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Prace konkursowe

Wkładka do Aury nr 2/2017.  Adres redakcji: ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków 

Projekt  dofinansowany ze środków Organizatorzy:

Rozpoczynamy druk najlepszych prac nagrodzonych w konkursie dla nauczycieli z projektu 
pt. „Zrób niedźwiedziom przysługę. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach podstawowych”.

Aktywność 1: Czysta woda życia doda! 
       
       Klasa: etap 1, klasa III.

Rodzaj aktywności: obserwacja, praca zespołowa, analizowa-
nie danych, doświadczenie.

Cel
 Uczeń obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrod-

nicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem; dostrzega za-
grożenia wywołane zanieczyszczeniem wód;  wie, jak zapobiegać 
zatruciu wód i jak dbać o czystość; wie, jakie znaczenie ma woda 
w życiu człowieka.

Przebieg
Nauczyciel zaprezentował uczniom 4 rodzaje wód: z kranu, ze 

źródełka, z zanieczyszczonego stawu i rzeki. 

Uczniowie  ocenili stan tych wód, dyskutowali nt. zanieczysz-
czeń i konsekwencji dla życia człowieka. Pogadanka uzupełniona 
została danymi z Internetu na temat aktualnej sytuacji wód w Pol-
sce. Klasa przeprowadziła w grupach doświadczenia, konstruując 
filtry z wykorzystaniem zgromadzonych materiałów: żwir, wata, 
filtry do kawy, gaza, sito. Zadaniem uczniów było oczyszczenie 
przygotowanej wody – zanieczyszczonej przez nauczyciela na 
potrzeby lekcji. Uczniowie ocenili wyniki swojej pracy, wyciągnęli 
wnioski i podsumowali zadanie: stan wód w naszych zbiornikach 
zależy od nas samych, warto inwestować w filtry w celu utrzyma-
nia wody w czystości.

Wnioski: W czasie zajęć uczniowie dowiedzieli się, jaka jest skala 
zanieczyszczenia wód i dlaczego trzeba przeciwdziałać temu zja-
wisku.

Praca konkursowa Sylwii Linek
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       Klasa: etap 1, klasa III.

Rodzaj aktywności: obserwacja, ekspresja twórcza, praca ze-
społowa.

Cel
 Uczeń dostrzega piękno przyrody, czerpie radość z obcowania 

z przyrodą, kształtuje umiejętność pracy projektowej.
Przebieg
 Uczniowie wybrali się na wycieczkę w teren. Obserwowali drze-

wa, zwierzęta, czerpali radość z obcowania z przyrodą. Zadaniem 
uczniów było wykorzystanie wszystkich zmysłów do poznania jej 
piękna. Zdobyte wiadomości i materiały wykorzystali w pracy twór-
czej na lekcji. Do muzyki skomponowanej przez nauczyciela układali 
słowa piosenki. Wspólnie zaśpiewali i nagrali utwór w szkolnym ra-
diowęźle. Na zajęciach powstały prace plastyczne z wykorzystaniem 
darów natury zgromadzonych podczas wycieczki. Całość działań 
prezentuje teledysk, który zachęca innych do obcowania z przyrodą.

Wnioski: Zadaniem szkoły jest budzenie ciekawości w poznawa-
niu otaczającego świata, rozwijanie predyspozycji i zdolności poznaw-
czych dziecka, dlatego warto wprowadzać nowe metody pracy w celu 
aktywizowania uczniów i rozwijania ich zainteresowań. Szablonowe 
lekcje, szczególnie w młodszym wieku szkolnym nie budzą zaintereso-
wania uczniów, a wykorzystywanie różnorodnych ekspresji twórczych 
aktywizuje całą grupę. Każdy odkrywa swoje możliwości i wykorzy-
stuje je w wybranej sferze, znajduje miejsce w grupie i czuje, że ma 
wpływ na osiągnięcie celu. Przyroda może cieszyć i zainteresować 
każdego, trzeba tylko znaleźć sposób na jej odkrywanie.

Aktywność 3: To sprawa oczywista – by Ziemia była 
czysta!

Klasa: etap 1, klasa I.
Rodzaj aktywności: praca zespołowa, analizowanie danych, 

praktyczna – uczenie się przez działanie.

Cel
 Uczeń dostrzega zagrożenia wywołane zanieczyszczeniem 

środowiska; podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swo-
im środowisku; wie, jakie zniszczenia w środowisku powoduje 
człowiek; wie, jak zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska, zna 
możliwości recyklingu; wie, że należy segregować odpady, i dba 
o czystość przyrody.

Przebieg
 Klasa obejrzała film instruktażowy na temat zanieczyszczenia 

środowiska odpadami i potrzeby segregacji odpadów. W praktycz-
nym działaniu w terenie, uczniowie zdobywali dane, jakie śmieci moż-
na znaleźć w najbliższym otoczeniu. Samodzielnie też zrobili selekcję 
odpadów. Zgromadzili niezbędną wiedzę. Podsumowaniem zajęć 
było stworzenie plakatu, zachęcającego do troski o naszą planetę Zie-
mię, który w celach edukacyjnych został zamieszczony na szkolnym 
korytarzu. Zachęciliśmy wszystkich kolegów i koleżanki do ochrony 
środowiska, podaliśmy argumenty w atrakcyjny, dostępny sposób.

