
 

Zwierzęta zimą 

(28.12 – 01.01) 

 

1. Wysłuchaj wiersza pt. „Kto pamięta o zwierzętach?” i odpowiedz na pytania. 

Leśnik sarnom wyniósł siano 

i sól do solniczki, 

a wiewiórka chowa w dziupli 

swoje smakołyczki. 

Lis futerko kupił nowe, 

wróble zaś zmieniły piórka. 

W sen zapadły jeże, żaby, 

śpi już nawet mała pszczółka. 

Cisza w lesie coraz głębsza, 

pochowały się zwierzęta. 

Co też zimą będą jadły? 

Czy też o nich ktoś pamięta? 

Pan leśniczy dba o sarny 

w swej leśnej zagrodzie. 

My o ptaki dbać musimy, 

lecz w naszym ogrodzie. 

 

- O jakich zwierzętach była mowa w wierszu? 

- Kto zapadł w sen zimowy? 

- Kto ma nowe futro? 

- Co robi wiewiórka? 

- Które zwierzęta mają kłopot ze zdobyciem pożywienia? 

- Kto o nich zadba i w jaki sposób? 

 

2. Rozwiąż zagadki. Dopasuj zdjęcia do odpowiednich nazw zwierząt i podziel je na sylaby. 

• Ja nie śpiewam jak kanarek, piórka moje zwykle szare.                                   

 Zwykle po swojemu ćwierkam, do okienka twego zerkam. (wróbel) 

• Ma długa szczecinę, świnki jest kuzynem.                                                                        

 Zjada żołędzie, gdy przyjdzie jesień.                                                                                 

Można go spotkać w polu lub w lesie. (dzik) 

• Szare futro, długie uszy, ogonek nieduży.                                                                            

Gdy się w krzakach coś poruszy zmyka, aż się kurzy. (zając) 

• W dziupli swej na drzewie, gdy nikt o tym nie wie,                                                   

Orzechów zapasy zbiera na zimowe czasy. (wiewiórka) 

• Żółty brzuszek, modra główka, nastroszone z zimna piórka.                                                   

Z daleka do nas przyleciała o słoninkę zapytała. (sikorka) 

 



3. Oceń czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. 

- Zima to pora roku, która następuje po lecie. 

- Karmnik do domek dla psa.  

- Śnieg utrudnia zwierzętom zdobycie pożywienia. 

- Przysmakiem sarenek są ciasteczka. 

- Na zimę przylatują do nas bociany. 

- Niedźwiedź zimą zasypia w głęboki sen. 

- Przysmakiem sikorek jest słoninka.  

- Paśnik – to miejsce, w którym leśnicy zimą zostawiają zwierzętom pożywienie. 

- Wiewiórki na zimę w swojej dziupli gromadzą rodzynki. 

- Przysmakiem dzika są żołędzie. 

 

4. Skreśl tyle żołędzi ile zjadły wiewiórki. Ile żołędzi zostało każdej z wiewiórek? 

Której zostało najwięcej? 

 

 

 

Zjadłam 4 

żołędzie. Ile 

zostało? 

Zjadłam 3 

żołędzie. Ile 

zostało? 

Zjadłam 1 

żołędzia. Ile 

zostało? 

Zjadłam 2 

żołędzie. Ile 

zostało? 


