
OFERTA ZAJĘĆ PRZYRODNICZYCH DLA DZIECI 
 

 Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” oferuje przedszkolom i szkołom 
przeprowadzenie zajęć o tematyce przyrodniczej. Poniżej podajemy przykładowe tematy 
zajęć. Istnieje także możliwość przygotowania zajęć o tematyce proponowanej przez Państwa, 
a także zajęć dla starszych uczniów. 
 

ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLI 
 

Zimowi przybysze 
Podczas zajęć dzieci poznają przykładowe gatunki ptaków, które obserwować 
możemy zimą także w miastach. Wśród nich znajdą się zarówno ptaki, które nie 
odlatują na zimę, jak również charakterystyczni przybysze z północnych, chłodnych 
krajów. Dzieci poznają pokarm tych gatunków, a także podstawowe zasady 
prawidłowego dokarmiania ptaków. 
 

Dzięcioły 
Podczas zajęć dzieci poznają wybrane gatunki krajowych dzięciołów, ich pokarm, 
głosy, a także zwyczaje godowe. Poznają niezwykłe cechy tej grupy ptaków, które 
umożliwiają im wspinanie się po pionowych pniach i kucie dziupli. Dowiedzą się 
także skąd w drzewach biorą się dziuple i kto może w nich mieszkać.   
 

Sowy 
Podczas zajęć dzieci poznają najpospolitsze oraz najbardziej związane ze 
środowiskiem bytowania ludzi krajowe gatunki sów.  Dowiedzą się jak brzmią 
tajemnicze głosy sów, a także poznają cechy, które umożliwiają sowom polowanie w 
nocy, a w dzień odpoczywanie pozostając niezauważonymi.  

 
Rok z życia raniuszka 

Podczas zajęć dzieci poznają bliżej elementy biologii i ekologii raniuszka. Dowiedzą 
się jak wygląda raniuszek i z jakimi gatunkami można go pomylić, zobaczą z czego 
buduje gniazdo oraz ile jaj składa oraz czym się żywi. Istnieje możliwość 
przeprowadzenia analogicznych zajęć na temat wybranego przez Państwa gatunku. 

 
 

Czas trwania pojedynczych zajęć: około 30 min.  
 
Cena: 
1-2 zajęcia przeprowadzone jednego dnia: 100 zł brutto/zajęcia 
3-4 zajęcia przeprowadzone jednego dnia: 85 zł brutto/zajęcia 
 
Preferowana liczba dzieci biorących udział w pojedynczych zajęcia: do 25/jedna grupa 
przedszkolna. 

 
 
 
 
 



 
ZAJĘCIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 
Ptaki mojej okolicy 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 8-12 lat 

Opowieść o pospolitych ptakach żyjących w okolicy człowieka. Zajęcia mogą być 
zrealizowane w sali przy użyciu prezentacji multimedialnej lub w terenie – w 
najbliższej okolicy szkoły lub w wybranym przez Państwa miejscu (np. w parku).  
 

Ty też możesz pomóc ptakom  
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 8-12 lat 

Podczas zajęć uczniowie poznają proste, leżące w zasięgu ich możliwości sposoby 
pomocy ptakom: dowiedzą się jak zbudować prawidłową budkę dla ptaków oraz czym 
i kiedy dokarmiać, aby chcąc ptakom pomóc, nie zaszkodzić im, a także co zrobić w 
przypadku znalezienia rannego ptaka. Zajęcia realizowane w sali przy użyciu 
prezentacji multimedialnej.  
 

Sowy i sówki 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 10-12 lat 

Podczas sów dzieci zapoznają się z elementami biologii (w tym z wyglądem, głosami, 
sposobem polowania, miejscem żerowania i gniazdowania) czterech gatunków sów: 
uszatki, płomykówki, pójdźki i puszczyka). Dowiedzą się, które gatunki sów są 
zagrożone, które spotkać możemy w mieście, a także spróbują swoich sił jako badacze 
sowiego pokarmu. Zajęcia prowadzone są przy użyciu prezentacji multimedialnej oraz 
rekwizytów. 
 

Czas trwania pojedynczych zajęć: około 45 min.  
 
Cena: 
1-2 zajęcia prowadzone jednego dnia: 120 zł brutto/zajęcia 
3-4 zajęcia przeprowadzone jednego dnia: 100 zł brutto/zajęcia 
 
Preferowana liczba dzieci biorących udział w pojedynczych zajęcia: do 25/ klasa szkolna. 

 
Kontakt:  Aleksandra Wierzbicka, e-mail: ola@bocian.org.pl, tel.: 22 822 54 22. 

 


