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Temat zajęć: Jeż- zwierzę chronione. 

Dorota Kossakowska „Jeż 

Mieszkam w lesie i w ogrodzie. 

Na spacery chodzę co dzień. 

Moja tajna broń to igły, nie dotykaj więc mnie nigdy. 

Dwie dżdżownice, trzy ślimaki 

oraz cztery muszki- 

Wszystko to zjadają, 

jeże łakomczuszki. 

1. Zadania do wiersza: 

 Gdzie mieszka jeż? 

 Jaka jest jego tajna broń? Wymień i znajdź w domu rzeczy, które kłują tak jak igły 

jeżyka. 

 Co zjadają jeże łakomczuszki? A ty co najbardziej lubisz jeść? 

 Narysuj tyle dżdżownic, ślimaków i muszek ile w wierszu było wymienionych. 

Spróbuj policzyć ile jest ich wszystkich razem. 

2. Praca techniczna jeż 

Bazę z której powstanie jeż możemy zrobić z plasteliny, ciasto liny lub masy solnej. Dajemy 

dziecku formę jeża i kilka wykałaczek. Dzieci wbijają w jeżyka wykałaczki, a następnie na 

każdej z nich umieszczają brązowy makaron rurki(jeśli mają Państwo jasny makaron to 

wystarczy pomalować go brązową farbą). I tak powstanie nam piękny jeżyk, którego dzieci 

mogą same nazwać.  

 



 

3. Piosenka „Jeżyk”- wspólnie z Rodzicami możesz nauczyć się piosenki o jeżyku.  

Jeżyk biegnie znów, robi "tup tup tup" 

w lesie słychać już dźwięki małych stóp. 

Brzuszek duży ma, uszka małe dwa, 

kolce ostre lecz gdy tylko bronić się ma. 

 

Noskiem wącha świat, bada czy wszystko gra, 

pędzi niczym wiatr, ucieka w siną dal. 

A gdy pora spać, główkę do snu kłaść, 

zbiera liście aż będzie domek stać. 

 

 ref: Choć malutki jest ten jeż, 

 to odważny z niego zwierz 

 i przyjaciół wciąż odwiedza gdy - bawić się chce! 

 

Gdy jeżyk budzi się, otwiera oczka swe, 

szuka już pyszności, aby szybko coś zjeść. 

Łapkami kopie rów, robaczki łapie znów, 

wkłada tyle sił, że aż brak mu tchu. 

 

 ref: Choć malutki jest ten jeż… 

 

Wśród tych lasów mieszka jeż 

Chcesz zobaczyć - to się śpiesz 

Gdyż on nocą smacznie śpi 

Wśród liści kiedy księżyc lśni. 



4. Puzzle- jeż. Puzzle znajdują się w dodatkowym załączniku. 

 

Miłej zabawy   

 

 

 

 


