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Temat:  „Choinkowe rozmaitości” 

Kryteria sukcesu: 

 

 Kształtuje wrażliwość i empatię 

 wykonuję pracę plastyczną zgodnie z instrukcją 

 rozwiązuję krzyżówkę 

 

 

 

 

 

Ptaki, które zimują w Polsce to głównie wróble, kosy, sikory, strzyżyki, szpaki, 
rudziki i niektóre gatunki dzięciołów. W miastach krążą całe stada gołębi i 

krukowatych. Zostają też mazurki i trznadle, które w czasie mroźnych miesięcy, 
zmieniają swój pokarm z owadów na rośliny i nasiona. 

W październiku lub na początku listopada przylatują do Polski jemiołuszki oraz gile. 
Przybywają do nas również ptaki wodne. A ze względu na ocieplanie się klimatu 

coraz częściej na zimę zostają łabędzie nieme, które jeszcze niedawno odlatywały na 
południe. 

Różne gatunki potrzebują różnego pożywienia. Najwygodniej, jeśli kupicie specjalny 
zimowy pokarm w sklepie ogrodniczym. Mieszanki przygotowane z myślą o 

potrzebach ptaków żyjących na wolności (np. wróbli, mazurków i zięb) zawierają 



ziarna zbóż, roślin oleistych, strączkowych, motylkowych i krzyżowych, czasem 
orzechy ziemne lub suszone owoce. 

Możecie kupić nasiona pojedynczych roślin, np. słonecznika, którego ziarna 
chętnie zjedzą wszystkie ptaki zimujące w Polsce. Bardzo popularne wśród 

ziarnojadów są również ziarna prosa. Sikorki skuszą się na kawałek świeżej, 
niesolonej słoniny i specjalnie mieszanki tłuszczowo – nasienne w postaci kul lub 

dzwonków z tłuszczu i nasion roślin oleistych. Kosy, kwiczoły i drozdy chętnie zjedzą 
jabłka, owoce jarzębiny i rodzynki. 

 Zasady dokarmiania ptaków zimą, które musicie poznać: 

· Nie zaczynajcie dokarmiania zbyt wcześnie, bo możecie w ten sposób zaburzyć 
wędrówki ptaków. 

· Jeśli zaczęliście karmić ptaki, to koniecznie róbcie to regularnie, gdyż ptaki 
przyzwyczajają się do miejsca, w którym dostają pożywienie. 

· Utrzymujcie czystość w karmniku, aby zapobiec szerzeniu się chorób. 

· Nie karmcie ptaków spleśniałym chlebem i resztkami jedzenia ze stołu – słone 
i przyprawione pokarmy im szkodzą.   

Skończcie dokarmiać ptaki wraz z nadejściem wiosny. 

 

Pamiętajcie, że możecie samodzielnie przygotować mieszankę ziaren, która będzie 
doskonale zapewniać pokarm zimującym ptakom.  

Poniżej link do YouTube, który pokaże wam, jak przygotować: 

Jak zrobić kule dla ptaków? How to make balls of birdseed? Как 
сделать шары из птичьего корма? - YouTube 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oQ9RUsDsaoc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=oQ9RUsDsaoc&feature=emb_title


 
 
 

Praca plastyczna: 

 

Dziś pragnę Wam zaprezentować wykonanie czerwonego Kardynałka. 

 

 

 

 

 

Do wykonania będziecie potrzebowali: 

- czerwony papier  

- nożyczki 

- klej do papieru 

- sznureczek 

- nożyczki 

- ołówek 

- flamaster 

 

 

 

Poniżej link do filmu, w którym pokazane jest jak krok po kroku wykonać dzisiejszą 

pracę: 

 

 

Paper Fan Bird Decoration - Paper Cardinal Ornament DIY - DIY 
Paper Christmas Ornaments - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A4Wmqo-wZww&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=A4Wmqo-wZww&feature=emb_title


 

Proponuję również uzupełnienie krzyżówki, 
Ciekawa jestem, czy będziecie znali wszystkie ptaszki? 

 
 
 

 
 



 

 
 

  


