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Chrońmy ptaki !

• Ptaki są ważnym elementem w ekosystemach, ich piękny godowy
śpiew pozytywnie wpływa na psychikę człowieka, łagodzi stres or
az poprawia nastrój.

• Trwa okres lęgowy ptaków, budowanie gniazd, wysiadywanie
jaj i opieka nad pisklętami. Dla prawidłowego ich rozwoju
niezbędna jest woda, której obecnie w Polsce jest deficyt.

• Z inicjatywą ochrony środowiska i ptaków wyszli uczniowie naszej
szkoły, poprzez smodzielne budowanie i wystawianie w swoich
ogrodach, na balkonach, działkach, a nawet na oknach, 
pomysłowych poidełek ze świeżą wodą dla skrzydlatych
przyjaciół .



Poidło dla moich ptaków :)

fot. Małgorzata Kniat



Poidełka dla ptaków

Wiktoria Popińska kl.8a



Poidełka dla ptaków w moim ogrodzie

Tatiana Olszewska kl.6f



Poidełka dla ptaków w moim ogrodzie.
Małgorzata Pawlak klasa 5D



Poidełka dla ptaków

• Moje poidełko wykonałam z butelki I sznurka z 
kulek.

• Poidełko powiesiłam na drzewie w widocznym
miejscu dla ptaków

• Po moich obserwacjach zauważyłam, że ptaki
przylatywały się napić wody z poidełka.

• Magdalena Walczak

• Kl. VIIIc



POIDEŁKO I BUDKA LĘGOWA DLA 
PTAKÓW W MOIM OGRODZIE

Budka lęgowa na drzewie w moim ogrodzie została
powieszona już wczesną wiosną. Oczekuje ona na
nowych gości.

Z powodu panującej suszy, braku dostępu ptaków
do wody

w pobliżu budki lęgowej powiesiłam poidełko dla
ptaków.

Hanna Woelke kl. VB



Moje poidełko dla ptaków

•Dziś powiesiłem moje poidełko dla 

ptaków. Jest wykonane z plastikowej butelki 

wisi na balkonie i czeka na gośći.

•Krystian krawczyk



Poidełko dla ptaków na 
moim podwórku

•Moje poidełko wykonałem w kolorach przypominających 

naturalne zadrzewienie jakie występuje w koronie drzew.

•Powiesiłem go obok mojego karmnika.

•Z powodu mniejszej ilości opadów na naszym terenie oraz w 

całym kraju.

•DAREK NOWAK

•KLASA 6E 



W moim ogrodzie powstało poidełko dla 

ptaków na drzewie oraz na balkonie.

Kacper Kręgielski kl. 5d



Poidełka dla ptaszków bieszczadzkich na polu.

Filip i Patryk kl.6f  i 5d



Poidełko w moim 
ogrodzie powstało 

na ozdobnym korzeniu:

Ptaki często przebywają u mnie w 

ogrodzie, ponieważ mamy dużo 

drzew. Pomyślałam zatem, aby 

moje poidełko umieścić właśnie w 

tym miejscu, ponieważ jest blisko 

miejsc w których te ptaki się 

pojawiają.

Oliwia Kolańska 6D



Pierwszy 
ptaszek, który 
nas odwiedził

•To jest mały pisklak, 

który błąkał się po 

ogrodzie i zwrócił uwagę 

na poidełko a później 

również zamieszkał w 

karmniku.



POIDEŁKO DLA 
PTAKÓW

•Poidełko zrobiłam z butelki plastikowej, pokrywy od 
płyt CD. Na butelce zamocowałam obręcz z drucika do 
którego przyczepiłam łańcuszek. W butelce zrobiłam 
dziurki, dzięki którym może wypływać woda. Do 
pokrywy dokleiłam nakrętkę, aby butelka była 
przymocowana do drugiej części poidełka.

•Powiesiłam je na drzewie, ponieważ ptaki często tam 
siadają. Teraz podczas suszy ptaki będą mogły ugasić 
pragnienie.

•MARIA BEDNAREK KL VI F



Poidełko dla ptaków 

umieściłam na 

karmniku,który 

znajduje się na balkonie.

Dzięki poidełku w 

upalne dni i podczas 

suszy ptaki bedą mogły 

ugasić pragnienie a 

także zadbać o właściwą 

pielęgnację piór.

POIDEŁKO DLA PTAKÓW

Eliza Szulc kl.VIb



Poidełko dla ptaków

Wykonanie niezwykle proste

, wystarczy gips budowlany , 

liscie kapusty i piasek.

Pięknie wkomponował sie w 

otoczenei krasnala i drzewka.

