaków 
środka ciężkości z głowy na tułów i konieczność 
wykształcenia mięśniowego żołądka, który niczym 
moździerz rozciera niepogryziony wcześniej pokarm� 
Innym przystosowaniem są wyjątkowo silne kwasy 
żołądkowe, które umożliwiają ptakom strawić 
nierozdrobniony i nieprzeżuty pokarm� Wreszcie to, czego 
nie zmiażdży żołądek mięśniowy ani nie rozpuszczą 
kwasy, ptaki wydalają w postaci charakterystycznych 
wypluwek�

3.  Ptaki nie zatrzymują też ciężkiej wody w organizmie, 
tak jak my, m�in� w postaci moczu� Ptaki oczywiście też 
„robią siku”, lecz w postaci stałej, a przez to lżejszej� 

Wniosek: praktycznie w każdym elemencie budowy ciała 
ptaka możemy znaleźć przystosowanie do lotu�

Zadanie 4.3. Pokaż mi swoje skrzydła, a powiem 
ci, jak latasz

Uczniowie korzystają z załącznika 4�1� Zadanie „Pokaż 
mi swoje skrzydła, a powiem ci, jak latasz” ma na celu 
poszerzenie wiedzy Uczniów na temat różnorodności 
kształtu skrzydeł i sylwetek u ptaków i ich wpływu na jakość 
lotu u poszczególnych gatunków oraz możliwości latania 
na dłuższych lub krótszych dystansach� 

Mają do dyspozycji dwa zbiory� W jednym są sylwetki 
ptaków z zaakcentowanymi skrzydłami, w drugim – 
szczegóły dotyczące długości przelotów i jakości lotu 
poszczególnych gatunków� 

Zadanie polega na odpowiednim dopasowaniu w pary 
elementów ze zbioru sylwetek ptaków oraz ze zbioru 
z informacjami na temat prędkości i rodzaju lotu�

Odpowiedzi do zadania:

1� Cyraneczka – b
2� Szpak – b
3� Kuropatwa – d
4� Jerzyk – a
5� Bielik – a
6� Bocian – a
7� Bażant – d
8� Wróbel – c
9� Dzięcioł – c
10� Rybitwa rzeczna – a

Lekcja 5. Życie ptaków. Drama

Sugerowany czas dramy i ewentualnej dyskusji po niej 
do 45 min�

Scenografię i rekwizyty należy przygotować odpowiednio 
wcześniej�

Cele, wiedza i idee:

  Uczniowie zdobywają wiedzę na temat życia ptaków 
– sąsiadów (kwiczołów, wróbli, srok)�

  Uczniowie rozumieją wzajemne relacje pomiędzy 
różnymi gatunkami� 

  Uczniowie wiedzą, jak pomagać ptakom w czasie 
zimy� 

  Uczniowie uczą się empatii i wrażliwości w stosunku 
do otaczającej przyrody�

  Rozwijamy potencjał twórczy i aktorski Uczniów� 
  Rozwijamy osobiste pasje oraz zainteresowania 

Uczniów światem przyrody – ptakami w szczególności�
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Pomoce dydaktyczne:

  Wzory masek ptasich – załączniki 5�1, 5�2, 5�3, 5�4, 5�5�

Zadanie 5.1. Ptasia drama 

Uczniowie mają za zadanie przygotować krótkie sceny 
z życia ptaków� Pomocą mogą być proponowane 
scenariusze� Grupy, które będą wystawiać dramy 
przed resztą Uczniów, muszą się odpowiednio 
ucharakteryzować i przygotować odpowiednie 
rekwizyty�

Nauczyciel rozdaje role poszczególnym aktorom� Każdy 
z Uczniów otrzymuje zadanie przygotowania rekwizytów 
i ucharakteryzowania się w określony sposób�

Sztuka może być grana w klasie, na szkolnej scenie lub 
w innych miejscach, w zależności od potrzeb i okoliczności� 

Aktorami będą Uczniowie� Od nich i od Nauczyciela 
zależy, jak sztuka będzie przebiegać i w jakim stopniu 
będzie wykraczać poza zaproponowane ramy� Ważne 
jest, aby pokazać ją z ekspresją i pozwolić Dzieciom wejść 
w świat innych istot – w tym przypadku ptaków� Patrząc 
na świat niejako z punktu widzenia ptaków, Dzieci 
będą mogły doświadczyć wyzwań, przed jakimi stają 
ptaki w ich codziennym życiu� Charakteryzacja może 
być o wiele bardziej rozbudowana niż podpowiadana 
w scenariuszach� Inwencję pozostawiamy przede 
wszystkim twórcom spektaklu�

W przypadku Dzieci, które jeszcze nie czytają lub czytają 
słabo, potrzebna będzie pomoc Nauczyciela� W takim 
wypadku będzie on czytał tekst i kierował ruchem 
aktorów�

Sztuka może przybrać wówczas postać zajęć ruchowych, 

Ela zyskała przyjaciela.
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które Nauczyciel będzie przeplatać odpowiednimi 
wierszowankami� Im więcej będzie zabawnych sytuacji, 
tym większa radość dla Dzieci i, tym samym, większa 
korzyść ze sztuki� I takie też są najważniejsze cele naszych 
propozycji lekcyjnych�

Przygotowania wstępne – w zależności od scenariusza:

Zadania Ucznia

Uczniowie przygotowują sztukę i gromadzą potrzebne 
materiały: w miarę potrzeby kopiują, wycinają i kolorują 
odpowiednie maski ptaków według wzoru (załączniki 5�1�) 
Maska powstanie przez połączenie gumką dwóch brzegów 
odpowiednio pomalowanego i przyciętego arkusza� 
Należy pamiętać o pozostałych rekwizytach i pomocach�

Zadania Nauczyciela

Nauczyciel zwraca uwagę, aby Uczniowie przygotowali 
wszystkie rekwizyty i w zależności od przeznaczenia 
ustawili je na „scenie” lub przekazali aktorom� 
W miarę potrzeby Nauczyciel przygotowuje aktorów 
do naśladowania głosów ptaków� 

UWAGA: Przygotowanie rekwizytów wymaga nakładu 
czasu� Sugerujemy, aby zająć się tym odpowiednio 
wcześniej i zaangażować do pracy/zabawy wszystkich 
Uczniów – nie tylko aktorów�

Wybór scenariuszy:

Drama 1. Scenariusz dla Dzieci Młodszych – Zimo-
we kwiczoły 

Występują:

Narrator, Kwiczoły, Młodzi Przyrodnicy, Drzewa (Jarzębina, 
Jabłoń)

Rekwizyty:

  maski kwiczołów,
  papierowe makiety jabłoni i jarzębiny,
  pokolorowany i wycięty z papieru pokarm – np� 

jagody jarzębiny, jabłka,
  liście wycięte z papieru lub suche� 

Przygotowania 

Aktorów w maskach kwiczołów ustawiamy w końcu 
sceny� Osoby grające drzewa ustawiamy na jej środku� 
Przed przystąpieniem do wystawienia dramy potrzebne 
będą niezbędne rekwizyty: suche liście, wycięte 
z brystolu i pokolorowane: owoce jarzębiny, jabłka, maski 
kwiczołów, sylwetki drzew z gumkami lub sznurkami 

umożliwiającymi ich zakładanie�

Jesień można dodatkowo zaznaczyć suchymi liśćmi, które 
Dzieci będą rozsypywały na scenie, po tym, jak Narrator 
zapowie jej nadejście� Zimę z kolei mogą symbolizować 
śnieżynki: Dzieci, które wbiegają na scenę w specjalnych 
czapkach lub pelerynkach zrobionych z postrzępionej 
białej bibuły� 

Zimowe Kwiczoły

Narrator:

Nastaje jesień, a po niej zima�

Kwiczoły:

Czak�� czak��� czak… czak���

Narrator:

Obwieściły trzeszcząc ptaki,
Że nastały chłodów znaki�
Liście spadły i tylko czerwone korale
Błyszczą się w słońcu i wiszą wytrwale�

Kwiczoły:
Jesteśmy z północy i północnego wschodu,
Głód nas tutaj przywołał nie bez powodu�
Zjadamy owoce jarzębin, jabłek i rokitnika
A z drzew wszystko bardzo szybko znika�

Taki mamy apetyt i dobre trawienie,
Że u nas szybko kończy się jedzenie
I tu do Polski los prowadzi nasze stada,
Jeśli nie przylecimy, czeka nas zagłada�

Dzieci grające kwiczoły zbierają czerwone korale z jarzębiny, 
żółte jabłka z jabłoni, pomarańczowe jagody z rokitnika, 
głośno przy tym się odzywając czak... czak... Aktorzy będą 
przemieszczać się, lecąc na krótkich skrzydłach – ręce złożone 
na kształt trójkąta i ściągnięte tak, aby było widać łokcie. 

