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Mój karmnik przeznaczony jest dla jemiołuszki, sikorki 

bogatki, sikorki modraszki, sikorki sosnówki, sikorki 

czubatki, grubodzioba, trznadla, dzwońca, szczygła, 

dzięcioła dużego, gila, zięby, mazurka i wróbla 

domowego. 



Jemiołuszka: 

Poza okresem lęgowym jemiołuszka żyje w stadach, podczas nalotów inwazyjnych może ich być w 

stadzie nawet 1000 osobników. Jest ptakiem wędrownym. Przylot w na przełomie października i 

listopada, odlatuje w marcu i kwietniu, ostatnie odloty mają miejsce w maju. Nie boi się sąsiedztwa 

człowieka. 

Sikorka: 

Wielkością przypomina wróbla, jest od niego troszkę mniejsza. Dla przeciętnego obserwatora nie ma 

różnicy między samcem i samiczka. Pasjonat ptaków od razu zauważy drobny szczegół jakim jest 

dłuższy i szerszy krawat jakim samiec odróżnia się od samiczki. 

Dzwoniec: 

Dzwoniec jest ptakiem wielkości wróbla, o krępej budowie ciała. Jego dziób jest stosunkowo duży i 

stożkowaty, osadzony na masywnej głowie. Upierzenie samców charakteryzuje się większą 

intensywnością zielonożółtej barwy oraz intensywnie żółtymi wstawkami na skrzydłach i ogonie. 



Szczygieł: 

Ptak z rodziny łuszczakowatych – to moim zdaniem jeden z najpiękniejszych polskich ptaków. Pięknie, 

kolorowo upierzony śpiewak zawsze cieszy swoją obecnością. Dziś postaram się jak najdokładniej 

przedstawić Wam szczygła, aby każdy z Was mógł go rozpoznać podczas spacerów. 

Gil: 

Gil jest bardzo kolorowym ptakiem a poprawniej można jego kolor określić jako jaskrawy. Bardzo 

charakterystyczny pomarańczowy kolor mają policzki oraz pierś gila, natomiast grzbiet obfituje w 

kolorystykę niebiesko szarą. Czubek głowy w kolorze czarnym, kuper biały i długi niebiesko czarny 

ogon. 

Zięba: 

Samice zięby mają mniej intensywne kolory, mają zielono-brązowe skrzydła, a brzuch kremowo-

pomarańczowy. Ich głowę zdobią piórka w szarym kolorze. Natomiast samiec jest prawdziwym 

arcydziełem w świecie ptaków. Jego skrzydła są czarno-żółte z biało-czarnymi pasami, brzuch 

kremowo-pomarańczowy, policzki są czerwone, a podgardle różowe. Zięby występują w bardzo 

zróżnicowanych typach lasów, ale często widuje się je też na otwartych terenach. Nie unikają ludzi i 

korzystają z ich pomocy w postaci karmników. 



Wróbel domowy (Passer domesticus), nazywany także jagodnikiem, wróblem pospolitym 

i wróblem zwyczajnym, to ptak niewielkich rozmiarów, zamieszkujący Europę i Azję. 

Waży mniej więcej tyle, co ćwiartka przeciętnej tabliczki czekolady. Ma krępą sylwetkę, 

sporej wielkości głowę i silny dziób. Samiczki są mniej barwne niż samce – ich upierzenie 

jest głównie szarobrązowe z jasną brwią. Z kolei samce mają ubarwienie niejednolite – 

głowa jest z wierzchu szara, z tyłu wróbel, wierzch ciała - kasztanowaty i szaro 

czerniawy, brzuch popielaty. Na podgardlu ma czarny, elegancki „krawat”, a 

na skrzydle jasną pręgę. 











„Domek dla 

ptaszków” 

I. Suchorzewska 

Dziś w przedszkolu 

Krzyś i Tomek 

zmajstrowali ptaszkom 

domek. 

Jest podłoga, jest i 

daszek 

żeby mógł się zmieścić 

ptaszek. 

Jest na miejsce na 

okruszki 

dla wróbelka, 

pośmieciuszki. 

Jest i gwoździk na 

skraweczki 

dla łakomej sikoreczki. 















Przyleciały gile nawet nie wiem ile.  

Przyleciały gile, a tu śniegu tyle.  

Cała jarzębina śniegiem oblepiona. 

- Co będziecie jadły? 

- Nie kłopocz się o nas.  

  

Przyjdzie do nas Sonia  

Sypnie trochę ziarna 

I będzie pojedzona już ptasia ferajna. 














