
 Wizyta pana przyrodnika. 

W tym  miesiącu podczas 

spotkania z panem przyrodnikiem 

zastanawialiśmy się jak możemy pomóc 

zwierzętom podczas zimy. Wszyscy 

zgodnie stwierdziliśmy, że ludzie na 

przyjście zimy przygotowują się w 

następujący sposób: kupują ciepłe buty, 

czapki, szaliki, rękawiczki, ciepłe kurtki i 

spodnie. 

Dzieci uwielbiają zimę, ponieważ można lepić bałwana, jeździć na nartach, sankach i 

wymyślać zabawy w śniegu, a jak już marźniemy, przychodzimy do domu i 

rozgrzewamy się cieplutka herbatką. 

Ale czy myślicie, że zwierzątka też tak jak 

dzieci lubią zimę? Trudno powiedzieć, na 

pewno zwierzątka też przygotowują się do 

zimy.  Są takie, które zasypiają na zimę, są to 

niedźwiedzie, jeże, żabki (które zasypiają na 

dnie stawu pod listkami), borsuki… 

Ale są też i takie, które nie śpią i muszą sobie 

radzić z takimi przeszkodami i zagrożeniami jak zima. Zajączek nie zasypia na zimę, 

przed przyjściem zimy wymienia letnie futerko na zimowe. Jest mu bardzo ciężko 

podczas zimy, ma krótkie nóżki i żeby przeskoczyć zaspę śniegową potrzebuje dwa 

razy tyle siły, co podczas zwykłego skoku po trawce. 

Pan przyrodnik podpowiedział nam jak 

łatwo można sprawdzić jakie zwierzęta, nie 

zasypiają na zimę – należy wybrać się do 

lasu i poszukać tropów na śniegu. Poza 

śladami na  śniegu można też spotkać ślady 

na drzewach np.: obgryziona kora drzew. 

 



Jak kora z drzew obgryziona będzie dużymi 

płatami to znaczy, że korę zjadł jeleń, a jak 

na korze drzewa będą 2-3 kreski, to znaczy, 

że podjadał ją zajączek. Panowie pracujący w 

lesie właśnie po śladach i obgryzionej korze 

drzew wiedzą, że w danym miejscu żyją 

zwierzątka i jak przychodzi zima, pomagają 

im, zawożąc sianko dla sarenek, marchewkę dla zajączków i suchy chlebek. 

My też pomagamy zwierzętom zimą np.: zawieszamy karmnik, do którego 

wsypujemy ziarenka, zawieszamy słoninkę, którą uwielbia każda sikorka. 

Pan przyrodnik powiedział, że jak już minie zima i przyjdą wiosenne dni, to 

ptaszki, którym pomogliśmy zimą odwdzięczą nam się pięknym 

śpiewem i będą nam śpiewać całe lato. 

Największą niespodzianką było dla nas 

zwierzątko, które  przyniósł ze sobą pan 

przyrodnik – skunks. Piękny, biało–czarny z 

puszystym, mięciutkim futerkiem. 

Musieliśmy być bardzo cichutko, gdyż nasz 

gość mógłby się przestraszyć i uciec do 

swojej transportówki, w której do nas 

przyjechał.  

Monika Surma 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