Wnioski: Świadomość najmłodszych obywateli daje nam pew-
ność, że w przyszłości nasza planeta przetrwa wszelkie zagroże-
nia i niebezpieczeństwa. To ogromna rola współczesnej szkoły – 
kształtować tych młodych ludzi. Sukces gwarantują nam działania 
aktywizujące najmłodszych, które wpływają na ich świadomość 
i przekonania. Warto systematycznie omawiać zagadnienia ekolo-
giczne, w dostępnych dla dziecka formach. Nauka przez zabawę 
daje większe sukcesy.

Aktywność 4: Co z tym ciastem?

Klasa: etap 1, klasa III
Rodzaj aktywności: obserwacja, doświadczenie, praktyczna – 

uczenie się przez działanie.
Cel
Uczeń rozumie proces powstawania chleba, potrafi rozpoznać 

podstawowe rodzaje zbóż i mąki, z których powstaje chleb.

Aktywność 2: Odkryj piękno przyrody 
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Przebieg 
Klasa uczestniczyła w zajęciach „Od ziarenka do bochenka”. 

Uczniowie rozpoznawali zboża zgromadzone przez nauczyciela, 
rodzaje kasz i mąki. Mogli dotknąć, powąchać, posmakować wielu 
z nich. Uświadomili sobie, jak długa droga dzieli małe ziarenko do 
kromki chleba na naszym talerzu. Odwiedzili też lokalną piekarnię. 
Największe zainteresowanie uczniów wzbudziło jednak samodziel-
ne wyrabianie ciasta i własnoręczne wypieki. O tym, jak to się dzieje, 
że ciasto rośnie, przekonali się w trakcie doświadczenia. Ucznio-
wie sami przygotowali zaczyn drożdżowy (ciepła woda, drożdże 
i odrobina cukru wymieszane razem), który umieścili w plastikowej 
butelce, na którą nałożyliśmy balonik. Balon rośnie jak bochenek, 
gdyż drożdże podczas fermentacji wytwarzają gaz, tj. dwutlenek 
węgla. Warto spróbować.  

Wnioski: Nauka przez zabawę to wymarzony sposób na edu-
kację najmłodszych. Eksperymenty prezentują różnego rodzaju 
działania przedmiotów, zależności w przyrodzie i w prosty sposób 
tłumaczą rzeczy z pozoru niewytłumaczalne. Warto więc sięgać 
po nowe metody pracy, by kształcić młodych naukowców. Dbajmy 
o bezpieczeństwo, ale nie bójmy się eksperymentować. Warto 
odkrywać nowe perspektywy. Zaangażowanie uczniów zrekom-
pensuje nam nasz wysiłek i zapewni sukces.

Aktywność 5: Zioła w klasie?

Rodzaj aktywności: praktyczna – uczenie się przez działanie, 
obserwacja.

Cel
 Uczeń prowadzi proste uprawy, zna wpływ przyrody nieoży-

wionej na życie roślin; zna podstawowe zasady racjonalnego od-
żywiania się.

Przebieg
Klasa podjęła wyzwanie zorganizowania ogródka ziołowego. 

Od początku do końca uczniowie wszystko zorganizowali sami: 
zasiali ziarna, pielęgnowali roślinki, obserwowali i dokumentowali 
wszystko w dziennikach obserwacji. Gromadzili doświadczenia, 
wiedzę i umiejętności. Efekt był zaskakujący, więc sukcesem 
podzielili się z całą szkołą. Przygotowali zdrowy poczęstunek, 
promując zioła na szkolnym korytarzu. Uczniowie zdobywali wia-
domości na temat ziół i ich odżywczych składników w Internecie 
i encyklopediach, by podzielić się nimi z innymi. Słowem, zorga-
nizowali wielkie przedsięwzięcie, które spotkało się z ogromnym 
zainteresowaniem. To zaskakujące, ale możliwe, nauczyciel pełnił 
tu tylko rolę osoby wspierającej. Całość zorganizowali uczniowie, 
którzy przekonali się, że można samemu prowadzić uprawy, gro-
madząc przy okazji sporo wiedzy. 

Wnioski: Zadaniem szkoły jest zorganizowanie edukacji tak, 
by dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne 
do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do 
różnych źródeł informacji i korzystania z nich. Żaden wykład 
nie zastąpi praktycznego działania, dlatego najlepszą metodą 
jest samodzielne odkrywanie i przeżywanie. Satysfakcja z sa-
modzielnie wykonanej pracy jest ogromna, a zdobyta wiedza 
o wiele dłużej pozostanie w umysłach młodych ludzi. Odkrywali 
ją bowiem wszystkimi zmysłami: dotykiem, wzrokiem, smakiem, 
węchem i słuchem.