W sadach jabłkowych często stróżujemy,
Aż wszystkich jabłek do końca nie zjemy�
Czasem tu szpak lub droździk życie umili w stadzie
I będzie z nami żerował na jabłkowym spadzie�

Lecz biada temu co zadrze z kwiczołem, 
Wtedy waśń wybucha nad jabłkowym stołem�
Kwiczoł wtedy trzeszczy robiąc dziwne miny,
Choć w tej obronie nie ma żadnej winy� 

Narrator:

Lecz kiedy alarm podniosą swym głosem,
Razem z bratem drozdem, którego zwą kosem,
Ulecą ptaki ponad wielkie sady,
Zobaczysz wtedy siłę tej wielkiej gromady�
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Na scenę, w pobliżu drzew, wychodzi dwóch aktorów 
grających Młodych Przyrodników. 

Młodzi Przyrodnicy:

Posadziliśmy głogi, ligustry, rokitniki,
Aby ptaki urządzały nam tutaj pikniki�
Niech się stołują i dobrze zapamiętają,
Że dzieci ptaki zawsze w sercu mają�

Remiza dla ptaków to wielkie wyzwanie�
Posadzona wiosną rośnie nieprzerwanie�
Za lat kilka obrodzi obficie
I uratuje zimą wielu ptakom życie�

Na zakończenie sztuki aktorzy kłaniają się widowni.

Koniec

Pytania Nauczyciela do Uczniów po obejrzeniu sztuki:

1�  W jaki sposób możemy zachęcić zimą ptaki do tego, 
aby przyleciały do naszej szkoły?

2�  Jaki pokarm jest zdrowy dla ptaków?
3�  Kiedy należy rozpocząć dokarmianie ptaków?

Drama 2. Scenariusz dla Dzieci Młodszych – Bystra 
Pani Sroka

Występują:

Narrator, Sroka, Wróble, Mazurek, Kot 

Rekwizyty:

  maska sroki – załącznik 5�2� – część 1/twarz, 2/dziób,  
3 i 4/ogon

  maska wróbla – załącznik 5�3� 
  maska mazurka – załącznik 5�4�
  maska kota – załącznik 5�5�
  makieta z kartonu, na której namalowany jest 

dom z gniazdem wróbla ukrytym w wyłomie 
muru lub gdzieś pod dachem,

  makieta z kartonu na której namalowany jest 
krzew lub drzewo z gniazdem sroki�

Przygotowania

Rozpoczynamy od przygotowania sceny 
i scenografii� Umieszczamy w widocznym miejscu, 
najlepiej na środku sceny, makiety z gniazdem 
wróbla i sroki�

Młode sroki i młode wróble powinny być ukryte 
za makietami gniazd� Dorosłe ptaki znajdują 
się na scenie w pobliżu makiet swoich gniazd� 
Pamiętajmy o założeniu przez aktorów masek� 

Aktor grający srokę staje na palcach – wypatruje, rozgląda 
się, gładzi rękami boki, naśladując czyszczenie piór� Lata 
w koło makiety krzewu, gdzie znajduje się jej gniazdo 
i odzywa się głośno szak��� szak��� szak��� Młode sroki 
popiskują w gnieździe� W tym czasie wróble ćwierkają 
w kierunku sroki, siedząc obok makiety przedstawiającej 
dom z gniazdem wróbla (tutaj młode wróble popiskują), 
sroka im wtóruje szak��� szak�� szak��� 

Bystra Pani Sroka

Narrator:

Na wysokiej topoli siedzi Pani Sroka,
Kiwa się na boki i patrzy z wysoka�
Długi jej ogon faluje blaskami zieleni,
A skrzydła w granacie złote słonko mieni�
I nagle zleciała swoim chwiejnym lotem
W gąszcz krzewów rosnących za drewnianym płotem�
Tam jej gniazdo niczym kosz z patyków złożony,
A wewnątrz gliną ściśle wylepiony�
Już wyleciała� Teraz siedząc odzywa się szak ���szak���
I patrzy czujnym wzrokiem w krzak�

Wróble:

Ćwir��� ćwir��� Hej, sroko! 
Twoje bystre oko,
Nieraz wypatrzyło 
co leci wysoko



27

I alarm wszczęłaś wśród ptasiej gawiedzi,
By skryli się przed krogulcem skrzydlaci sąsiedzi�

Sroka:

Dziękuję wróblu za słowa pochwały�
Cóż to by było, gdyby sroki spały�
To jest nasz życiowy obowiązek,
Pilnować gniazda wśród krzewu gałązek�
A kiedy zbliża się zagrożenie,
W głosie swym nieść srocze ostrzeżenie� (szak��� szak���)

Narrator:

I tak żyły obok siebie zgodnie wszystkie ptaki,
Do czasu kiedy nie zakłócił im spokoju,
Kot, który wyszedł z domu� 

Na scenę wchodzi aktor grający kota, głośno miaucząc� 
Jest wyraźnie zainteresowany ptakami i się do nich 
skrada� Młode wróble i sroki wydają się być tym 
zaniepokojone i popiskują w gniazdach� Aktor grający 
srokę podnosi alarm odzywając się szak��� szak��� i macha 
rękami� Do niego za chwilę dołączają dorosłe wróble�

Sroka:

Uwaga szak��� szak��� kot nadchodzi,
Głową już za ptakami dokoła wodzi�
Pewnie głodem przymiera
I na łowy do nas się wybiera�
Lecz nie na myszy, bo patrzy w górę!
Czyżby koty zmieniły swą kocią naturę? 

