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Zima 

22 grudnia- 21 marca 

 Jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu 

umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami 

powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu 

atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość 

świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia. 

 Zima astronomiczna rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego i trwa do momentu równonocy 

wiosennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 22 grudnia a 21 marca (czasami 

daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o 

jeden dzień). Podczas zimy astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od pory nocnej, jednak z każdą 

kolejną dobą dnia przybywa, a nocy ubywa. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pora_roku
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_powietrza
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https://pl.wikipedia.org/wiki/22_grudnia
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 Za zimę klimatyczną przyjmuje się okres roku, w którym średnia dobowa temperatura powietrza spada 

poniżej 0 °C. Zasadniczo zimę poprzedza jesień, jednak pomiędzy tymi okresami znajduje się klimatyczny 

etap przejściowy - przedzimie. Podobnie zimę od wiosny oddziela przedwiośnie. 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zima_klimatyczna&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Celsjusza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedzimie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiosna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedwio%C5%9Bnie


Rośliny, Zwierzęta  

  

 

 Większość roślin zimuje w formie nasion lub 

podziemnych kłączy, cebul i bulw. Na powierzchni 

pozostają tylko bezlistne krzewy i drzewa liściaste oraz 

zimozielone krzewy i drzewa iglaste. Śnieg 

pokrywający drzewa chroni je przed przemarzaniem, a 

szadź jest zjawiskiem występującym tylko w zimie, gdy 

jest mgła i mróz. 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nasiono
https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%82%C4%85cze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cebula_(botanika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bulwa_(botanika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Iglaste
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Mg%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%B3z


Zwierzęta w zimie 

 

 Dla zwierząt zima to okres walki o przetrwanie, rodzaj wielkiego życiowego egzaminu. Te słabe, chore 

lub niedostatecznie przygotowane mogą nie przetrwać skrajnie niekorzystnych warunków. Dzięki takiej 

naturalnej selekcji, wiosną do godów przystępują 

osobniki najsilniejsze, będące w domyśle nosicielami 

najlepszych genów. Jednak aby przetrwać zimę, nie 

wystarczą tylko geny i dobre zdrowie – trzeba jeszcze 

odpowiednio wcześnie rozpocząć przygotowania do 

tego trudnego okresu. Cześć zwierząt emigruje, 

uciekając przed głodem i chłodem, inne zapadają w 

sen zimowy lub hibernację, do minimum ograniczając 

swoją aktywność. Są wreszcie takie, które pozostają 

aktywne, chociaż drastycznie zmieniają dietę lub tryb 

życia. Warto poznać bliżej te trzy strategie przetrwania. 

http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/gen


 Utrzymanie stałej temperatury ciała, mimo że korzystne z punktu widzenia aktywności życiowej, jest 

bardzo kosztowne energetycznie. Oznacza to, że aby zrekompensować ogromną ilość energii potrzebną do 

ogrzania ciała, trzeba pochłaniać znacznie większą ilości pokarmu niż u zwierząt zmiennocieplnych. Nic 

dziwnego, że na taki ewolucyjny luksus mogły sobie pozwolić tylko dwie gromady zwierząt: ptaki i ssaki. 

Jednak w zimie niektóre rodzaje pokarmu są niedostępne, podczas gdy zapotrzebowanie na energię do 

ogrzania ciała nawet wzrasta. Ptaki, jako zwierzęta mogące przemieszczać się na znaczne odległości, 

uciekają przed tą patową sytuacją tam, gdzie o pokarm jest łatwiej. 

 

  

http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/temperatura
http://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/ssaki


Zima w sztuce: 

W malarstwie:  

Stanisław Witkiewicz – „Zima w Tatrach” 

Jak wszyscy wiemy najpiękniejsza zima jest w górach. Wiedzieli o 

tym polscy malarze, chętnie dokumentując zimowe krajobrazy na 

płótnie. Witkiewicz ukazał tatrzański krajobraz oblany księżycową 

poświatą, która wprowadza niezwykłą, magiczną atmosferę. Na 

obrazie nie ma żywej duszy, widzimy przed sobą tylko srogie, 

ośnieżone szczyty, tak samo niebezpieczne jak i piękne. Obraz 

powstał w 1908 r. i obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym w 

Warszawie. 

 

 



W poezji:  

„Zima” -  Władysław Bełza 

Na niebie chmury, 

Dołem tumany, 

Wicher ponury, 

Miecie przez łany. 

Pożółkło błonie, 

Kwiatów już nie ma, 

W białej oponie, 

Zbliża się zima. 

 

Aniołki z nieba, 

Sypią nam runem; 

Już cała gleba, 

Śpi pod całunem. 

Rzeki, strumienie, 

Lód w więzach trzyma! 

Próżne złudzenie: 

Ach! to już zima! 

 

Smutno i mroźno 

W chacie, na błoni; 

Wiatr piosnkę groźną 

Po szybach dzwoni... 

Trudno się myśli, 

Zbyć smutnej szaty, 

Chociaż mróz 

kryśli, 

Na oknach kwiaty. 

 

Dziwne to kwiatki, 

Co zima rodzi! 

Drżą biedne dziatki, 

Gdy mróz nadchodzi... 

"Chleba!" - biedaki 

Żebrzą oczyma: 

Rzućcie grosz jaki, 

Bo idzie zima! 

 



W muzyce:  Majka Jeżowska - "Kochany Panie Mikołaju" 

Czy ktoś wyobraża sobie zimę bez świętego Mikołaja i bez świąt Bożego Narodzenia? W Polsce na pewno o 

to trudno. Piosenka ma już 20 lat - powstała w 1995 roku - i nieustannie cieszy się powodzeniem wśród 

najmłodszych. Przede wszystkim dzięki swojej rytmiczności i łatwo zapamiętywanemu tekstowi, którego 

autorem jest Tymon Borczyński. 

 

Kochany Panie Mikołaju,  

My tak czekamy każdej zimy,  

Dlaczego zawsze Pan 

przychodzi  

do nas Gdy śpimy ?  

 

Czy to już musi tak pozostać? 

Czy to jest w księgach zapisane?  

Ja od prezentu bym wolała  

Spotkanie z Panem.  

 

I wiem od dzieci, że z radością,  

Chciałyby słuchać Pana głosu,  

W mróz ogrzejemy Panu uszy  

Piosenką gorącą jak rosół!  

 

Ref.  

Hu, hu, ha, hu, hu, ha,  

Nasza zima zła!  

Ale zima z Mikołajem  

Jest pachnącym, ciepłym 

majem! (x 2)  

Zawsze bądź wśród nas  

Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju 

nasz! 



Zimowe zabawy: 

Jazda na sankach: 

 

 

 

  



Lepienie bałwana:  

 

  



Aniołki na śniegu:  

  



Narciarstwo:  

  



Łyżwiarstwo: 

 

  



Zimą pamiętajmy o ptakach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



A co ze zwierzętami w lesie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



  



 



 



 



 



 

Zimowe prace plastyczne:  

Bałwanki: 

 

 

 

 

 

 

Zimowe drzewka: 

 

 

 



Śnieżynki: 

 

 

 

 

 

 

 

Zimowe sporty: 

 

 

 

 



Kolorowanka: 



 