Sylwia LINEK
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i muzyki 

w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy, pow. raciborski

Praca konkursowa Małgorzaty Ruszczyk

Aktywność 1: Czyszczenie budek lęgowych

Klasa: – etap edukacyjny 2 – klasy IV-VI – w ramach zajęć 
pozalekcyjnych lub lekcji przyrody. 

Rodzaj aktywności – inna: działanie praktyczne oraz obser-
wacja.

Cel
Uczeń: 

– bierze aktywny udział przy czyszczeniu budek lęgowych, 
– angażuje się w przygotowanie ptakom budek do założenia lęgów, 
– dowiaduje się, że takie działania przyczyniają się do zwiększenia 
liczebności ptaków dziuplaków.

Przebieg
Nauczyciel ustala miejsce czyszczenia budek (szkoła może 

mieć założoną remizę dla ptaków, ostoję dla dziuplaków czy ogród 
przy szkole z budkami lęgowymi), omawia cel takiej akcji – może 
zaprosić do udziału leśnika, który przedstawi cel i zasady czysz-
czenia budek, bezpieczeństwa uczniów przy pracy oraz pokaże, jak 
to mają robić uczniowie; przygotowuje sprzęt, czyli drabinę, może 
prosić chętnych rodziców o pomoc.

Uczniowie przygotowują ubiór terenowy, rękawice, notatniki do 
zapisywania wyników, aparaty – biorą aktywny udział przy pracy, 
dokładnie prowadzą obserwacje (zwracają uwagę na rodzaj budki 
i to, co zastają w środku), zapisują wyniki do karty pracy przygoto-
wanej przez nauczyciela.

Wnioski
Widok zasiedlonych budek będzie dla uczniów utwierdzeniem, 

że ptaki je zauważyły i założyły lęgi.
Różne rodzaje gniazd w budkach będą świadczyły o gatunkach 

ptaków je zakładających.
Prowadzenie takich działań utwierdzi uczniów o roli ich wkła-

du pracy, która przyczynia się do zwiększenia liczebności ptaków 
dziuplaków.

Wskazówki do realizacji aktywności
1. Nauczyciel ustala miejsce czyszczenia budek lęgowych, np.
•	 szkoła może mieć założoną remizę dla ptaków, ostoję dla 
dziuplaków czy ogród przy szkole z  budkami lęgowymi lub 
w pobliskim lesie;
•	 może zaprosić do udziału leśnika, który wyjaśni cel i zasady 
czyszczenia budek, bezpieczeństwa uczniów przy pracy oraz 
pokaże, jak to mają robić uczniowie; nauczyciel ma dodatkowe 
wsparcie fachowca;   
•	  przygotowuje sprzęt, czyli drabinę, może prosić chętnych 
rodziców o pomoc.
2. Budki powinny być ponumerowane (ułatwia to wpisywanie wy-
ników obserwacji). 
3. Należy zabrać ze sobą narzędzia, np. młotek, kombinerki – 
może zdarzyć się, że trudno będzie otworzyć budkę, oraz pojem-
nik na gniazda, które mogą być przydatne do opracowania rapor-
tu w celu ustalenia, jaki ptak je założył.
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4. Uczniowie powinni być zaopatrzeni w  rękawice, ponieważ 
w usuwanych gniazdach mogły być pasożyty.
5. Można zabrać dodatkowe budki, ponieważ zdarza się, że 
część z nich jest już do wymiany.
6. Nauczyciel musi pamiętać, że musi mieć zgodę rodziców na 
udział dziecka w takiej akcji. 
7. Nauczyciel opracowuje kartę obserwacji, jaką otrzymają dzie-
ci do wypełnienia podczas tej akcji.                                             
8. Wyniki  akcji czyszczenia mogą uczniowie opracować i zamie-
ścić z dokumentacją zdjęciową na gazetce szkolnej.

Karta obserwacji z czyszczenia  budek  lęgowych

Numer
budki

Typ 
budki Zasiedlenie Ślady

 zasiedlenia

Rozpoznanie 
gatunku 

zasiedlonego
Uwagi

1 B noclegownia skorupki jaj dudek Ślady odchodów 
przy wlocie

2 A gniazdko Rozkuty otwór

Aktywność  2: Mieszkańcy budek lęgowych

Klasa: etap edukacyjny 2 – klasy IV-VI w ramach zajęć poza-
lekcyjnych lub lekcji przyrody. 

Rodzaj aktywności – analiza danych zebranych podczas 
czyszczenia budek lęgowych, praca zespołowa.

Cel
Uczeń:

– robi analizy, sporządza raport z wyników akcji (typ budki, zasie-
dlenie, rodzaj gniazda, inne), 
– uczy się rozpoznawać gniazda różnych ptaków, 
– poszerza wiedzę przyrodniczą na temat ptaków dziuplaków i celu 
ich ochrony.

Przebieg 
Nauczyciel przynosi na zajęcia gniazda ptaków z akcji czysz-

czenia budek lęgowych, książki o ptakach; zapoznaje uczniów z ce-
lami zajęć, przygotowuje tabelę raportu końcowego czyszczenia 
budek, przydziela zadania dla grup; pomaga uczniom w rozpozna-
waniu gniazd ptasich. 

