
Kółko ekologiczne „MAŁY EKOLOG”

ZAJĘCIA CZWARTE „POMAGAMY PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

Witam Was serdecznie na kolejnych zajęciach kółka
i zapraszam do ekologicznych zabaw

Przywitajmy się słowami piosenki :
Witam Was, Witam Was ekologii już czas!
Jestem Ja, jesteś Ty, raz, dwa i trzy!

Na początek zrobimy sobie rozgrzewkę czyli ekologiczną gimnastykę. 
Potrzebujemy do tego serwetek papierowych. Uwaga zaczynamy!

Zamieniamy się w małe wróbelki, którym zimą jest bardzo zimno, dlatego żeby się rozgrzać podskakujemy 
obunóż w miejscu (kilka podskoków), następnie kucamy i udajemy, że zbieramy ziarenka. Powtarzamy kilka
razy. 
Teraz „Wróbelki” machają skrzydełkami (w palcach trzymamy papierową serwetkę) i drobnymi kroczkami 
biegamy w kółeczko. 
Przyszedł bardzo silny wiatr, stoimy w rozkroku, ręce unosimy w górę w palcach trzymamając papierową 
serwetkę i poruszamy rękami kołysząc się na boki. Na hasło „silny wiatr” zataczamy rękami koło od góry do
skłonu pogłębionego. 
Na zakończenie leżymy na plecach, serwetkę kładziemy na twarzy i mocno w nią dmuchamy, tak żeby 
uniosła się do góry. Powtarzamy kilka razy.

Mam teraz dla Was zagadkę, posłuchajcie:
One potrafią
dziobać i latać,
ćwierkać lub gruchać,
gęgać lub kwakać.

Znacie odpowiedź? TAK to ptaki!

Niektóre ptaki na zimę odlatują do ciepłych krajów, ale są takie, które z nami zostają i takie, które lubią zimę
i specjanie do nas przylatują. Część ptaków dobrze sobie radzi zimą i nie trzeba ich dokarmiać, ale są takie, 
które wymagają pomocy. Najbardziej popularne zimujące ptaki, które warto mądrze dożywiać to 
między innymi: 



(zdjęcie z zasobów internetowych)
Czy udao Wam się zobaczyć kiedyś któregoś ptaszka?

Posłuchajcie opowiadania „Zimowy dzień” – A. Jureczka
W moim bloku mieszka starszy pan. Pan Karol, bo tak ma na imię, to naprawdę przedziwny gość.
Ciągle biegają za nim jakieś zwierzęta, jak za jakimś „zwierzątkowym czarodziejem”. Oto właśnie
on, popatrzcie; ma na głowie ten śmieszny kapelusz i okulary w drucianej oprawce.
Patrzcie tylko, jak zimny wiatr rozwiewa jego szalik w czerwone paski, a on nic – brnie po kolana
w śniegu. Czy kto widział, by wychodzić z domu w taką pogodę? Ciekawa jestem, dokąd ten mój
sąsiad idzie? Może do sklepu po słodkie bułeczki albo po gazetę do kiosku? Oj, nic z tego, dawno
już minął i kiosk, i sklep ze słodyczami. Nic, tylko idzie prosto przed siebie. Spójrzcie, właśnie
wchodzi do parku. Co też on będzie robił w tym parku? Może chce się pohuśtać? Ależ skąd, na to
jest już przecież za stary. A może usiądzie na ławce, by trochę odpocząć... Chyba nie, jest przecież
za zimno! Sąsiad idzie drogą, która prowadzi prosto do parkowego stawu. Spójrzcie tylko, pan
Karol wyjmuje coś z torby, chyba będzie karmił ptaki! Już podpływają do niego zziębnięte
łabędzie, na gałęziach przysiadły wróble, a przy brzegu rozsiadła się wrona.
Pan Karol sprawiedliwie rozdaje przyniesiony pokarm. Nawet wronie się trochę dostało.
W torbie jest już pusto, więc sąsiad pomachał ptakom na „do widzenia”. Oj ten pan
Karol, zamiast wracać do domu, idzie dalej w głąb parku. Popatrzcie, stanął pod największym
drzewem i do kogoś macha ręką.
Sąsiad wyciąga dłoń ku gałązce, a na jego rękawie siada mała wiewióreczka. Czy pan Karol też
coś dla niej ma? Mój sąsiad pomyślał o wszystkich zwierzętach w parku. Dla wiewiórki znalazło
się trochę orzechów. W parku robi się coraz zimniej, więc pan Karol pożegnał już małą
wiewiórkę. Ciekawa jestem, czy mój sąsiad jutro znów odwiedzi swoje zwierzątka?

