


Niestety nie możemy się 
spotkać w przedszkolu i 
rozbudzać naszej ciekawości 
o zwierzętach zimą, ale 
mamy nadzieję, że nasza 
prezentacja pozwoli Wam 
miło spędzić czas z tematem 
dokarmiania zwierząt w 
domu. Zapraszamy Was do 
zapoznania się z naszymi 
zabawami.  

KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI w 
godzinach 

Czwartek: 6:30-16:45

Piątek: 6:30-11:45

Poniedziałek 6:30-11:45 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-NC-ND

http://bajarkowe.blogspot.com/2014/02/archiwalia-styczen-2011-wielkopolska.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Bajka o wróbelku i Zosi
• Na następnym slajdzie znajdą Państwo bajkę. Zachęcamy 

do przeczytania jej Naszym Przedszkolakom, a następnie 
na podstawie obrazków zawartych w prezentacji o 
opowiedzenie jej. Innym wariantem jest opowiadanie jej 
przez Państwa, ale z małymi przerwami, aby w tym czasie 
dziecko mogło wstawić odpowiedni wyraz lub nawet 
podpowiadać po jednej sylabie. 

• Np. Dom dla ptaków, do którego wrzucamy ziarna to …… 
(kar-…)

• Warto zadawać pytania: dlaczego ptaszek nie mógł sam 
znaleźć jedzenia. 

• Jak ubrana jest Zosia, czy jej ubranie jest odpowiednie na 
zimę? 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-NC-ND

https://www.flickr.com/photos/wezu/8399689440
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Bajka o wróbelku i Zosi(Anna Bomba)

Siedzi wróbelek na drzewie i smutno patrzy przed siebie. W karmniku nie 
ma jedzenia, wszędzie zmarznięta jest ziemia.

– Naprawdę jestem w potrzebie, o moim losie nikt nie wie? Jeżeli ktoś mi 
pomoże, to serce przed nim otworzę. Zobaczył Zosię z daleka, z decyzją 
więc już nie zwleka:

– Do niej o wsparcie się zwrócę, może swe troski porzucę. Poleciał 
wróbelek do Zosi, o ziarenka grzecznie prosi:

– Nasyp, proszę, do karmnika, bo mi w brzuszku gra muzyka. Nic nie 
jadłem od wieczora, a tu już śniadania pora. Zima dla mnie jest niemiła, 
śniegiem wszystko zasłoniła. Zosia poszła po ziarenka, wróbel puka do 
okienka, biedny, głodny, osowiały, dzieci o nim zapomniały. Idzie szybko 
Zosia mała, uśmiechnięta buzia cała. Pyszne ziarna słonecznika  wrzuca 
prosto do karmnika. Bajka dobrze się skończyła, Zosia wróbla nakarmiła. 
Przedszkolaki, pamiętajcie, ptaki zimą dokarmiajcie.









• Zaśpiewaj naszą kolędę  
- „Dzisiaj w Betlejem” 

• I powtórz swoje zdanie 
na przedstawienie 
choinkowe ☺



Dla chętnych karmnik do 
wydrukowania i wykonania 
wspólnie z dzieckiem 