Wróble:

Zwołajmy ptaki wszystkie, musimy przepędzić kota� 

Sroka:

Tak! Na pewno nie ominie nas ta robota�

Do sroki i wróbli dołączają mazurki, wszystkie ptaki głośno 
się odzywają (ćwir��� ćwir��� – mazurki i wróble, szak��� szak��� 
– sroka)� Aktorzy grający wróble i mazurki rozkładają 
ręce na kształt skrzydeł i lecą w kierunku kota� Kot ucieka 
w podskokach� Na koniec wróbel dumnie ćwierka�

Narrator:

I już wróbel zawołał mazurka,
Mazurek zaalarmował inne ptaki strosząc piórka,
Nawet przyleciała z parku kapturka�
Zawołali też ziębę z zadrzewienia,
Jednak nie usłyszała tego zawiadomienia�
I tak na czele sroka leciała
A za nią gromadka cała�
Miny miały groźne, pióra nastroszone,

Dzioby wybitnie w kota nastawione�
Głosy ostre powietrze przeszyły,
Tak kota nasze ptaki wielce wystraszyły,
Że zmykał w podskokach ogon podwijając,
Biegł klucząc, nawet nie przystając�

Wróble:

W jedności jest wielka siła,
Nasza obecność i upór kota odstraszyła,
Szczęściem jest życie w skrzydlatej gromadzie
I pomoc sroki, co dowodzi w stadzie�
I gdyby nie czujność naszej pani sroki,
Byłyby marne na przyszłość widoki� 

Na zakończenie sztuki aktorzy kłaniają się widowni.

Koniec

Podsumowanie – Pytania Nauczyciela do Uczniów/
widowni:

1�  Jak wygląda wróbel, a jak sroka?
2�  Czym te ptaki różnią się od siebie?
3�  Jak żyją sroki, które mieszkają obok naszych domów?
4�  Który z naszych czworonożnych pupili jest groźnym 

drapieżnikiem ptaków?

Zachęcamy do nagrywania przedstawień i przysyłania 
ich do nas� W tym celu piszcie do nas na adres: irena@
kinoswiat�pl� W tytule maila prosimy wpisać: Życie 
ptaków + tytuł przedstawienia� 

Lekcja 6. Ptaki jako nasi sąsiedzi.  
Wywiad z Panią Sroką

Cele, wiedza i idee:

  Uczniowie rozumieją w jaki sposób człowiek może 
negatywnie i pozytywnie wpływać na populacje 
miejskich ptaków�

  Uczniowie rozpoznają zagrożenia dla ptaków 
w mieście�

  Uczniowie wiedzą, w jaki sposób i jakimi działaniami 
można wspierać miejską bioróżnorodność – ptaki 
w szczególności� 

  Uczniowie rozumieją wzajemne relacje pomiędzy 
różnymi gatunkami� 

  Uczniowie uczą się empatii i wrażliwości w stosunku 
do otaczającej i przyrody�

  Rozwijamy osobiste pasje oraz zainteresowania 
Uczniów światem przyrody – ptakami w szczególności�
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Zadanie 6.1. Wywiad z Panią Sroką

Uczniowie otrzymują karty z pytaniami, które zadaje 
Reporter� Ich zadaniem jest wcielenie się w Srokę, 
żyjącą od kilku lat w mieście� Po odpowiedzi Uczniów, 
Nauczyciel czyta odpowiedź, jakiej udzieliłaby Sroka� 
Uczniowie, którzy byli najbliżej sroczych odpowiedzi, 
zostają nagrodzeni�

Reporter: Czy życie w mieście jest dla Pani lepsze niż 
gdzieś na skraju lasu, z dala od ludzi?

Pani Sroka:  W mieście życie jest łatwiejsze� Mogę korzystać 
do woli z odpadków spożywczych wyrzucanych przez 
ludzi� Jest mniej drapieżników� Źli ludzie nie strzelają 
do mnie i nie niszczą moich gniazd� I rosną tu wysokie 
drzewa, gdzie mogę zbudować gniazdo, ukryć się albo 
też urządzić sobie punkt obserwacyjny, z którego mam 
na oku całą okolicę� 

Reporter: Czy wszystkie sroki zamieszkały w mieście?