Powiedzcie:
– Jakie zwierzęta spotkał pan Karol w parku?
– Dlaczego sąsiad odwiedza zwierzęta w parku?
– Czy tylko w parku należy pomagać zwierzętom?
– W jaki sposób dzieci, takie jak wy mogą pomagać zwierzętom (nie tylko zimą)?
– Jak wyglądałby park, las, puszcza, gdyby zabrakło zwierząt?



Pokolorujcie obrazek

(kolorowanka z zasobów internetowych)



Dokarmianie ptaków zimą i ich obserwacja może być bardzo interesujące, trzeba jednak pamiętać, że ptaki
nie mogą jeść wszystkiego, a zwłaszcza chleba, który jest dla nich bezwartościowy i szkodzi ich zdrowiu. 
Większość odwiedzających nas ptaków żywi się nasionami, ponieważ owoce i insekty są dużo trudniejsze do
znalezienia zimą. Jeśli chcemy pomóc zwierzętom, powinniśmy zapewnić im pokarm podobny do tego, 
który jedzą latem. Najlepsze pożywienie dla ptaków, jakie możemy im zaoferować to: słonina, nasiona 
słonecznika, pokruszone orzeszki ziemne, nasiona ostu, łój zmieszany z nasionami lub owocami, masło 
orzechowe, proso. 

Co możemy jeszcze zrobić zimą dla ptaków?
Możemy zrobić dla nich karmnik. Obejrzyjcie proszę, jakie pomysłowe karmniki można zrobić dla ptaków, 
wykorzystując różne materiały (link do obrazków z karmnikami znajduje się na stronie poniżej scenariusza 
zajęć). Ciekawe prawda?

Mam dla Was zadanie 
Zróbcie proszę z pomocą rodziców prosty karmnik, który można zrobić z plastikowej butelki po wodzie. 
Wystarczy wyciąć w nim otwory dla ptaków i nasypać ziaren. 

Można też zrobić podobny z wykorzystaniem drewnianych łyżek. 

(zdjęcia z zasobów internetowych)



Jeżeli ktoś z Was miałby ochotę zrobić z pomocą rodziców taki karmnik to podaję instrukcję.
Aby przygotować się do budowy takiego karmnika, potrzebujemy:

    pustą butelkę po wodzie o pojemności 1,5 l 
    drewniane kuchenne łyżki
    metalowy haczyk 
    nożyk 
    ciemny flamaster 
    sznurek 
    pokarm dla ptaków (ziarno).

Kiedy mamy już wszystkie elementy, możemy zabrać się za konstruowanie. Musimy zaznaczyć markerem 
dwa kółka o takiej średnicy, żeby po zrobieniu otworów zmieściła się w nich rączka łyżki. Miejsca na dziury
zaznaczamy na dwóch przeciwległych ścianach butelki. Proces można powtórzyć kilkukrotnie, w zależności 
od ilości przygotowanych łyżek, trzeba jednak pamiętać o zachowaniu różnicy wysokości między 
umieszczonymi łyżkami. Wystarczą dwie lub trzy drewniane łyżki. Następnie wycinamy uprzednio 
zaznaczone przez nas otwory. Pamiętajmy, że jeden otwór z każdej pary (ten, z którego będzie wystawał 
szerszy koniec łyżki) musi być poszerzony o kilka milimetrów z każdej strony. W ten sposób ziarenka będą 
delikatnie wysypywać się na wystającą z butelki łyżkę. Po wycięciu możemy wsadzić łyżki w butelkę. W 
nakrętkę od butelki musimy wkręcić haczyk. Odpowiednio głęboko zaczepiony, powinien spokojnie unieść 
obciążenie butelki z ziarnem. Ostatnim krokiem jest wypełnienie butelki pokarmem do pełna. Kiedy to 
zrobimy, wystarczy zakręcić zakrętkę i w wybranym miejscu zawiesić na sznurku nasz karmnik.  Po 
zawieszeniu od czasu do czasu warto potrząsnąć butelką – jeśli ziarno zatka otwory, wstrząs ułatwi 
wysypanie się pokarmu na łyżki. Pamiętajmy też o regularnej wymianie ziarna na nowe – pilnujmy, żeby nie
spleśniało. (Instrukcja zaczerpnięta z www.maxandmrau.pl)

MOŻNA TEŻ WYKONAĆ KARMNIK Z INNYCH MATERIAŁÓW 
WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU!

Karmnik można przynieść do przedszkola i zostanie zawieszony w naszym ogrodzie.

Teraz się już żegnamy, a na zakończenie polecam Wam film edukacyjny o ptakach, który znajdziecie na 
youtube
https://www.youtube.com/watch?v=p1uZMp43tS0

Życzę Wam dobrej zabawy 

pani Marysia

http://www.maxandmrau.pl/