Uczniowie podsumowują wyniki kart pracy z akcji czyszczenia 
budek – porównują budowę gniazd na wystawce zrobionej przez 
nauczyciela, – przy pomocy nauczyciela, książek, zrobionych zdjęć 
próbują do gniazda przyporządkować nazwę ptaka.

Wnioski
Różne rodzaje gniazd w budkach będą świadczyły o różnych 

gatunkach ptaków dziuplaków w badanej okolicy i zachętą do dzia-
łań w celu ich ochrony.

Próba rozpoznawania gniazd będzie dla uczniów ciekawą lek-
cją przyrody, zachętą do prowadzenia samodzielnych obserwacji 
ornitologicznych.

Wskazówki do realizacji aktywności

1.Tę aktywność można zrealizować po przeprowadzonej akcji 
czyszczenia budek.
2. Należy zanalizować otrzymane wyniki (typ budki, stan i ślady 
zasiedlenia, budowa gniazda – z jakich elementów zostało zbudo-
wane, inne). Takie informacje będą bardzo pomocne do ustalenia, 
jaki ptak zrobił to gniazdo. 
3. Warto widzieć, że w  budkach spotkać można noclegownie pta-
ków, np. mazurków. Budki  w czasie zimy stanowią schronienie dla 
ptaków u nas zimujących.
4. Ponadto można spotkać gniazda szerszeni i os, popielicowatych, 
a nawet śpiącego nietoperza oraz skorupki lub całe jaja.
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5. Można zrobić w szkole wystawę najciekawszych gniazd, jakie 
zastaliśmy w budkach. W ten sposób można bardziej się im przyj-
rzeć, z jakiego materiału są zbudowane. Wówczas łatwiej będzie 
uczniom ustalić, kto był lokatorem budki lęgowej.
6. Przy takiej pracy pomocne będą książki o ptakach (dział: rodzaje 
gniazd), Internet.
7. Jeśli mamy możliwość zaproszenia ornitologa lub innego spe-
cjalisty, znającego się na ptakach, to wyniki prac uczniów będą 
jeszcze bardziej wiarygodne.
8. Na zakończenie uczniowie tworzą raport końcowy, wypełniając 
tabelę, np.

Numer
budki Typ budki

Cechy 
wskazujące
 rozpoznanie

Rozpoznanie
 mieszkańca 

budki lęgowej
Uwagi

9. Można zlecić uczniom wykonanie prezentacji multimedialnej 
z wykonanych prac na lekcji informatyki lub na języku polskim, np. 
uczniowie mogą napisać wypracowanie z akcji czyszczenia budek 
(będzie wówczas korelacja międzyprzedmiotowa).
10. Prezentację uczniowie mogą przedstawić młodszym kolegom 
czy rodzicom na zebraniu. 
11. Takie działania pobudzają świadomość oraz uwrażliwiają dzieci 
i dorosłych na otaczające nas środowisko przyrodnicze, czyli to, co 
mamy w najbliższym otoczeniu.
12. Naprawdę warto spróbować – zainteresowanie uczniów, a nawet 
dorosłych, jest niesamowite. Robię to z uczniami od czterech lat. 
Uczniowie bardzo chętnie podejmują się tego typu działań.

Aktywność  3: Gniazda bociana białego w mojej okolicy

Klasa – etap edukacyjny 2 – klasy IV-VI – w ramach zajęć 
pozalekcyjnych lub lekcji przyrody. 

Rodzaj aktywności – obserwacja, analiza zebranych danych. 
Cel
Uczeń: 

– bierze aktywny udział w inwentaryzacji gniazd bociana białego 
najbliższej okolicy, 
– prowadzi obserwacje i zapisuje wyniki do kart pracy, 
– nabywa wiedzę, że jego wyniki są wkładem w zbieranie informacji 
o stanie populacji bociana białego w naszym kraju.

Przebieg
Nauczyciel ustala, w których wioskach prowadzona będzie 

inwentaryzacja gniazd bociana, omawia cel takiej akcji oraz za-
sady prowadzenia obserwacji, przygotowuje dla uczniów karty 
obserwacji.

Uczniowie obserwują teren według opracowanego planu dzia-
łań, wypełniają otrzymane od nauczyciela karty obserwacji, prowa-
dzą dokumentację fotograficzną.

Wnioski
Uczniowie zdobędą informacje o liczbie gniazd w danej miej-

scowości, ich zasiedleniu, efekcie lęgów.
Prowadzenie takich obserwacji utwierdzi uczniów o ważnej roli 

ich wkładu pracy w zbieranie danych o stanie populacji tych ptaków 
w Polsce i działaniach w celu ochrony.

Wskazówki do realizacji aktywności
1. Wybieramy uczniów chętnych do prowadzenia obserwacji. Moż-
na przydzielić po jednym gnieździe. Uczniowie mogą zaangażować 
do pomocy rodziców, np. wspólny spacer.
2. Nauczyciel opracowuje kartę inwentaryzacji gniazd bociana 
białego, np.