Pani Sroka: Oczywiście, że nie� Ale coraz więcej i chętniej 
zostawiamy krzaczaste doliny rzek, które kiedyś były 
naszym ulubionym siedliskiem i przenosimy się do miast�

Reporter: Jakie ptaki są najbardziej prześladowane przez 
człowieka w mieście? 

Pani Sroka: Ludzie często niszczą miejsca lęgowe ptaków� 
Czasami niechcący, czasami jednak w pełni świadomie� 
Ostatnio najczęściej przy pracach związanych 
z ocieplaniem budynków� Gdy kratowane są otwory 
wentylacyjne i wyloty kominów, swoje miejsca lęgowe 
tracą np� kawki, wróble, jerzyki� Bywa, że w odciętych 
od świata gniazdach giną młode tych ptaków� Ludzie 
wieszają też woreczki w rogach okien, aby odstraszyć 

jaskółki oknówki� A przecież wszystkie te ptaki zjadają 
wielkie ilości much i wszelkich owadów, na które wiele 
ludzi narzeka� Poza tym – jakież smutne byłoby wsie 
i miasta bez tej całej ptasiej krzątaniny?!

Reporter: Czy można zapobiec tym nieszczęściom, albo 
pomóc ptakom?

Pani Sroka: Oczywiście! To proste: wystarczy, aby remonty 
elewacji wykonywane były poza sezonem lęgowym, 
czyli w okresie od sierpnia do lutego� To samo tyczy 
się zabezpieczenia wlotów do kominów lub otworów 
wentylacyjnych� A kiedy już remont zostanie wykonany 
lub wszelkie otwory zakratowane, ludzie mogą zawiesić 
odpowiednie budki lęgowe� Można też tak zaprojektować 
nową elewację, aby powstały w niej specjalne załomy 
i szczeliny, gdzie ptaki będą mogły zakładać gniazda� 

Reporter: Jak ludzie reagują na obecność sroki w mieście 
i o co ją oskarżają?

Pani Sroka: Im częściej ludzie widzą sroki, tym częściej 
słyszy się opinie, że jest nas za dużo i trzeba zrobić z nami 
porządek� Ludzie posądzają nas o dziesiątkowanie 
wróbli i innych ptaków śpiewających� Ale to nie prawda! 
Trzeba pamiętać, że to ludzie zlikwidowali w miastach 
zakrzaczenia i usunęli albo przycięli drzewa, które były 
ważnym schronieniem dla małych ptaków� Miejsca, 
gdzie jeszcze niedawno kwitły zioła i trawy, które dawały 
nasiona i były domem dla wielu owadów wyłożono 
kostką betonową lub w najlepszym razie zamieniono 
w jałowe trawniki� W ten sposób wiele zwierząt straciło 
swoją bazę pokarmową� Dobrze, że ludzie wymienili 
stare elewacje i ocieplili budynki, ale nie dali nic w zamian 
ptakom, które kiedyś w załomach murów wychowywały 
swoje młode� Wystarczyło wywiesić budki lęgowe� No 

Karolu, wciąż powtarzasz, że masz szósty zmysł!  
Myślałem, że już dawno wiesz o naszym odlocie. 
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i koty – największy wróg miejskich i wiejskich ptaków� 
To wszystko zagraża ptakom, a nie my – sroki� 

Reporter: Czy ludzie inne ptaki też traktują jak „szkodniki”?

Pani Sroka: Nie ja jedna jestem oskarżana i wymieniana 
w gronie ptasich „szkodników”� Kawki oskarża się, 
że zatykają przewody kominowe� Gawrony – że hałasują 
w miejskich parkach i zaśmiecają je odchodami� Ludzie 
narzekają też na wróble i jerzyki, że gnieżdżąc się 
w szczelinach budynków, albo jak oknówki nad oknami, 
zaśmiecają i zanieczyszczają obejście� Ale przecież sezon 
lęgowy każdego z nas trwa bardzo krótko� Na przykład 
kolonie gawronów pozostają na miejscu tylko około 
2 miesięcy, a odchody szybko się rozkładają i jeszcze 
użyźniają glebę�

Reporter: Czy to mądrze, że ludzie zwalczają ptaki żyjące 
po sąsiedzku?

