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Witajcie kochane dzieci!!! 
Oto kilka zabaw ,które przygotowałyśmy dla Was na dzisiaj. 
 

 

1.„Obrazek na głoskę” – zabawa plastyczna. Rysowanie na kartce obrazków zaczynających 

się daną głoską. Dziecko otrzymuje obrazek, który zaczyna się dowolnie wybraną głoską. 

Zadaniem dzieci jest dorysowad jak najwięcej obrazków, zaczynających się tą głoską. 

 
2.„Jeż – zwierzę chronione” – słuchanie wiersza 
 
 
Przebieg:  
Słuchanie wiersza „Jeż” Doroty Kossakowskiej  
 

 
 
JEŻ – Dorota Kossakowska 
  

Mieszkam w lesie i w ogrodzie.  
Na spacery chodzę co dzieo.  
Moja tajna broo to igły,  
nie dotykaj więc mnie nigdy.  
Dwie dżdżownice, trzy ślimaki  
oraz cztery muszki –  



Wszystko to zjadają,  
jeże łakomczuszki. 
 

Rozmowa na temat wyglądu i sposobu odżywiania się jeża. 
 
Wiadomości dla rodzica: 
  
Jeże należą do stosunkowo dużych owadożernych. Mają ciało o krępej i mocnej budowie. 

Płaska, klinowata głowa o masywnej czaszce jest zakooczona wydłużonym ryjkiem. Grzbiet i 

boki ciała są pokryte kolcami lub sztywnymi włosami. Kolce jeży to przekształcone włosy, 

zbudowane z keratyny. Jeże nie są jadowite, ale kiedy ich igły wbiją się w ciało, trudno je 

wyjąd. Kolce jeża są mocno osadzone w jego ciele, w przeciwieostwie do kolców jeżozwierza. 

Kiedy jeż się przestraszy, zwija się w kulkę najeżoną kolcami oraz wydaje charakterystyczne 

posapywania. Taka technika obronna sprawdza się przeciwko większości drapieżników. 

Jedynie borsuki dzięki długim i mocnym pazurom nie są narażone na pokaleczenie i wobec 

nich jeże są bezbronne. Najbardziej niebezpiecznym miejscem dla jeży są drogi z 

odbywającym się na nich ruchem samochodowym, nie tylko na terenach leśnych, ale równie 

często w pobliżu siedzib ludzkich w sąsiedztwie parków i ogrodów, nawet w wielkich 

miastach. Jeże prowadzą naziemny i nocny tryb życia. Potrafią się wspinad i pływad. Są 

wszystkożerne 
 
– żywią się ślimakami, dżdżownicami, jajami ptaków, małymi ssakami i płazami, ale głów-

nie owadami. Wbrew ludowym przesądom (a także wbrew licznym bajkom), jeże nie jedzą 

jabłek. Jako ssaki zjadające owady i gryzonie przyczyniają się do zmniejszania populacji 

szkodników roślin uprawianych przez ludzi. Jeż jest w stanie podczas jednej nocy zjeśd 200 

gramów owadów. Kiedy jednak spożyje szkodniki zabite pestycydami, może ulec zatruciu. w 

klimacie umiarkowanym jeże zapadają w sen zimowy. Często zagrzebują się w stertach 

opadłych liści, aby przespad chłodny okres roku. 

 
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat omawiany na zajęciu – odwołanie się do wiedzy 

dzieci. 

 
 
3.,,JEŻĄTKA”  - praca przestrzenna 
 
 Koordynacja ruchów rąk i palców z pracą oczu,  
 Rozwijanie umiejętności plastyczno – technicznych. 
 



 
Pomoce:  
kule styropianowe, farby, pędzle, igły sosnowe( można je zastąpid wykałaczkami), 
plastelina, 
 
Przebieg:  
Omówienie sposobu wykonania jeża przez rodzica  
Danie połowy styropianowej kuli dziecku. Malowanie połowy kuli brązową farbą. Doklejanie 

pyszczka z plasteliny i wbijanie igieł sosnowych/wykałaczek. 

 
4. „Imię dla jeżątka” – wymyślanie imienia.  

Każde dziecko wymyśla imię dla swojego jeżą, które rodzic pisze na kartce i przyczepia 

szpilką do styropianu. 

 
 
Pozdrawiamy Was !!! 
 
Pani Basia i Olga 
 


