
Dzień dobry :)

Dziś dowiemy się jak pomóc ptakom w zimie.

1. W tym tygodniu rozmawialiśmy już o zwierzętach, które zasypiają na zimę, czyli wchodzą 

w stan hibernacji. Wiecie już, że niedźwiedź, borsuk, jeż, nietoperz oraz wiewiórka przed 

zapadnięciem w sen dużo jedzą aby przetrwać zimę. Wiewiórka dodatkowo zbiera jeszcz 

zapasy na zimowe cieżkie czasy. Dziś porozmawiamy o tym jak pomóc ptakom, które 

zostają na zimę w naszym kraju.

2. “ Jak ptak” - Zapraszam do zabawy. Postrajcie się naśladować to co robią ptaki. Rodzice 

Wam w tym trochę pomogą.

• Kręcimy kółka jak jaskółki na niebie

• Stoimy na jednej nodze jak bociany

• Jesteśmy małymi, śpiewającymi ptaszkami, czyli skowronkami

• Chodzimy po łące jak bociany, wysoko unosząc kolana

• Stukamy w podłogę, jak dzięcioł w drzewo

• Machamy rękoma, jak sowa swoimi dużymi skrzydłami

• Skaczemy z gałęzi na gałąź, jak sikorka w poszukiwaniu jedzenia

3. Ptaki nie potrafą gromadzić zapasów i dlatego zimą bywają głodne. Kiedy przychodzą 

chłodne dni, mróz i śnieg zagoszczą na ziemi ptakom trudno dostać się do jedzenia. Ziemia 

jet zmarznięta i nie mogą wygrzebać sobie z niej pazurkami przysmaków, dodatkowo 

warstwa śniegu jescze to utrudnia. Jednak ludzie moga temu zaradzić budując karmniki i  

dokarmiając ptaki ich przysmakami. Nie jest to wcale trudne. Pamiętaj  jednak, jeśli już raz 

rozpoczniesz dokarmianie nie zapominaj codziennie dosypywać pokarmu. Ptaki bardzo 

szybko się przyzwyczajają i wracają do tego samego karmnika. Będą to robić przez wiele 

dni, nawet jeśli nie będzie tam jedzenia, a wówczas może nie starczyć im już sił na szukanie

innego pokarmu.



4. “Co jedzą ptaki?” - spróbujcie z rodzicami zastanowić jak nazywają sie i co lubią jeść ptaki, 

które macie na obrazkach. Drodzy rodzice zanim dziecko udzieli odpowiedzi zasłońcie 

obrazek przedstwaiający pokarm.

Czy wydujecie czasem te ptaki za oknem swojego pokoju?
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Pamiętajcie!
Nie dokarmiajcie ptaków chlebem, to nie jest dobre dla ich zdrowia.

5.  „Leci ptaszek” – zabawa ruchowa. 

Właczcie swoją ulubioną muzykę, rozłóżcie na podładze  kilka większych klcków. Drodzy 

rodzice dzieci to ptaki, które na przerwę w muzyce lecą do swojego karmnika – klocka 

po jedzenie, kiedy muzyka gra dziecko naśladując ruchy ptaków porusza sie swobodnie 

po pokoju. 

6. Może zrobicie własny karmnik? To bardzo proste. 



Potrzebna będzie duża plastikowa butelka  np. po wodzie, nożyczki, sznurek, trochę 

orzechów i innych nasionek np. lnu czy płatkó owsianych.

Na szyjce butelki dobrze zawiązujemy sznurek, tak aby stworzyć uchwyt do zawieszenia 

butelki na drzewie. W połowie butelki wycinamy kawałek plastiku tworząc otwór dla 

ptaków. Na dnie butelki wysycie pokarm i gotowe :)



7. Zachęcam was też do wykonania karty pracy.




