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Czas trwania

Łącznie 2 godziny (z 2 przerwami - 10 min.):
20 minut - wykład
10 minut przerwy
1 h 30 minut - budowa budki dla ptaków (w tym 10 minut przerwy)

Metoda(-y)/techniki gamifikacyjne:
Rysunek, Projekt, Pomiar, Burza mózgów

Dzieci będą projektować domki dla ptaków. Uczniowie będą mierzyć deski wykonane z
drewna i dobierać odpowiednie elementy - wszystko z burzą mózgów w małych grupach.

Kalendarz
Zajęcia te można przeprowadzić o każdej porze roku szkolnego, ponieważ zajęcia
odbywają się w budynku szkoły, ale najlepszym czasem jest wczesna wiosna lub
jesień, ponieważ o tej porze roku w ogrodzie powinny być wieszane budki lęgowe
dla ptaków.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Przygotowanie
Przed rozpoczęciem zajęć wychowawca powinien przygotować wszystkie
materiały (wyciąć deski i klej, pomalować kilka partii drewna), aby zapewnić
dzieciom gotowe elementy.
Podczas warsztatów edukator opowiada dzieciom o projekcie i przedstawia
plan pracy. Na tym etapie edukator wygłasza krótki wykład o ptakach żyjących w
okolicy - dzięki temu dzieci będą miały pomysł, po co budować budki lęgowe dla
konkretnych ptaków o odpowiedniej wielkości i szerokości. 
Ptaki, które uczniowie na co dzień widzą w swoich ogrodach w okresie
lęgowym, poszukują miejsc do składania jaj i wychowywania piskląt. Niektóre z
nich szukają naturalnych zagłębień w starych pniach drzew - tych z kolei
praktycznie brakuje w ogrodach. Dlatego warto stworzyć uskrzydlonym
przyjaciołom warunki imitujące naturalną jamę - takie zadanie spełni dobrze
przygotowana budka lęgowa. Budki lęgowe dla ptaków powinny być wieszane w
ogrodzie wczesną wiosną lub jesienią.
Wychowawca pokaże dzieciom materiały i powie im, jakie techniki i
dziedziny wiedzy będą stosowane (matematyka, biologia, sztuka, technika).

Kilka przydatnych linków, które mogą pomóc w realizacji wszystkich zadań:
Jak budować budki dla ptaków:
https://www.birds.cornell.edu/k12/educators-guide-to-nest-boxes/
https://www.youtube.com/watch?v=zHav3zGxSb8
o:
§   systemie budek lęgowych:
https://www.youtube.com/watch?v=shJSOgJopw4
§  budkach
lęgowych: https://coolaustralia.org/wp-content/uploads/2013/07/How-to-build-a-
nesting-box.pdf
§ 
budkach lęgowych:
https://www.wires.org.au/wildlife-info/wildlife-factsheets/Wildlife-Nest-Boxes-
LLS.pdf

Na podstawie podanego materiału lub własnych źródeł edukator powinien być
przygotowany poprzez oszacowanie przybliżonego czasu i kroków, jakie dzieci mogą
potrzebować do opracowania bardziej szczegółowej lekcji.
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Pożądane rezultaty i zdobyte
kompetencje:
Na zakończenie warsztatów dzieci powinny zrozumieć, że wybór materiału ma
wpływ na ekologię i powinny być w stanie zrozumieć, że każda działalność
człowieka ma wpływ na środowisko.

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

Przebieg zajęć:
Na zakończenie warsztatów dzieci powinny zrozumieć, że wybór materiału ma
wpływ na ekologię i być w stanie zrozumieć, że każda działalność człowieka ma
wpływ na środowisko:
Uczniowie w wieku 13-14 lat, krok po kroku, podczas zajęć zrozumieją
wpływ pracy wykonywanej na ptaki i środowisko naturalne.

Wskazówki dotyczące
skutecznego ułatwiania, nadzoru i
organizowania zajęć:
Sugerujemy, aby wychowawca podkreślił, jak obserwować ptaki w
"schroniskach", jak je karmić. Sposoby impregnacji drewna również mogą
być ciekawym zagadnieniem, które nie jest adresowane do dzieci podczas
tradycyjnych lekcji w klasie.
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Arkusz pracy studenta
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Powiązana teoria STE(A)M:
Matematyka, sztuka, biologia, projektowanie
 
Biologia to przede wszystkim nauka o żywych organizmach. Poznaje ona różne
procesy zachodzące w otaczającym ją świecie roślin i zwierząt, w tym także w
świecie ptaków.
Dzięki nauce opisuje, modeluje, a hipotezy są weryfikowane za pomocą doświadczeń
i dowodów matematycznych. Uczniowie mierzą tablice za pomocą linijki lub taśmy
mierniczej, aby zbudować ptasie skrzynie. 
Uczniowie użyją również odrobiny sztuki, pomalują dach budki, aby chronić ją przed
wodą. Wybiorą kolor.
Wszystkie powyższe dziedziny wiedzy zostaną wplecione w plan zajęć.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Słowa kluczowe
Drzeworytnictwo, Inżynieria, Ptaki, Projektowanie,
Środowisko, Ekosystemy, Technika

Głowny cel:
Dowiesz się, jak zbudować własną budkę dla ptaków,
poznasz ekologię i wpływ pracy wykonywanej na środowisko.
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Sugerowany kontekst
środowiskowy:
Zajęcia mogą się odbywać w szkole (wewnątrz)
lub w ogrodzie szkolnym (na zewnątrz) przez lokalne stowarzyszenie/organizację
na rzecz edukacji i ochrony przyrody. Ale oczywiście warsztaty mogą być również
organizowane w lokalnym centrum kulturalno-naukowym, lokalnym stowarzyszeniu,
itp.