Data 
obserwacji

Miejsco-
wość

Nazwisko 
gospodarza

Usytuowanie gniazda 
(budynek, słup beto-
nowy z platformą czy 

bez, drzewo itp.)

Odległość 
od budyn-

ków

Stan 
gniaz-

da
Uwagi

 
3. Po zinwentaryzowaniu gniazd uczniowie mają za zadanie pro-
wadzenie obserwacji według opracowanej karty, np.

Data 
obserwacji

Data przylotu 
bocianów

Liczba wyrzu-
conych jaj lub 

piskląt

Liczba
młodych 

w gnieździe

Uwagi

     
 4. Kolejne wyniki obserwacji to karta, np.

Data 

obserwacji

Efekt lęgu – liczba 

osobników już dorosłych
Data odlotu Uwagi

 
5. Przygotowanie wyników prowadzonej przez uczniów obserwacji 
w celu zebrania danych dla badanej wsi czy większego obszaru.

Termin 
prowadzonych 

obserwacji 

od – do

Łączna
 liczba 
gniazd

Liczba
 gniazd 

zasiedlo-
nych

Liczba 
gniazd 

niezasie-
dlonych

Liczba 
wyprowa-
dzonych  

lęgów

Liczba mło-
dych  

w gnieździe
minimalna 

 i maksymalna

6. Przyniesienie przez uczniów wyników obserwacji do szkoły; 
z nauczycielem sporządzają zestawienie obserwowanych gniazd 
(raport końcowy).
7. Uczniowie przygotowują gazetkę z  wynikami obserwacji z do-
kumentacją zdjęciową. 
8. Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów, nagradza ocenami 
z przyrody. Wyjaśnia, że  raport końcowy może przesłać do Pol-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody ,,pro Natura” we Wrocła-
wiu, które zajmuje się badaniem stanu populacji bociana białego 
w Polsce.

Aktywność 4: Dziuplaki w matematyce
Klasa – etap edukacyjny 2 – k lasy IV-VI – lekcja matematyki, 

koło matematyczno-przyrodnicze. 
Rodzaj aktywności – inna: wykorzystanie wiedzy w praktyce, 

praca zespołowa. 
Cel
Uczeń: 

– potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną z zakresu algorytmy 
działań, czas, kalendarz, jednostki, ułamki, pola i obwody itp. przy 
rozwiązywaniu zadań z wykorzystaniem wiedzy o dziuplakach,
– koreluje wiedzę z zakresu różnorodności biologicznej z umiejęt-
nościami matematycznymi, 
– zdobywa wiedzę o ptakach dziuplakach ucząc się matematyki. 

Przebieg 
Nauczyciel przygotowuje zakres zadań dostosowując wiedzę 

matematyczną do danej klasy (karta pracy), dzieli klasę na grupy, 
zapoznaje uczniów z celem tego typu zajęć, ustala zasady pracy.

Uczniowie pracują w zespołach, wypełniają karty z zadaniami, 
zdobywają sylwetki ptaków.
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…............….…………………………………….                kl………                     Załącznik  nr 1       
 ( imię i nazwisko ucznia)                                                                                 

Karta pracy ,,Ptaki dziuplaki w matematyce” dla kl IV

Zadanie 1
Dzięcioł zaczął wykuwać dziuplę 28 marca, a zakończył pracę 30 kwietnia.
Ile dni trwało wykuwanie dziupli ?

Zadanie 2
Dzięcioł duży wykuł dziuplę o głębokości 54 cm, a dzięciołek 3 razy mniej-
szą. Oblicz głębokość dziupli dzięciołka?

Zadanie 3
W okresie pierwszych trzech tygodni po wykluciu piskląt 
samica kowalika w ciągu jednego dnia potrafi aż 370 razy 
przylatywać do dziupli z owadami dla swoich małych.
Oblicz, ile razy przyleci kowalik do swojej dziupli w ciągu:
     a) Jednego tygodnia -  ………………………………………………..
      b) Dwu tygodni - ……………………………………………………..
      c) Dwu tygodni i 5 dni - ………………………………………………

Zapisz obliczenia.

Zadanie 4
Najdłuższy język z dzięciołów ma dzięcioł zielony, zaś dzięcioł czarny ma o 
4 centymetry  krótszy. Oblicz długość języka dzięcioła czarnego, jeśli  dzię-
cioła zielonego ma długość 18 centymetrów? 

Zadanie 5
Dzieci z panią od przyrody prowadziły obserwacje ptaków  przy rozwie-
szonych w lesie budkach lęgowych. W teren wyjechały  o godzinie 14.45.
Podróż trwała 20 minut w jedną stronę. Obserwacje zaplanowano na 1 go-
dzinę i 30 minut. Spotkanie w lesie  rozpoczęło się  15 minutową pogadanką 
pani na temat zasad obserwacji ptaków.  Oblicz:
a) jak długo trwały zajęcia w lesie ?.............................................................
b) jak długo dzieci nie było w domu? ………………………………………………………….
c) o której godzinie dzieci wróciły do domu? …………………………………………………

Zadanie 6
Michał jest miłośnikiem ptaków. Znalazł w księgarni książkę o ptakach Pol-
ski, która mu się bardzo spodobała. Książka kosztuje  85 zł. Przeliczył swoje 
pieniądze i okazało się, że ma 39 zł. Od babci dostał  25 zł, a od mamy 20 zł. 
Czy wystarczy mu pieniędzy na kupno książki? Zapisz wszystkie obliczenia.

