
 

 

 

            

 

 

            Zima 

    Ewa Stadmüller 

  

Już od rana zima biała 

Mnóstwo ma roboty. 

Nałożyła śnieżne czapy 

Na wszyściutkie płoty. 

Drzewa w futra otuliła 

I ciepłe buciki. 

Na okapach zawiesiła 

Sopli naszyjniki. 

Każdą trawkę ustroiła 

W szatkę koronkową. 

No nareszcie- odetchnęła 

- teraz jest zimowo. 

 

  

 

   

 

 

 

 

           

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goście w karmniku 

 

 
Zima to czas kiedy trzeba otoczyć opieką gości, którzy odwiedzają nas o tej porze roku z zagranicy. 

Podczas gdy nasze ptaki przenoszą się na południe, do ciepłych krajów, wszystkie wrony, gawrony, 

gile, jemiołuszki przylatują do Polski. Nasza zima jest łagodniejsza dla gości w porównaniu z zimą 

w ich ojczyźnie i czują się u nas znakomicie! Na wiosnę znów wrócą na północ, a do nas z południa 

powrócą te ptaki, które tu przyszły na świat. Kiedy spadnie pierwszy śnieg i jest mróz,  pamiętajmy, 

aby zadbać o wszystkie ptaki, zarówno te które do nas przylatują na zimę, jak i te które mieszkają w 

Polsce przez cały rok. Możemy dokarmiać ptaki, wsypując słonecznik, siemię lniane i inne ziarenka 

do specjalnie przygotowanych karmników. Warto zawiesić także paski słoniny lub specjalne ptasie 

pyzy, które możemy kupić w sklepie.  To gotowe kule z dobrą karmą, umieszczone w siatce. 

 

 

Oto kilka ptaków, które chętnie odwiedzą karmnik każdego przedszkolaka: 

 

 Wróbel- to ptak, który pochodzi z południa, nie jest przystosowany do samodzielnego 

przeżycia zimy. W zimie wróble trzymają się wyłącznie ludzkich zabudowań, szukają miejsc 

ocieplonych przez człowieka, często żerują na odpadkach wyrzuconych na śmietniki, są też 

stałymi gośćmi w karmniku. 

 

 Sierpówka- zwana również synogarlicą turecką, to gość z Azji, z wierzchu piaskowoszary z 

ciemnymi lotkami i białą końcówką ogona. Na karku posiada charakterystyczną czarną pół-

obrożę z białym obramowaniem górnej krawędzi, zwaną też „sierpem” od którego wzięła się 

nazwa tego ptaka. 

 

 Sikorka- występuje w naszym kraju bardzo licznie, można ją spotkać zarówno w miastach, jak 

i w lasach, ogrodach, wśród zarośli. Ma czarną główkę z białą plamą na policzku, żółty lub 

żółtozielony brzuszek, przez który przebiega czarny krawat oraz niebieskawe skrzydła i ogon. 

 

 Gil- nie występuje w Polsce zbyt licznie, bardzo łatwo go rozpoznać po czerwonej barwie na 

części brzusznej. Gile zamieszkują lasy, parki i sady. Bardzo często przylatują do karmników 

w poszukiwaniu pożywienia. 

 

 Grubodziób- to ptak nieco większy od wróbla, o dużej głowie i masywnym dziobie, ma krótką 

szyję i ogon. Nieliczne osobniki zimują w Polsce i można wtedy zobaczyć je w karmnikach. 

Grubodziób dzięki swojemu potężnemu dziobowi z łatwością miażdży pestki owoców i ziarna. 

 

 Dzwoniec- to mały ptak, wielkości wróbla,  rozpowszechniony w całej Polsce. Ma 

oliwkowozielone upierzenie, szare boki głowy, krótki, czarny na końcu ogon.  

 

 Jemiołuszka- to ptak, który swym wyglądem wyróżnia się w zimowej aurze. To wszystko przez 

długi, zaostrzony i powiewny czub na głowie. Niektóre jemiołuszki mają na końcach lotek 

czerwone płytki, to jedyny europejski ptak, który posiada tak ozdobione skrzydła. 

 

 



Zimowa bajeczka dla przedszkolaka  

„Zimowe pogotowie” 

 

 
Nie każdemu się przytrafi, żeby mieć wuja- gajowego! A mnie się właśnie przytrafiło! Już drugi tydzień 

jestem w gajówce. Wokoło las, otulony śniegiem. Przedwczoraj wujek powiedział: 

-Jutro od świtu zabawimy się w „leśne pogotowie”! 