Pani Sroka: A jakie byłoby życie ludzi, gdyby nie ptaki? Ptaki 
swoim śpiewem rozweselają każdy park i skwer� Są bardzo 
ruchliwe i często kolorowo ubarwione, dzięki czemu 
są prawdziwą ozdobą naszych miast i osiedli� Są inspiracją 
dla wielu ludzi� Na przykład, gdyby ludzie nie przyglądali 
się ptakom, być może nigdy nie wynaleźliby samolotu� 
Ptaki od najdawniejszych czasów były natchnieniem 
dla artystów i poetów� Wielu ludziom dały też nazwiska 
– na przykład Wróblewskim, Kulczykom, Gęsickim, czy 
Orłowskim� Wiele nazw miejscowości też ma w ptakach 
swój początek� Miejskie ptaki zbierają też odpadki, które 
ludzie po sobie zostawiają, a do tego zjadają mnóstwo 
dokuczliwych owadów� To dziwne, że ludzie oskarżają nas 
o śmiecenie, ale przecież wszyscy wiemy, że nikt nie śmieci 
tak bardzo jak ludzie właśnie� Zresztą ptaki i wszystkie 
inne zwierzęta mają takie samo prawo żyć jak ludzie� 
Ludzie powinni się cieszyć, że my, ptaki, mieszkamy w ich 
sąsiedztwie� Życie bez nas byłoby bardzo smutne� 

Reporter: Czy sroka zasługuje na miano „szkodnika”?

Pani Sroka: Ani ja, ani żadne inne zwierzę nie zasługuję 
na miano szkodnika� Podział na „szkodniki” i zwierzęta 
pożyteczne, to tylko ludzki punkt widzenia, który 
w przyrodzie nie ma uzasadnienia� W przyrodzie każde 
stworzenie ma swoje ważne miejsce i szczególną rolę 
do odegrania�

Reporter: Czy chciałaby Pani coś powiedzieć ludziom, 
na koniec wywiadu?

Pani Sroka: Bądźcie na pTAK!:)

Reporter: Dziękujemy i do widzenia Pani Sroko!

Pani Sroka: Dziękuję� Do widzenia!

Zadanie 6.2. Dyskusja po wywiadzie z Panią 
Sroką – część 1

Prowadzący dzieli Uczniów na dwa zespoły: Obrońców 
i Oskarżycieli� Ich zadaniem będzie z jednej strony 
„oskarżenie” ptaków, z drugiej wykazanie, że wszelkie 
zarzuty i tak przewyższają korzyści wynikające 
z sąsiedztwa ptaków� Wreszcie ptaki, podobnie jak 
wszelkie organizmy, mają też prawo żyć na Ziemi� 

Uwaga: Ważne, aby grupa Oskarżycieli zdążyła zmienić 
rolę na Obrońców lub wykonała inne zadanie, które 
zniesie potencjalny efekt negatywnego utrwalenia� 

Na początek Uczniowie mogą wykorzystać następujące 
argumenty: 

Argumenty Obrońców
Zmniejszają ilość dokuczliwych owadów, w tym 
również tych, które żerują w naszych sadach, ogrodach 
i na polach�
Są pogotowiem sanitarnym, usuwają  odpadki, zjadają 
resztki wyrzuconego pokarmu�
Występując w miastach, zwiększają ich bioróżnorodność�

Możemy obserwować ptaki w pobliżu naszych domów, 
przyglądać się ich zwyczajom, uczyć się od nich 
i inspirować się nimi�

Umilają nam życie – możemy podziwiać ich wygląd, 
cieszyć się ich śpiewem�

Argumenty Oskarżycieli

Ptaki bywają hałaśliwe�

Ptaki zanieczyszczają odchodami i materiałem 
gniazdowym nisze okienne, otwory wentylacyjne 
i kominowe, czasem nawet parki miejskie, gdy zakładają 
tam swoje kolonie�

Zadanie 6.3. Dyskusja po wywiadzie z Panią 
Sroką – część 2

Pomocne w moderowaniu dyskusji mogą być 
następujące pytania:

1� Kto wymyślił „szkodniki” i dlaczego?
2�  Czy ptaki „szkodniki” powinny zniknąć z otoczenia 

człowieka?
3�  Czy jest możliwe, aby ptaki uciążliwe dla człowieka, 

nie były przez niego prześladowane?
4�  Czy Twoim zdaniem można być na pTAK! i polubić 

wszystkie ptaki, bez względu na gatunek jaki 
reprezentują? 

5�  Co możemy zrobić, aby w naszych miastach było 
więcej ptaków?
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6�  Od jakich elementów w naszym miejskim krajobrazie 
lub innych zjawisk to zależy? 

Lekcja 7. Miasto na pTAK! 