Zadanie 7
W tabeli podano  długość ciała następujących gatunków sów:

Nazwa sowy Długość ciała

płomykówka 35 cm

puszczyk uralski 60 cm

pójdźka 22 cm

puchacz 70 cm

sóweczka 17 cm

włochatka 25 cm

Uzupełnij zdania:
Największą sową jest ………………… …. cm, a najmniejszą ………………. …… cm. 
Różnica długości ciała tych sów wynosi………….. cm. 
Puchacz jest o ……… cm większy od puszczyka uralskiego i  2 razy większy 
od………………. . 
 
Zadanie 8
W gnieździe sikorek było 9 młodych. Po wylocie z gniazda miały wagę  po 
22 gramy każde. Sikorka zjada dziennie tyle, ile waży. Oblicz, ile razem sikor-
ki  zjadły pokarmu przez  okres 31 dni (jednego miesiąca). 

………………………………………….                kl………                                  Załącznik  nr 2                                   
 ( imię i nazwisko ucznia)                                                                                 

    

Karta pracy ,,Ptaki dziuplaki w matematyce” dla kl V

Zadanie 1
Dzięcioł zaczął wykuwać dziuplę 26 marca w sobotę, a zakończył pracę 
28 kwietnia.
Ile dni trwało wykuwanie dziupli i jaki był dzień tygodnia w dniu zakoń-
czenia pracy?

Zadanie 2
Sikora bogatka spędza 3/4 czasu w ciągu dnia na żerowaniu. Oblicz:
a) Ile to godzin przy dniu trwającym 10 godzin?
b) Ile to godzin przy dniu trwającym 12 godzin?

Zadanie 3
Szyszka świerka zawiera średnio ok. 230 nasion. Dzięcioł wyjada nasio-
na z szyszki i zostaje tylko 1/5 nasion. Oblicz, ile nasion zjada dzięcioł 
z jednej szyszki?

Zadanie 4
Uczniowie kl V rozwieszali z  leśnikiem budki lęgowe dla ptaków na 
drzewach po jednej stronie drogi leśnej. Odległość między jedną, a dru-
gą budką wynosiła 30 m. Łącznie  zawiesili 20 budek. Oblicz długości 
odcinka drogi, wzdłuż którego wiszą budki?

Zadanie 5
Dzięcioł duży wykuł dziuplę o  średnicy 8 cm, a  dzięcioł zielony 
o promieniu 30 mm. Oblicz, który z dzięciołów wykuł dziuplę  o więk-
szej średnicy i o ile?

Zadanie 6
Czas przebywania piskląt w  gnieździe sikorki bogatki wynosi 19 dni. 
W ciągu jednego dnia sikorka aż 355 razy przylatuje do swego gniazda 
karmić młode. Oblicz liczbę przylotów przez cały okres przebywania  
młodych sikorek  w gnieździe?

Zadanie 7
Janek jest miłośnikiem ptaków. Znalazł w księgarni książkę o ptakach 
Polski, która mu się bardzo spodobała. Książka kosztuje  65 zł. Janek 
poprosił rodziców, aby pokryli 1/5  tej kwoty, a on sam dołoży resztę. Ile 
złotych dołożył Janek do zakupu książki?

Zadanie 8
Na  podstawie schematu budki lęgowej oblicz, jakiej długości musi być 
deska o szerokości 10 cm, aby zbudować o  takich wymiarach budkę 
lęgową. Zapisz obliczenia.

A B C D E F długość  
daszka

10 cm 10 cm 20 cm 2,8 cm 28 cm 30 cm 18 cm 

Zadanie 9
Oblicz na podstawie rysunku budki lęgowej  z  poprzedniego zadania 
obwody wszystkich ścian i daszka budki. Która ze ścian ma największy 
obwód i o ile od ściany najmniejszej?

Obrazki zostały wykorzystane z Internetu – grafika /obrazki ptaków
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Wnioski
Uczniowie rozwiązując zadania zdobywają wiedzę na temat 

dziuplaków.
Jest to lekcja inna od tradycyjnej, dlatego uczniowie na pewno 

będą zainteresowani jej tokiem.
Rozbudzona zostaje świadomość ekologiczna uczniów, że nie 

tylko na przyrodzie mówi się o zrównoważonym rozwoju i wpływie 
człowieka na najbliższe środowisko.