No to wczoraj wstaliśmy bardzo rano, nakarmiliśmy konie, do sań naładowaliśmy dużo paszy, a najwięcej 

siana i owsa, takiego niemłoconego w snopkach. Kidy wyruszyliśmy do lasu, ubrani w kożuchy, był jeszcze 

mrok. Sanie płynęły jak łódź, zostawiając za sobą dwie głębokie bruzdy, ale cichutko- bez żadnych 

dzwonków, żeby nie płoszyć zwierząt. Wujek nic nie mówił, tylko się pilnie rozglądał. Nagle coś zauważył, 

wstrzymał konie, wyskoczył z sań i pobrnął w śniegu ku jakiejś zaspie pod świerkami. 

- Co się stało?- zaniepokoiłem się. Ale wujek już wracał, dźwigając coś ciężkiego. 

-Wpadła biedula w zaspę! Pogotowie- w samą porę! 

- Ojejku! Sarenka- ucieszyłem się! 

- No widzisz, dla nich zaspy śniegu gorsze od mrozu i głodu! Nogi mają jak patyki, więc wpadają w zaspy i 

nie mogąc się z nich wygrzebać giną w takiej śnieżnej pułapce albo z głodu, albo napadnięte przez lisy, a 

najczęściej przez psy, spuszczone na noc z łańcuchów. 

Zawróciliśmy do gajówki. Pierwszy raz widziałem sarenkę z bliska. Była młodziutka i ledwo żywa ze 

zmęczenia. Przynieśliśmy ją do kuchni i oddali cioci w opiekę, a my z wujem z powrotem- w drogę! 

- A co będzie z naszą sarenką, kiedy wyzdrowieje?- zapytałem. 

- Pójdzie do lasu, jak ryba do wody! Nic jej nie będzie! 

Sanie sunęły cicho. Nagle wuj skręcił w pole. 

- Prrr!... Gniade!... Prrr!...Konie stanęły. Wujek wyjął łopatę i długo dokopywał się czegoś w śniegu. 

- Ojej, co to za namiocik?- zawołałem. Spód śniegu ukazał się taki daszek z dwóch opartych o siebie mat 

słomianych. 

- Kto tu mieszka? 

-Nie bój się, nie krasnoludki- roześmiał się wujek.- Pod tym daszkiem, na ziemi, nasypiemy pośladu 

jęczmienia, owsa, pszenicy, żyta, kukurydzy, zostawimy tez trochę kiszonki! To poczęstunek dla kuropatwy, 

bażantów, zajęcy i różnych innych zimowych głodomorów! No, ale na nas czas- wracamy do lasu! 

Po chwili wjeżdżaliśmy już na piękną leśną polanę, zbliżyliśmy się do paśnika i dalej ładować za drabinki 

siano i owies. 

- To dla jeleni, sarn i zajęcy będzie śniadanko , jak się patrzy!  

Odwiedziliśmy jeszcze kilka takich paśników. Nagle wujek zapytał- A lizaki- lubisz? 

- Lu…lu…bię…- wyjąkałem zdziwiony. 

- One tez lubią- kiwnął głową wujek. 

Uniosł z dna sań jakiś spory, szary kamień i położył go na pniu po śćiętym drzewie… 

- Czy to cukier?- zapytałem. 

- Cukierki to ty lubisz! One w lesie wolą sól! A liżą sobie nie lizaki, tylko lizawki, które właśnie kładziemy! 

 To im gasi pragnienie. Przyjdą jelenie, sarny, zające. Potrzebują widać soli- dla zdrowia. 

Ruszyliśmy dalej. Sanie nie zapadały się już w śniegu. Ciężaru im ubyło. Rozbudzone z drzemki wiewiórka 

tupała na nas z gałęzi, otrząsając obłoczki śniegi, dzięcioł w czerwonej czapeczce kuł w pień sosny. I znów 

polana, a na samym środku wielka, drewniana szopa! Wujek wstrzymał konie, wyniósł z szopy żłób na 

czterech nogach, nasypał do niego owsa i podsunął koniom. 

Weszliśmy do szopy. W kącie był wydzielony pokoik, stał w nim tapczan, stół, taborety, a w kącie gliniana 

kuchenka. 

- Tu można nawet nocować- powiedział wujek. 

Otworzyliśmy termos. Buchnęła para. Pyszna była ta gorąca herbata. 

- No a teraz jazda do domu! Trzymaj się mocno!- wracamy kuligiem- zawołał wujek. 



Ruszyliśmy szerokim traktem. Sanie były puste, lekkie, najedzone konie rwały z kopyta. Wiatr huczał w 

uszach, w tył uciekały drzewa, zostawał za nami las ze wszystkimi swoimi mieszkańcami! Wio, gniada. 

Wróciliśmy do gajówki. Wszystko w porządku. Sarenka stała już na własnych nogach. 

- Możesz się nią opiekować, póki sił nie nabierze- powiedziała ciocia. 

