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Jeż Igiełka szuka wiosny. 

 

Witam serdecznie wszystkie Smerfy i Rodziców ☺ 

• Zabawa muzyczno – ruchowa na rozpoczęcie dnia: „Lewa noga – prawa ręka”. 

Naśladujcie ruchy, które wykonują bohaterowie piosenki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM 

 

• Dzisiaj proszę Rodzica o przeczytanie opowiadania pt. „Jeż Igiełka szuka wiosny”  D. 

Kossakowskiej.   

Jeż  Igiełka całą zimę spędził zagrzebany w liściach. Pewnego dnia obudził się, bo coś 

zaczęło go łaskotać w nos. 

- Co się dzieje? – pomyślał jeż. To chyba słońce, ale skąd ono się tu wzięło? I dlaczego 

mnie budzi? Chyba, że… Nie, to niemożliwe – pomyślał. 

Przemknęła mu po głowie myśl, że to może wiosna przyszła, ale szybko wrócił do drzemki. 

Słońce jednak nie dawało mu spokoju, świeciło prosto w nos. 

- Chyba muszę wyjść na zewnątrz – pomyślał. Sprawdzę, czy wiosna już przyszła. Bo 

przecież słońce to za mało. 

Wyszedł ze swego legowiska, rozejrzał się i bardzo szybko dostrzegł, że świat zmienił się. 

Nie ma kolorowych liści, a z ziemi wyrastają fioletowe krokusy. Ptaki śpiewają, a wiatr 

i słońce osuszają kałuże. 

- Chyba przyszła wiosna – pomyślał jeż Igiełka. 

- Sprawdzę jeszcze moją polanę – zdecydował. 

Kiedy tam doszedł, jego oczom ukazał się piękny widok. Białe zawilce pokrywały całą 

polanę. 

- O, jak tu pięknie – zachwycił się jeż. Wiosna jak zwykle nie zawiodła mnie. Chyba jestem 

głodny, idę na polowanie – pomyślał jeż i wyruszył w stronę pobliskiej łąki. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Rozmowa na temat opowiadania w oparciu o historyjkę obrazkową. 

- Kto obudził jeża z zimowego snu? 

- Opowiedz jak Jeż Igiełka szukał wiosny i czy ją znalazł? 

- Jakie były oznaki jej nadejścia? 

- Jak myślicie co zamierzał upolować jeż na pobliskiej łące? 

 

Pogadanka na temat jeża: 

Rodzic opowiada dziecku, że jeże to bardzo pożyteczne zwierzęta, ponieważ zjadają gąsienice 

i ślimaki, które są szkodnikami (podjadają uprawiane w ogrodach rośliny). Żywią się także 

owadami, dżdżownicami, myszami, grzybami i owocami. Jeże nie jedzą jabłek. Na 

poszukiwanie pożywienia jeże wyruszają w nocy. Najwięcej jedzą w sierpniu i we wrześniu, 

zanim zapadną w sen zimowy. Jeży nie wolno łapać i trzymać w domu, ponieważ bardzo 

wówczas cierpią.  

 

Układanie zdań do obrazków- dzieci ( 5 l.) układają zdania do poszczególnych obrazków 

historyjki, następnie dzielą je na słowa i układają tyle  kredek (zakrętek itp.) , z ilu słów 

składa się zdanie 

• Zabawa ruchowa „Idzie jeż”-  recytujcie bądź śpiewajcie tekst w rytm prostej melodii w 

połączeniu z improwizacją ruchową. 

Idzie, idzie jeż (idziemy małymi krokami) 

Ten kujący zwierz 

Nóżkami tup, tup (tupiemy) 

I pod listek siup (zwijamy się w kulkę w siadzie klęcznym) 

Jeżu, jeżu nasz, skąd igiełki masz ? 2X 

- Same mi urosły! 

 

Proponuję Wam też zabawy z gazetą podczas których  udoskonalicie umiejętność zgniatania 

gazety, wydobywania z niej różnych odgłosów itp. 

 

-Tupie jeżyk tup, tup, tup (trzy uderzenia ręką w gazetę) 

Je owoce chrup, chrup, chrup (zgniatanie gazety) 

Drzwiami cicho trzasnął (uderzają zwiniętą kartką o podłogę) 

Po obiadku zasnął (prostują kartkę, kładą ją na podłogę i przykładają do niej buzie udając, 

że śpią) 



 

-Dmuchamy na gazetę  – ćwiczenia oddechowe. 

-Kto wrzuci do kosza?  

– zabawa  z elementem celowania. 

Na środku pokoju stoi kosz. Dzieci starają się wrzucić papierową kulę do kosza. 

 

• Jeżyk odnalazł wiosnę. Teraz Ty spróbuj i znajdź do niej drogę. Powodzenia! 

 

 

• Praca plastyczna „Pani Wiosna” 

Poproście rodziców, żeby na dużym arkuszu papieru narysowali wam postać Pani Wiosny. 

Waszym zadaniem jest „ubrać” ją jak najpiękniej. Jak myślicie, jakie kolory wiosna lubi 

najbardziej? Wykorzystajcie  kawałki materiałów, kolorowy papier, bibułę, kredki, farby, 

plastelinę.  

Do pobrania  kolorowanka :  wiosna, malowanki dla dzieci do drukowania.  

                                 

 

 

https://p2leczyca.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/kolorowanka-Bocian-kolorowanki-bociek-wiosna-malowanki-dla-dzieci-do-drukowania.pdf


https://pl.pinterest.com/pin/750201250401752972/ 

https://pl.pinterest.com/pin/5348093298644113/ 

Podczas pracy posłuchajcie piosenki „ Maszeruje wiosna”. 

https://youtu.be/yNLqW1kp9Pw 

 

              Jestem pewna, że wasze Wiosenki są piękne. Pozdrawiam Pani Krysia ☺ 
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