Wskazówki do realizacji aktywności

1. Realizując w szkole jakiś program ekologiczny, warto tworzyć 
korelację miedzyprzedmiotową, np. jeśli nauczyciel przyrody przy-
gotowuje test wiedzy z danego przedsięwzięcia, to również mate-
matyk, polonista, informatyk, plastyk mogą realizować te treści.
2. Na matematyce uczniowie bardzo lubią rozwiązywać zadania 
o treści innej niż w podręczniku.
3. Nauczyciel, aby taką lekcję poprowadzić, musi się trochę napra-
cować, ponieważ należy przygotować zadania, w których np. wy-
stępują dziuplaki.
4. Należy przy układaniu zadań wziąć pod uwagę poziom realizacji 
materiału programowego, czy uczniowie poradzą sobie z danymi 
umiejętnościami matematycznymi (algorytmy działań, czas, kalen-
darz, jednostki, ułamki, pola i obwody, skala itp.).
5. W przypadku dziuplaków proponuję podzielić klasę na grupy, 
np. dzięcioły, sikory, sowy, czyli ptaki będące dziuplakami.

 z Każda grupa otrzymuje kartę pracy z zadaniami.
 z Grupa, która rozwiąże zadanie, otwiera kopertę z numerem zada-

nia, gdzie będą wyniki, i uczniowie sprawdzają, czy jest ich wynik, 
jeśli znajdą, to znaczy, że zadanie wykonali dobrze i w zamian 
za to otrzymują obrazek z sylwetką dziuplaka, który przyklejają 
do kartki A3.

 z Grupa, która zbierze największą liczbę ptaków, okaże się naj-
lepsza – może otrzymać oceny do dziennika.

6. Na zakończenie zajęć uczniowie prezentują plansze z zebranymi 
dziuplakami i podają nazwy tych ptaków.
7. W ten sposób uczniowie, rozwiązując zadanie zdobywają wiedzę 
przyrodniczą, ponieważ jego treść zawiera prawdziwe informacje 
o ptakach dziuplakach.
8. Ta nauka jest typowym wykorzystaniem wiedzy w praktyce.
9. Testowałam to już kilka razy, układając tego typu zadania, 
np. „Kaczki w  matematyce”, „Sarna w  matematyce”, „Trznadel 
w matematyce”, „Sowy w matematyce”, „Matematyczna bateriada”, 
„Marchewkowa matematyka” itp.
10. Tematyka związana była z realizacją ogólnopolskich progra-
mów ,,Nasza szkoła chroni ptaki”, ,,Ożywić pola”, ,,Szkoła na pTAK”, 
,,Szkoła dla ekorozwoju” itp.
11. Jako przykład podaję opracowaną kartę pracy z zadaniami, 
„Dziuplaki w matematyce” dla klasy IV-V.
Załącznik 1 i załącznik 2 (str. 6)

Aktywność 5: Domki dla owadów

Klasa – etap edukacyjny 2 – klasy IV-VI w ramach zajęć poza-
lekcyjnych, lekcji przyrody, techniki. 

Rodzaj aktywności – projektowanie, 
Cel
Uczeń:

– zdobywa wiedzę na temat celu budowy domków dla owadów, 
– poznaje różne rodzaje domków oraz materiały, z jakich można 
je wykonać, 
– wykona projekt własnego domku dla owadów,
– zwiększy swoją świadomość ekologiczną przez konkretne dzia-
łania, czyli ochronę owadów zapylających.

Przebieg 
Nauczyciel przynosi na zajęcia przykładowy domek dla owa-

dów, pokazuje projekty domków, prowadzi pogadankę o celu 
ochrony owadów zapylających, budowy dla nich domków oraz 
materiałów do ich wykonania; zwraca uwagę, by były one najbar-
dziej naturalne; zachęca uczniów do wykonania domków w domu, 
ponieważ będzie w szkole konkurs ,, Domek dla owadów” i najlepsze 
zostaną nagrodzone.

Uczniowie oglądają przyniesiony przez nauczyciela domek oraz 
różne projekty domków dla owadów, analizują materiały, z jakich 
można je wykonać, tworzą własne projekty domków, które będą 
wykonywać z rodzicami w domu, mogą wziąć udział w konkursie, 
a następnie ustawią domki dla owadów w swoich ogrodach.

Wnioski
Uczniowie poszerzą sobie wiedzę na temat celu budowy dom-

ków dla owadów zapylających.
Będą przekonywać rodziców do zaangażowania w konkurs, 

a zarazem ich edukować w zakresie postaw proekologicznych.
Ustawianie domków w ogrodach dzieci czy przy szkole będzie 

prostym, a zarazem doskonałym działaniem wpływu człowieka 
na najbliższe środowisko.

Wskazówki do realizacji aktywności

1. Nauczyciel podczas zajęć wyjaśnia uczniom, co to są domki 
dla owadów, omawia funkcję, jaką pełnią dla ochrony owadów 
zapylających.
2.  Dobrze jest, jeśli nauczyciel ma już taki domek i przyniesie 
go na zajęcia, wówczas uczniowie dokładnie przeanalizują 
konstrukcję jego budowy.



