
Зимуючі птахи “ЗИМУЮЧІ  

 ПТАХИ” 

Презентація на тему 



Які птахи зимують в 

 нашій місцевості? 

 



Повзик 

Синичка 



Дрізд-омелюх 

Горобець Сойка Дятел 



Голуби 

Сорока 

  



Снігур 

Звідкіль налетіли 

Стоголосим табуном 

 І розсипалися в полі 

Над розсипаним зерном. 

Заспівали, задзвеніли, 

Мов заграли кобзарі... 

 Де взялась весела зграя, 

Жарогрудні снігурі. 



Дятел зелений Дятел строкатий Дятел чорний 



Досить рідкісна в наших краях птаха – ШИШКАР 

 

У якої пташки все не так,  як у інших –  

і дзьоб хрест-навхрест, і  пташенят вона  

виводить взимку? 



Ворона 

Галка 





Ребуси “Наші пернаті друзі” 
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ВІДПОВІДІ: 
1. Ворона 

2. Сорока 

3. Синиці 
4. Голуб 

5. Горобці 

Завдання: заповни 

клітинки назвою 
зимуючої пташки 



Конкурс кмітливих 

 

 

За 5 хвилин з цих букв потрібно скласти 

якомога більше назв птахів. Одну букву можна 

використовувати декілька разів. 

 

С,Р,Й,К,Л,О,В,І,П,А,Т,Е,Н,Ч 

Сова, сорока, сойка, сокіл, ластівка, орел, 

соловей, пелікан, перепілка, лелека, ворона, 

павич, тетерів. 

Відповіді: 



 Чим  

корисні 

 птахи? 



Зима для птахів - це велике випробовування. 

Птахи потребують нашої допомоги. 

 І найкращим подарунком для них стане 

годівничка з кормом. 



Тих, у кого є кормушки,  
В кого є пташки в дворі,  

 

 

 
 

Не кусають того мухи  
І вередливі комарі.  



 В зимовий час птахи гинуть не стільки від холоду, а від 

того, що не вистачає їжі. Особливо важко птахам в ті часи, 

коли ожеледиця і сильні снігопади, коли земля, гілки дерев 

покриті льодом і снігом. Ось у ці скрутні часи для птахів 

на допомогу повинні прийти юннати. 



Допоможемо 

птахам взимку, а 

вони віддячать нам 

влітку! 



Пташки добре 

пам'ятають місце, 

де їх годували 

минулої зими і 

повертаються туди 

не самі, а із своїми 

малюками.  



Якщо нині ми не допоможемо їм, то хто 

допомагатиме нам весною й влітку?  



 

Ніколи не зробимо шкоди  

Ми пташці у нашім краю.  

Хай лише в гаї і в лісі  

Щоденно співає для нас. 

 

 

Ми друзі і вірні і чуйні,  

Бо ми бережем повсякчас  

Пташок, що літають у вирій, 

І тих, що зимують у нас. 