Wujek odpoczął chwilę i po obiedzie pojechał znów do lasu z robotnikami traktorem. Będą usuwać stare, 

chore drzewa, będą przerzedzać za gęste zagajniki. 

Kiedy późnym wieczorem zasypiałem w łóżku, marzyło mi się, żeby zamieszkać w tej starej szopie na polanie, 

nocami słuchać szumu lasu i przyjaźnić się ze zwierzętami. 

Stanęło mi przed oczami wszystko, co się przytrafiło tego dnia. Jak dorosnę, nie będę nikim innym, tylko 

gajowym- postanowiłem mocno i jeszcze mocniej usnąłem. 

 

Autor: F. Kobryńczuk 

 

 

 

Bezpieczne zabawy na śniegu 

 
Wraz z nastaniem zimy zaczyna się czas zabaw na śniegu. Aby spędzić ten czas radośnie, ale przede 

wszystkim bezpiecznie warto posłuchać kilku dobrych rad bałwanka! 

 

Dobre rady bałwanka 

Barbara Barszcz 

 

Śnieg zaprasza do zabawy, 

Górka kusi zboczem. 

 

Myślisz sobie: 

Dzisiaj chętnie na sanki wyskoczę! 

 

Gruba czapka, krem na nosie, 

Bo mróz szczypać lubi. 

 

Przy zabawie łatwo w zaspie 

Rękawiczki zgubić. 

 

Bałwan mruga spod rondelka 

Okiem jak węgielek. 

 

Posłuchajcie mojej rady 

Drodzy przyjaciele: 

 

Niechaj rozum w czasie zimy 

Nie pracuje gorzej, 

 

Bo zjeżdżanie przy ulicy 

Źle się skończyć może. 

 

 

 
 



Kolorowanka 
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Wydarzyło się w naszym Przedszkolu… 

 
23 października 2018- Wyjazd do Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie 

Tego dnia przedszkolaki udały się do Domu kultury 

„Sokół” w Strzyżowie aby zobaczyć spektakl Kieleckiego 

Teatru Lektur „Niesamowita wycieczka na każdym kroku 

bajeczka, czyli wędrówka to niesłychana baran spotkał 

barana”. Aktorzy w ciekawy i żartobliwy sposób 

przedstawili interpretację utworów J. Brzechwy i J. 

Tuwima, zachęcili również widownię do wspólnego śpiewu 

i  tańca.  

 

24 października 2018- „Przyjaciele z zielonej polany” 

Tego dnia nasze przedszkole odwiedzili aktorzy z Teatru Skrzat z Krakowa z przedstawieniem „Przyjaciele z 

zielonej polany”. Dzieci z uwagą śledziły przygody krówki, świnki, leśnego dziadka, złego wilka, a nawet 

Batmana. 

25, 29 października 2018- Zajęcia z mikroskopem 

W tych dniach przedszkolaki z grupy 5 , 4 i 8 miały okazję 

spotkać się z panią Katarzyną,  mamą Ewki, która jest 

nauczycielem zawodu w Medyczno Społecznym Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Dzieci miały okazję 

dowiedzieć się o wirusach, złych i dobrych bakteriach oraz 

gdzie je można spotkać. Zdobyły także cenne rady jak się przed 

nimi chronić. Każdy przedszkolak mógł oglądać przez 

mikroskop małe organizmy. Dziękujemy za interesujące 

spotkanie. 

 

6 listopada 2018- Przedszkolaki dla Niepodległej 

Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości to dla przedszkolaków wiele działań 

przybliżających im nasz rodzinny kraj. Dzieci pod kierunkiem 

wychowawców zapoznawały się z dziejami Polski i Polaków, 

w atrakcyjnej i przystępnej formie poznawały symbole 

narodowe. Na tak ważną rocznicę przygotowywały także 

program artystyczny, który zaprezentowały przed zaproszonymi 

gośćmi. 

 

9 listopada 2018- Rekord dla Niepodległej 

Ten dzień przedszkolaki rozpoczęły od posadzenia drzewka- 

dębu na setną rocznicę odzyskania niepodległości. Następnie 

udały się do sali ruchu gdzie dla młodszych kolegów 

wystawiły program artystyczny przygotowany na ta okazję. 

Dokładnie o godzinie 11:11 włączyły się do bicia Rekordu 

dla Niepodległej. Wszystkie przedszkolaki wraz 

z pracownikami przedszkola odśpiewały 4- zwrotkowy hymn 

narodowy. 



13 listopada 2018- W zdrowym ciele, zdrowy duch 

Tego dnia, w ramach promowania w naszym przedszkolu 

zdrowego odżywiania, dzieci z grupy 7 odwiedziła mama Oli, 

która jest dietetykiem. Pani dietetyk w interesujący sposób 

przedstawiła przedszkolakom Piramidę Zdrowego Żywienia 

i Aktywności Fizycznej, opowiedziała również jak ważne w 

życiu człowieka jest zdrowe odżywianie. Na koniec dzieci 

poczęstowały się zdrową przekąską – suszonymi jabłkami. 