Patroni honorowi konkursu:

1. Większość z proponowanych aktywności dotyczy konkret-
nych działań w najbliższej okolicy lub praktycznego wykorzystania 
wiedzy.

2. Jako ważny cel pracy z uczniami stawiam na realizację treści 
podstawy programowej i zgodnie z zaleceniami w niej zawartymi, 
tj. podejmowania działań praktycznych i zdobywania umiejętności 
z wykorzystaniem najbliższego środowiska.

3. Nauczyciel w pracy z uczniami powinien wykorzystać to 
środowisko, które go otacza. Umożliwić przekazywanie wiedzy 
przyrodniczej w atrakcyjnej formie, co wpłynie na skuteczność 
nauczania i podnoszenia świadomości ekologicznej uczniów. 

4. Moja szkoła realizuje szereg programów ogólnopolskich: 
„Nasza szkoła chroni ptaki dziuplaki” Fundacji Ochrony Głuszca, 
„Ożywić pola” Łowca Polskiego, który co roku poświęcony jest 
innemu zwierzęciu, „Moje miasto bez elektrośmieci”, „Szkolne 
i przedszkolne projekty recyklingowe Fundacji Recal”, ,,Szkoła dla 
ekorozwoju”, „Szkoła na pTAK” oraz szereg innych. Osiągamy liczne 
sukcesy ogólnopolskie. Staramy się angażować nauczycieli róż-
nych przedmiotów w taki sposób, aby wystąpiła korelacja między-
przedmiotowa. Zdobytą wiedzę uczniowie łączą z kształtowaniem 
umiejętności językowych (pisanie opisów, opowiadań, układanie 
wierszy, redagowanie pism użytkowych), matematycznych (układa-
nie i rozwiązywanie zadań), informatycznych (prezentacje, wykre-
sy), plastyczno-technicznych (prace konkursowe), artystycznych 
(montaże słowno-muzyczne, inscenizacje).

5. Przez uczestnictwo w programach przyrodniczo-ekologicz-
nych, akcjach, zajęciach terenowych i kampaniach uczniowie:

 z wzbudzają zainteresowanie otaczającym światem i kształtują 
postawę badawczą,

 z uczestniczą w atrakcyjnych i interesujących lekcjach przyrody,
 z mają możliwość bliskiego obcowania z przyrodą oraz uczą się 

poczucia odpowiedzialności za jej stan,
 z biorąc udział w zajęciach terenowych, przebywają na świeżym 

powietrzu, co wpływa pozytywnie na zachowania prozdrowotne 
oraz promowanie zdrowego stylu życia,

 z kształtują postawy, które staną się dla nich wartością w doro-
słym życiu.

6. Podejmowane działania ekologiczno-edukacyjne mają nie 
tylko wymiar edukacyjny, ale są istotnym czynnikiem wychowaw-
czym. W pracach biorą udział nie tylko uczniowie zdolni, ale także 
ci, którzy nie odnoszą większych sukcesów edukacyjnych. Jest to 
dla nich możliwość zaangażowania się i wykazania chęcią pracy 
na rzecz najbliższej okolicy.
   7. Położenie mojej szkoły w Puszczy Piskiej nakłada na nas 
niejako obowiązek ochrony różnorodności biologicznej oraz troski 
o zachowanie piękna małej ojczyzny – Mazur.
   8. Jestem przyrodnikiem i matematykiem (koordynuję większość 

programów). Taka korelacja świetnie się sprawdza. Można uczyć 
treści ekologicznych na matematyce – to zależy od zaangażowania 
nauczyciela. Tego typu lekcje prowadzę w szkole i sprawdzają się. 
Dla uczniów jest to coś nowego. 
    9. Opracowane aktywności można modyfikować do możliwości 

danej klasy czy środowiska.

 Małgorzata RUSZCZYK,
 nauczycielka matematyki i przyrody 

w Szkole Podstawowej w Hejdyku, pow. piski

Informacje dodatkowe

3. Nauczyciel przedstawia przygotowane różnych projektów 
takich domków.
4. Nauczyciel zwraca uwagę na materiały, z  jakich wykonuje 
się takie domki, najlepiej, jeśli są naturalne, np. trzcina, słoma, 
szyszki, wióry, cegła dziurawka itp.
5. Praca uczniów:
•	 Uczniowie tworzą własne projekty domków dla owadów 
z uwzględnieniem materiałów,  z jakich będą wykonane.
•	 Mogą tworzyć grupowy projekt np. dużego hotelu dla owadów.
6. Nauczyciel zachęca uczniów do tworzenia ciekawych 
projektów, ponieważ będzie ogłoszony w szkole konkurs na 
wykonanie ,,domku dla owadów”, który można konstruować 
z pomocą rodziców itp. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
7.  Po ocenie prac zostanie zorganizowana wystawa w szkole, 
następnie uczniowie wykonane domki zabiorą do domu i ustawią 
w swoich ogrodach bądź przy szkole.
8. Zaangażowanie uczniów przyczyni się do zwiększenia 
świadomości ekologicznej również ich rodzin, a tym samym będą 
to konkretne działania w celu ochrony owadów zapylających.