Cele, wiedza i idee:

  Uczniowie poznają podstawowe źródła zagrożeń 
ptaków żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie 
człowieka�

  Uczniowie poznają sposoby przeciwdziałania tym 
zagrożeniom�

  Uczniowie rozumieją wpływ naszych działań (również 
swoich własnych) na żyjące w sąsiedztwie ptaki 
i przyrodę�

  Uczniowie rozpoznają zagrożenia ptaków w swoim 
najbliższym otoczeniu i potrafią im przeciwdziałać�

  Uczniowie rozumieją, dlaczego ochrona ptaków jest 
ważna�

  Uczniowie znają podstawowe zasady urządzania 
przestrzeni miejskiej w sposób przyjazny ptakom 
i całej bioróżnorodności� 

  Uczniowie uczą się odpowiedzialności, a także empatii 
i wrażliwości w stosunku do otaczającej przyrody�

  Rozwijamy zainteresowania Uczniów światem 
przyrody – ptakami w szczególności� 

Pomoce dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna Pomagamy ptakom  
– w załączniku (4)

Plansza Miejski labirynt – załącznik 7�1�

Zadanie 7.1. Rodzaje zagrożeń ptaków  
– przypomnienie

Tytułem wprowadzenia Nauczyciel nawiązuje 
do prezentacji multimedialnej z poprzednich zajęć 
Pomagamy ptakom� Uczniowie analizują i listują 
najważniejsze zagrożenia ptaków – w szczególności tych 
żyjących w naszym bezpośrednim sąsiedztwie�

Zadanie 7.2. Miejski labirynt

Zadanie dla Uczniów: Wyobraźcie sobie, że jesteście 
rodzeństwem młodych sikorek modraszek, które właśnie 
opuszczają ogród, w którym przyszły na świat, a przed 
nimi ich najważniejsza w życiu wyprawa – pierwsza 
wędrówka� Wcielając się w sikorki, musicie pokonać 
wszystkie miejskie niebezpieczeństwa� Po drodze 
musicie się szybko uczyć, jak sobie z nimi radzić� Dzięki 
temu zadaniu Uczniowie będą mogli spojrzeć na miasto, 
w którym mieszkają z zupełnie innej, nowej perspektywy! 

Może w tym pomóc gra Miejski labirynt – załącznik 7�1� 
Potrzebujecie jeszcze kilku pionków i kostki do gry! 

UWAGA: W rozwinięciu zadania, Uczniowie mogą 
zaprojektować (i wykonać) własną grę planszową (lub 
wirtualną) w stylu „Miejski labirynt”� 

Zadanie 7.3. Miasto na pTAK!

Zadanie „Miasto na Ptak!” ma na celu podsumowanie 
wiedzy zdobytej w czasie zajęć� Uczniowie mają za zadanie 
zaprojektowanie miasta (dzielnicy, rodzinnej wsi) w taki 
sposób, aby było ono jak najbardziej przyjazne ptakom – 
a tym samym całej lokalnej przyrodzie i ludziom�

Aby miasto (wieś) stało się przyjaznym miejscem 
dla ptaków, wcale nie musimy go przebudowywać� 
Wystarczy kilka udogodnień� Niektóre z nich również 
nasze życie uczynią łatwiejszym i przyjemniejszym� 
Zwłaszcza, że będą nas otaczały ptaki i wiele innych 
drobnych zwierząt� Uczniowie stają się architektami – 
urbanistami, a ich celem jest zaprojektować miasto lub 
dzielnicę w stylu na pTAK! Okaże się, że co jest dobre dla 
ptaków i całej miejskiej przyrody, będzie też dobre dla 
ludzi� Dobrej i twórczej zabawy!

Zachęcamy do przysyłania do nas waszych gier 
i scenariuszy� W tym celu piszcie do nas na adres: irena@
kinoswiat�pl� W tytule maila prosimy wpisać: Miejski 
labirynt� 

Propozycje dodatkowych aktywności:

1�  Uczniowie projektują i zakładają na terenie swojej 
szkoły przyszkolną remizę bioróżnorodności, 
zapewniając tym samym swoistą oazę dla miejskiej 
przyrody (ptaków w szczególności) i jednocześnie 
swoiste, trwałe szkolne laboratorium/obserwatorium 
przyrodnicze� 

  Zapewniamy odpowiednie porady i wsparcie 
stowarzyszenie – zapraszamy na  www�jestemnapTAK�
pl do zakładki i akcji Szkoła na pTAK!�

2�  Krótki film dokumentalny lub reportaż: Uczniowie 
łączą się w podzespoły� Ich zadanie polega 
na wyreżyserowaniu i nakręceniu przy użyciu 
dostępnych sobie, amatorskich technik krótkiego filmu 
ilustrującego problemy lub korzyści związane z dzikimi 
zwierzętami zamieszkującymi nasze miasta i osiedla� 
Film może ilustrować zarówno aspekty związane 
z zagrożeniami oraz aktywną ochroną gatunków 
i mikrosiedlisk (np� miejskie parki lub ogrody), 
jak i stosunek ludzi do otaczającej ich przyrody� 
Sugerowana długość filmu – nie więcej niż 15 minut� 
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3�  Lokalna kampania społeczna: Film może stać się 
elementem zaprojektowanej kampanii społecznej, 
a dedykowanej ochronie ptaków w mieście, na osiedlu 
lub tylko w szkole� Kampania ma promować ptaki 
(przyrodę w ogóle) oraz postawy i działania ptakom 
przyjazne�

  Zachęcamy do przysyłania do nas waszych filmów, 
projektów kampanii społecznych lub innych 
pomysłów � W tym celu piszcie do nas na adres: irena@
kinoswiat�pl� W tytule maila prosimy wpisać: Miasto 
na pTAK! 

Najlepsze prace będą nagradzane i publikowane� 
Zapraszamy!

Załączniki:

1�1� Mój pierwszy atlas ornitologiczny

2�1� Dziób najlepszym narzędziem ptaka

2�2�  Pokaż mi swój dziób a powiem ci, kim jesteś

2�3� Ptaki nie z tej ziemi – część 1 i 2

3�1� Ptasie pióra – część 1 i 2

4�1� Pokaż mi swoje skrzydła a powiem ci, jak latasz

5�1� Maska kwiczoła

5�2� Maska sroki – część 1, 2, 3 i 4

5�3� Maska wróbla 

5�4�  Maska mazurka

5�5�  Maska kota

7�1�  Gra miejski labirynt – plansza oraz zasady – część 1 i 2

Prezentacje:

1�  Ptaki wokół nas – w załączniku – prezentacja nr 1
2�  Życie ptaków: coś na dziób – w załączniku  

– prezentacja nr 2 
3�  Życie ptaków: sztuka latania – w załączniku  

– prezentacja nr 3
4�  Pomagamy ptakom – w załączniku – prezentacja nr 4

Część 3. Zakończenie

Kontakt: 
Irena Kruglicz-Kamińska, Kino Świat Sp� z� o� o�, ul� Belwederska 20\22, 00-762 Warszawa
tel�: 22 840 68 01 04, 728 302 018, e-mail: irena@kinoswiat�pl

www.kinoswiatedukacji.pl   www.ptakipolskie.pl   www.jestemnapTAK.pl  www.facebook.com/ptakipolskie

Z naszych scenariuszy nie dowiecie się Państwo, ile ważą lub 
mierzą jaja, które składają wróble czy pustułki� Nie znajdziecie 
też w nim informacji o mitozie czy mejozie… Dowiecie się 
za to, jak żyją ptaki – nasi sąsiedzi� Jak je rozpoznać? Z jakimi 
problemami zmagają się na co dzień? Co je z nami łączy, 
a co je od nas odróżnia? Zachęcamy do poszukiwania 
odpowiedzi na pytanie: Jak to jest być ptakiem?���

Jeśli szukacie inspiracji i partnerów do twórczego uczenia 
o przyrodzie – jesteśmy do dyspozycji! Mamy dla Was cały 
pakiet wyjątkowych scenariuszy i pomocy dydaktycznych 
– różnych dla czterech różnych poziomów nauczania� 

I jeszcze jedno: pozostańmy w kontakcie� Filmujcie 
i przysyłajcie Wasze przedstawienia i zajęcia� Dzielcie się 
swoją pracą, dokonaniami i pomysłami�

Piszcie do nas: szkolanaptak@ptakipolskie�pl� Razem 
budujmy krajową sieć współpracy Szkoła na pTAK! 
Może wspólnie odkryjemy, co sprawia, że ptaki są tak 
fascynujące, a lekcje biologii i przyrody staną się 
prawdziwą przygodą� 

Z życzeniami wysokich lotów i twórczego nauczania, 
Kino Świat i Ptaki Polskie

Niniejszy materiał promuje kampanię Bądź na pTAK! realizowaną przez stowarzyszenie Ptaki Polskie pod Honorowym 
Patronatem Ministra Środowiska, dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Programu Operacyjnego pn. „Ochrona 
różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
2009-2014 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jej sponsorem jest firma AMS.



Dystrybucja w Polsce: Kino Świat Sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, tel. (22) 840-68-01
PR: Paulina Waranka – paulina@kinoswiat.pl; Tomasz Jawor – tomasz.jawor@kinoswiat.pl;

http://kinoswiat.pl/biuro-prasowe; hasło: kino

ZAPRASZAMY NA STRONĘ:
  www.kinoswiatedukacji.pl