Przemek Tondaś kl 6f



Asia Dąbrowska

kl. VI e
W moim ogrodzie

można spotkać wiele ptaków, więc przygotowałam dla nich kilka 

poidełek.



fot. Asia Dąbrowska



Poidełko w moim ogrodzie z 
małą niespodzianką w środku :)

fot. Asia Dąbrowska



Poidełko powstało z pucharka 
do lodów, butelki plastikowej

i kamieni. Zostało ustawione 
na moim balkonie.

Jakub Glinkowski VIIIB



Moją ozdobą szklanego stołu na tarasie
jest poidełko z funkcją dokarmiania

ptaszków.Codziennie przylatują ptaki ,
a ja podziwiam jak delektują się wodą i
karmą,którą zmieniam każdego dnia.

DANIEL GROCH 6C



Mateusz Adamkiewicz kl 5d



Poidełka w moim 

ogrodzie

Mikołaj Melka kl. VId



POIDEŁKO

POIDEŁKO U MOICH 

DZIADKÓW W OGRODZIE

NATAN JANTAS KL. VI D



Balkonowe poidełko

dla ptaków

Igor Kryś kl. V D



W moim ogrodzie jest oczko 
wodne, do którego w czasie 
upałów przylatuje 
wiele gatunków ptaków by 
się napić i wykąpać. Jest to 

najlepsze poidło dla nich.

t najlepsze poidło dla nich.

Aleksandra Szpera kl. VI B



Wróbel pijący wodę z oczka
w moim ogrodzie

Aleksandra Szpera kl. VIb



Poidełka dla 
ptaków w 

moim 
ogródku

Mikołaj Mikołajczak 

Kl.VI F



Mikołaj 

Mikołajczak Kl.VI F



Poidełka dla ptaków Ignacy Tomaszewski 5D

To bardzo ważne żeby ptaki, zwłaszcza w okresie lęgowym, miały dostęp do świeżej wody. Sporządziłem z mamą 5 

rodzajów poidełek i porozwieszałem je na drzewach i krzewach w ogrodzie. Nie zapomniałem też o pszczołach.



Poidełka dla ptaków.

Zestaw balkonowy.
Antonio Hałajda-Oczkowski Kl.VIIIa i Kamil Hałajda-Oczkowski Kl.Va



Antonio Hałajda-Oczkowski Kl.VIIIa

Kamil Hałajda-Oczkowski Kl.Va



Poidełko dla ptaków . • Poidełko

wykonałam z 

butelki tak jak na

filmiku, który Pani 

nam przysłała.

• Julia Ratajczak 

klasa 5a



Poidełko obserwacja

Zaobserwowałam ,że papugi chętnie piją

wodę z poidełka .

Julia Ratajczak klasa 5a



Poidełko dla ptaków

Moje poidełko wykonałem z butelki.

Ozdobiłem poidełko kamieniami, patykami oraz korą.

Powiesiłem je razem z karmnikiem.

Mateusz Sikorski 

Kl.5D



POIDEŁKO

dla moich ptaków

wśród roślin, 

na skrawku

małego ogrodu

Maciej Kuchciński

Klasa 6 e



Poidełko dla ptaków przed moim blokiem

Zuzanna Nowak klasa 6e



Zuzanna Nowak klasa 6e 

Po tygodniu obserwacji..... Udało się ;)



Poidełko dla ptaków
• Filip Adamkiewicz kl 6e



POIDEŁKA NA MOJEJ DZIAŁCE
KAMIL WRÓBLEWSKI VD



Poidełko dla
ptaków.

Eryk

Półrolniczak 5d



Poidełka dla ptaków

Gabriel Pospieszny VID



Poidełko dla ptaków

Basia Drygała klasa 6f



Wiktoria Nowak 6a

•Młody szpak zawitał do 

poidełka.



W ogrodzie stanęło poidełko.

Skrzydlaci mieszkańcy bardzo je 

polubili :)

Aleksandra Kuchcińska

klasa 5d



Poidełko dla skrzydlatych przyjaciół ...

Jakub Nadobny kl.6e



Poidełko dla ptaszków :)

Dawid Żakowski klasa 6D



Poidełko dla ptaków

Jakub Włodarczyk kl. VII B

• Poidełko zostało wykonane z 

plastikowej butelki, plastikowej

podstawki, kawałka drewna oraz

bambusowego kijka.



Poidełko w moim ogrodzie

Julia Kurs kl. VI F

Zdjęcia przedstawiają wykonane przeze mnie poidełko oraz oczko wodne w moim ogrodzie z 

którego w upalne dni korzystają nie tylko ptaki, ale I pszczoły a nawet koty :-)



Wszystkim współtwórcom

prezntacji serdecznie dziękuję :)

nauczyciel biologii: mgr Małgorzata Kniat