 

 

15, 23 listopada 2018- Głośne Czytanie 

Przedszkolaki z grupy 4, 5, 6 i 7 spotkały się w Bibliotece 

Publicznej w Czudcu na drugim głośnym czytaniu. Okazją 

do tego była 100. Rocznica Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Panie bibliotekarki zamieniły się w króla 

Bolesława Chrobrego, królową Jadwigę oraz w Błazna. Na 

zakończenie spotkania dzieci zostały obdarowane 

pamiątkowymi wiatraczkami. 23 listopada panie z Biblioteki 

Publicznej w Czudcu odwiedziły w  naszym przedszkolu 

młodsze grupy: 1,2,3 i 8. 

18 listopada 2018- Przegląd Piosenki Religijnej 

 W niedzielne popołudnie przedszkolaki uczestniczyły w 

XXII Przeglądzie Piosenki Religijnej. Wykonały piosenki: 

My jesteśmy Polakami oraz Do Maryi tup, tup, tup. Zebrały 

gromkie brawa a także nagrody. 

 

 

23 listopada 2018- Spotkanie z animatorką 

Tego dnia odbyły się w naszym przedszkolu zajęcia: 

Bezpieczne zasady, poprowadzone przez animatorkę miały na celu poszerzenie wiedzy na temat różnych 

aspektów i przejawów przemocy ze strony dorosłych. Dzieci rozwijały umiejętności rozpoznawania 

zagrażających sytuacji. 

22- 26 listopada 2018- Dzień Misia 

W tych dniach wszystkie sale w naszym przedszkolu były 

piękne i kolorowe a to za sprawą pluszaków, które 

przyniosły dzieci. Przedszkolaki uczestniczyły w 

obchodach Światowego Dnia Misia. Te dni w przedszkolu 

był pełen uśmiechu oraz wspólnej zabawy, jednak 

najwięcej radości sprawił dzieciom sam fakt 

zaprezentowania swojego misia kolegom i możliwość 

zabawy ze swoim ukochanym pluszakiem. 

 

26 listopada 2018- Filharmonia 

 Tego dnia odbyło się drugie spotkanie z muzykami Filharmonii Podkarpackiej z Rzeszowa na audycji: 100 

lat Polsko! Dzieci mogły usłyszeć i zaśpiewać najsłynniejsze i najpiękniejsze pieśni patriotyczne, żołnierskie 

i wojskowe. Dzieci poznały także kolejne instrumenty: trąbkę i puzon. 

 



29 listopada 2018- Andrzejki 

Tego dnia odbyła się w naszym przedszkolu andrzejkowa 

zabawa taneczna. Do tańca dzieciom przygrywał Pan Jacek- nasz 

rytmik. W godzinach popołudniowych odbyły się także zabawy 

związane z tradycyjnymi andrzejkowymi wróżbami. 

 

 

 

 

5- 12 grudnia 2018- Wystawa w Ośrodku Kultury 

W tych dniach przedszkolaki mogły obejrzeć w sali 

Ośrodka Kultury w Czudcu pokonkursową wystawę 

Tradycyjne stroiki o ozdoby choinkowe. 

 

 

6 grudnia 2018- Wizyta Świętego Mikołaja 

Tradycyjnie , jak co roku, nasze przedszkole odwiedził 

wyjątkowy gość - Święty Mikołaj. Na tą wizytę 

wszystkie przedszkolaki czekały z wielką 

niecierpliwością. Rano odnalazły na swoich salach 

nowe zabawki . Po śniadaniu św. Mikołaj odwiedził 

wszystkie grupy wręczając upominki dla dzieci.  

 

 

 

 

13 grudnia 2018- Głośne Czytanie 

W tym dniu przedszkolaki z grupy 4,5 i 6 udały się do 

Biblioteki Publicznej w Czudcu gdzie odbyło się trzecie 

już w tym roku szkolnym Głośne Czytanie. Dzieci 

w pięknej świątecznej scenerii wysłuchały opowieści 

„Gwiazdka”.  

 

 

 

 

21 grudnia 2018- Przedszkolna Wigilia 

Tradycją w naszym przedszkolu jest organizowanie 

wspólnej dla wszystkich Wigilii. Stałą częścią tej 

uroczystości są Jasełka w wykonaniu starszaków. W tym 

roku przygotowały je dzieci z grupy 4. Pani dyrektor 

złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Nie zabrakło 

łamania się opłatkiem, życzeń i śpiewania kolęd przy 

wigilijnym stole, do którego zasiedli wszyscy pracownicy 

przedszkola oraz dzieci. 
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