
PROJEKT EDUKACYJNY: Czy łatwo ptakom i zwierzętom przetrwać zimę?  
 

"Uczmy miłości do przyrody 
 uczmy spostrzegać jej piękno 
 cieszyć się nim, podziwiać je  

                         i przestrzegajmy dzieci  
by tego piękna nie niszczyły." 

 H. Zdzitowiecka  
 

 

 

 

W naszej szkole został przeprowadzony projekt edukacyjny przez panie z przedszkola p. Annę 

Zygmunt i p. Danutę Górną  trwający od grudnia do końca lutego  dla grupy 3-4 oraz 5-6 latków pt. 

„ Czy łatwo ptakom i  zwierzętom przetrwać zimę?”.  

Głównym celem projektu było pogłębianie świadomości dzieci, że jesteśmy integralną częścią 

przyrody i że do nas należy troska o jej stan. Podczas realizacji projektu dzieci poznały gatunki 

zwierząt żyjących w Polsce w okresie zimowym. Poprzez gry edukacyjne, pogadanki, ilustracje 

uczniowie mieli możliwość zrozumienia potrzeby dokarmiania zwierząt zimą.  

 

I. Rozpoczęcie projektu: 
1.Sprawdzenie wiedzy dzieci na temat określony w projekcie – lista pytań 

- jak zwierzęta spędzają zimę? – burza mózgów 

- jak ptaki spędzają zimę? – burza mózgów 

 - czym zwierzęta/ptaki żywią się w zimie? 

- jak mogę ptakom i zwierzętom pomóc przetrwać zimę? 

- czym zajmuje się leśnik? 

2. Szukanie materiałów przez dzieci w domu, korzystanie z pomocy rodziców. 

 

II. Realizacja projektu 
   1.Zajęcia otwarte z udziałem rodziców na temat życia zwierząt i ptaków zimą z wykorzystaniem 

ilustracji ptaków, tablic demonstracyjnych, , albumów i wiadomości przygotowanych przez dzieci z 

pomocą rodziców. 

   2. Odbyły się zajęcia konstrukcyjno – techniczne z udziałem rodziców i dzieci.  

   Dzieci obserwowały pracę wykonania karmników, które zostały umieszczone na terenie szkoły,  

co   ułatwia obserwację dokarmianie  ptaków pozostających i przylatujących w okresie zimowym. 

   3. Spotkanie z leśnikiem w przedszkolu – rozmowa nt. zwierząt w zimie, pracy leśnika, sposobów    

dbania o zwierzęta. 

 



 

  W celu utrwalenia wiadomości uczniowie mieli możliwość spotkania się z leśniczym panem 

Wacławem Jagiełło. Opowiedział o swojej pracy, o lesie i  mieszkających w nim zwierzętach. 

Podkreślił, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt 

w nim mieszkających. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać zwyczaje wybranych zwierząt 

(sarny, dzika, lisa, bobra, łosia) zamieszkujących lasy naszej okolicy. Uczestnicy spotkania 

dowiedzieli się także, w jaki sposób pomóc zwierzętom przetrwać zimę i dlaczego niektóre 

zwierzęta gromadzą zapasy, a inne zapadają w sen zimowy. 

Nie zapomnieliśmy o skrzydlatych przyjaciołach.  Dowiedzieliśmy się od pana Jagiełły wielu 

ciekawych informacji na temat ptaków odlatujących jesienią do ciepłych krajów.  Opowiedział nam 

również o ptakach przylatujących na zimę do Polski i o sposobach pomocy ptakom pozostających   

w okresie zimy w naszym pięknym kraju.  

 

 

 

 

Wspólnie też  wybraliśmy się  na wycieczkę aby zanieść naszym leśnym przyjaciołom pożywienie. 

 

 



 

Systematycznie też uzupełnialiśmy pokarm w naszych szkolnych karmnikach. 

 

Odbyły się zajęcia plastyczne – przygotowanie prac na wystawę  tematyczną. Dzieci wspólnie z 

nauczycielkami wykonały karmnik z kartonu i ptaki przylatujące na zimę i zimujące u nas. Ptaki 

wykonały różnymi technikami: wydzieranka z kolorowego papieru i plasteliny. 

W karmniku znalazły się prawdziwe ziarna dla ptaków. 

 

Powróciłyśmy do listy pytań z początku realizacji projektu i podsumowałyśmy wspólna pracę. 

 

III. Zakończenie projektu. 
    Wystawa pracy plastycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


