
Kochane Misie!  

Dziś poznacie ciekawy zawód  
 

Czy ktoś z Was słyszał o  takim zawodzie jak  ORNITOLOG? Może ktoś wie kto to w ogóle jest i 

czymś się zajmuje taka osoba ?A może wasi Rodzice coś wiedzą na temat tego zawodu? 

Otóż posłuchajcie: 

Ornitolog, to osoba zajmująca się obserwacją, opisem i czasami fotografią ptaków. Praca ornitologa 

polega na długotrwałych obserwacjach i zapisach zdobytych informacji. Osoba ta musi być 

cierpliwa i umiejętnie rozróżniać każdy ich rodzaj i gatunek. Dzięki tej pracy znamy wygląd, rodzaj 

i nazwy ptaków oraz posiadamy informacje związane ze zwyczajami, trasami przelotów oraz 

lęgowiskami ptaków. 

Pamiętajmy, że nie w każdym środowisku spotkamy ptaki. Zazwyczaj tam, gdzie jest dużo 

pożywienia lub wody, można znaleźć najwięcej ptaków. Od tego, jakie gatunki drzew i krzewów 

rosną w danym miejscu oraz  jakiego typu jest dany obszar, zależy jakie ptaki możemy tam 

zaobserwować. 

Jak już wiecie, praca ornitologa polega na obserwacji ptaków, dlatego wymaga ogromnego  

skupienia uwagi. Ornitolodzy dokonują obserwacji na wiele sposobów. Jedni obserwują je gołym 

okiem natomiast inni- bardziej profesjonalni ornitolodzy używają do tego celu specjalnego sprzętu- 

lornetki, kamer wideo, cyfrowych aparatów graficznych i innych. 

 

Ciekawostka! 

Czy wiecie, że osobną grupę stanowią ornitolodzy zajmujący się leczeniem pierzastych 

zwierząt domowych- papug, kanarków, pawi i innych. 

Może ktoś z WAS, Kochane Misie ma w domu tego typu ptaka ? 

 

Spójrzcie teraz na obrazek i zobaczcie jak wiele gatunków różnego rodzaju ptaków występuje  

w naszej przyrodzie. Bardzo wiele jest takich, których w ogóle nie znamy. Ale to właśnie 

dzięki  pracy ornitologów możemy je ptaki poznać i dowiedzieć się o nich wielu ciekawych 

rzeczy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bialystoksubiektywnie.com/blog/2019/10/02/podlaskie-ptaki-galeria-ptasich-pieknosci-

z-podlasi 
 

https://bialystoksubiektywnie.com/blog/2019/10/02/podlaskie-ptaki-galeria-ptasich-pieknosci-z-podlasi
https://bialystoksubiektywnie.com/blog/2019/10/02/podlaskie-ptaki-galeria-ptasich-pieknosci-z-podlasi


 

 

Spójrz teraz na poniższe obrazki. Przedstawiają one  ornitologów obserwujących  ptaki  

w przyrodzie.  

Przyjrzyj się dokładnie i powiedzcie: przy  pomocy jakich przyrządów dokonują oni obserwacji? 

Spośród wyrazów znajdujących się pod obrazkami wskaż odpowiednie nazwy przyrządów  

i otocz je pętlą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2018/Przewodnik-Katolicki-37-2018/Reportaz/Ptaki-z bliska 

http://www.podkarpackagrupaotop.pl/sklad.html 
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https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2018/Przewodnik-Katolicki-37-2018/Reportaz/Ptaki-z%20bliska
http://www.podkarpackagrupaotop.pl/sklad.html


 

Drogie przedszkolaki. W poprzednich dniach poznaliście już trochę bociana. Dzisiaj kolej na 

bliższe zapoznanie z różnymi gniazdami jakie budują jaskółki, skowronki  

i bociany. 

 

Bociany budują swoje wielkie gniazda wysoko na dachach domów albo na słupach. Służą im do 

tego gałęzie, patyki, sucha trawa. 

 https://twojezwierzeta.pl/ 

  

Jaskółki budują gniazda pod dachami albo sufitami pomieszczeń gospodarczych z grudek gliny. 

https://twojezwierzeta.pl/


Teraz pora na skowronka- uroczego wiosennego śpiewaka.  

 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/SKOWRONEK.pdf 

Skowronki budują gniazda bezpośrednio na ziemi, w trawie, pośród gęstej i niskiej 

roślinności. W małym dołku układa trawy i korzonki. Gniazdo jest zawsze dobrze ukryte i trudno je 

znaleźć. 

 

 

„Odgłosy ptaków” 

Jakie odgłosy wydają ptaki? Jak ze sobą rozmawiają? Zajrzyjcie tutaj, posłuchacie i spróbujcie 

naśladować ptasią mowę 

 https://www.glosy-ptakow.pl/alfabetyczny/ 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/SKOWRONEK.pdf
https://www.glosy-ptakow.pl/alfabetyczny/


 

 

https://przedszkolankowo.pl/ 