Cel(-e) edukacyjny(-e):
Zrozumienie, że wybór materiału ma wpływ na ekologię  
Umiejętność zrozumienia, że każda działalność człowieka ma wpływ na
środowisko naturalne 
Zrozumienie, że wszyscy możemy pomóc przyrodzie (np. w budowaniu ptasich
boksów)

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Niezbędne wyposażenie i
materiały:

deski drewniane (już przycięte)
wkręty do drewna
papier ścierny
taśma miernicza / liniał
młotek
pędzel do klejenia drewna
ołówki
farba 
specjalny klej do drewna
fartuchy dla dzieci
rękawice dla dzieci
folia do ochrony stołów

Niezbędny sprzęt i materiały:

- wszystkie materiały są dostarczane przez instruktora

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

o ptakach:

o ptakach wodnych:

 Plakat zawiera ptaki:

Karty o ptakach: https://www.adventure-in-a-box.com/product/match-bird-pairs-
printable-memory-game/
Jak zbudować budkę dla ptaków: 

Na początku instruktor może pokazać dzieciom
album/poster z ptakami (jeśli zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu) lub
pokazać krótki film o ptakach i ich miejscach zamieszkania, specyfice (jeśli
warsztaty odbywają się w pomieszczeniach zamkniętych). 
Taki wykład przybliży dzieciom specyfikę
ptaków, zwłaszcza tych miejscowych, dla których budki są wykonane.

Kilka materiałów, które mogą być przydatne:

https://www.youtube.com/watch?v=jF0Id-hH9y4
https://www.youtube.com/watch?v=8vL_2rF8JHU  

https://www.youtube.com/watch?v=yZpqZmfwvv4

Lista książek o ptakach:
https://www.goodreads.com/list/show/23858.Books_About_Birds

https://gizmodo.com/this-gorgeous-poster-contains-every-single-bird-youll-s-
1739660179

https://www.wildlifetrusts.org/actions/how-build-nesting-box-birds

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Zadania
Pedagog, po krótkim wykładzie o ptakach, wraz z dziećmi w grupach, buduje
schroniska dla ptaków. Daje dzieciom zadanie zmierzenia długości i szerokości
desek, wybrania tych najlepszych, a następnie sklejenia ich, pomalowania,
dopasowania do odpowiednich ptaków w stosunku do wiedzy zdobytej na początku
warsztatów. Na koniec, w ramach podsumowania zajęć, dzieci muszą dopasować do
siebie ptaki w odpowiednich parach.

Szczegółowe zadania:
Podziel się na grupy maksymalnie 4.
Załóż fartuch.
Zmierz elementy drewniane, aby sprawdzić, czy są odpowiedniej długości.
Ołówkiem i regułą lub taśmą mierniczą zaznacz elementy przyszłego pudełka.
Wpisz nazwę każdego elementu (panelu) na zaznaczonym drewnie.
Wyreguluj przednią płytę boksu (w zależności od tego, jaki to jest typ boksu dla
ptaków).
Sklej deski.
Podczas wysychania płyt z kleju należy wybrać kolor farby na dachu karmnika, aby
stał się on wodoodporny).
Następnie każda grupa publicznie prezentuje swoją budkę dla ptaków i wyjaśnia, jaki
ptak pozostanie w środku.
Na koniec, dopasujcie razem ptaki na podstawie wykładu wygłoszonego przez
wychowawcę/edukatora na początku zajęć.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Lista kontrolna
bezpieczeństwa (BHP):

sprawdzić prawo krajowe i regionalne
sprawdzić szkolne wytyczne dotyczące zajęć na
świeżym powietrzu (jeśli będą to zajęcia na świeżym powietrzu)
sprawdzić, czy w grupie znajdują się osoby z alergią
(np. z alergią na klej)
sprawdzenie osób, które potrzebują konkretnej pomocy
sprawdzić, czy dostępne jest pole alarmowe

Wychowawca musi przeprowadzić zajęcia zgodnie z obowiązującymi zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawdzić listę obecności i uwzględnić dzieci
wymagające specjalnej opieki / lub pomocy ze strony asystenta - jeśli taki istnieje - w
klasie lub na zewnątrz.

W szczególności, wychowawca powinien:

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
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Wpływ na zewnętrzne
zainteresowane strony:
Budowa schronisk dla ptaków będzie miała wpływ na lokalną społeczność. 
Pudełka mogą być montowane w szkolnym ogrodzie na drzewie lub w miejscowym
parku - rodzice i nauczyciele mogą być zaangażowani w montaż pudełek na
drzewach. 
Boksy dla ptaków wykonane przez dzieci będą miały wpływ na ekosystem,
rozmnażanie się lokalnych ptaków i ogólnie na przyrodę.
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


