ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ

Jak jistě všichni víme, les je plný zvířátek. Všechna lesní zvířátka si během roku
střádají potravu na zimu. Každý má rád něco jiného, ale všichni vědí, že na zimu se
musejí pořádně připravit. Někdy umí být totiž zima dlouhá a krutá. Naštěstí, když se
stane, že některému ze zvířátek dojdou zásoby, nezůstanou hlady. Lidé totiž vytvořili
pro zvířátka krmelec, kam nosí hlavně v zimě potravu. Mrkve, jablka, seno a další
dobroty.
Když nastává podzimní čas, zvířátka pobíhají po
lese sem a tam a střádají poslední zásoby na zimu. Veverky poskakují ze stromu na
strom a sbírají žaludy a oříšky, které si potom běží schovat do dutin stromu nebo si je
zahrabou někam do země, když se zrovna nikdo nedívá. Jakmile si zvířátka všimnou
prvních sněhových vloček, tak ví, že sběr dalších dobrůtek už nestíhají. Někteří i
nadále pobíhají po lese a další se pomalu ukládají k zimnímu spánku.
A co se děje s ptáčky? O ty se lidé umí také postarat. Vyrábějí pro ptáčky krmítka, do
kterých jim sypou semínka nebo pověsí kus špeku. Sýkorka má nejraději
slunečnicová semínka. O zbylá semínka se podělí se svými kamarády. Musí se mít
však na pozoru před havrany, do krmítka dokáží strčit jen svůj dlouhý zobák, a tak se
nedostane ke všem semínkům. Marně se snaží sýkorky okrást o jejich dobroty, ale
každou zimu to zkouší znova a znova.
V lese zase stojí větší krmítko, tentokrát je to krmítko pro srnečky, laňky a jejich
manžele jeleny. Vedle krmelce je i něco pro zajíce a další malá zvířátka.
A co dělají medvědi a ježci? Pšššššt, ty nesmíme rušit, spí totiž celou zimu.
Divoká prasátka zase hrabou čumáky ve sněhu a hledají žaludy a oříšky a semena.
Když už je zima na odchodu, zvířátka zase pomalu vykukují ven. Vidí rozkvetlé
petrklíče, jak se derou všude kolem na povrch. Cítí sluníčko, jak se na ně hřejivě
usmívá. Slyší mláďátka šťastně zpívat, že už se jaro vrátilo a že si mohou konečně
zase všichni společně hrát.
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Jaká zvířátka můžeš potkat v lese?
Jaké ptáčky uvidíš u krmítka?
Co můžeme dát zvířátkům do krmítka nebo do krmelce?
Která zvířata v zimě spí?
Kteří ptáčkové odlétají do teplých krajin.

Vybarvi si obrázek

Přečti si s mamkou nebo taťkou společně pohádku

Najdi správnou cestičku

Na krmítko přileť ptáčku,

vem semínko do zobáčku.
Zima ještě dlouhá bude,
sníh už leží skoro všude.
Nemusíš mít obavu,
tady najdeš potravu.

• Vytleskej názvy ptáčků, kolikrát si tleskl
• Na jaké písmenko začíná jejich jméno
SÝKORKA

VRABEC

KOS

HAVRAN

PĚNKAVA

Obtáhni tužkou, jak letí ptáček ke krmítku

