
Zimno, coraz zimniej 

 
01.12.2020r. 

Temat dnia: Zimowy śpioch - jeż. 

Cele główne: 

-doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów, 
-poszerzanie wiedzy przyrodniczej- zwierzęta zasypiające na zimę, 

-rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości 

Cele szczegółowe: 

-dziecko słucha uważnie wiersza, 

-liczenie w zakresie 1-3, kształtowanie rozumienia liczby 3 w aspekcie 

kardynalnym 
 

 

I. Część dnia 

1.Powitanka 

Rączki klaszczą- zabawa z klaskaniem 

https://www.youtube.com/watch?v=4S9HVyB5G1Q 

 

2.Rytmiczna rozgrzewka w PODSKOKACH 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

3.Puzzle- zwierzęta leśne 

https://www.youtube.com/watch?v=4S9HVyB5G1Q
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


 



 



 



 
 

 
 
 

4.Zabawy rozwijające sprawność fizyczną 
Zabawy ruchowe- dźwięki wysokie i niski 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 
 

5.Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed 

posiłkiem 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU


 



II Część dnia 

1. Kolczasty jeżyk- słuchanie fragmentu wiersza D. Gellner. 

Kolczasty jeżyk 
Dorota Gellner 

To jest jeżyk. 

Mały jeżyk. 

Jeżyk z kolców ma kołnierzyk. 

Z kolców płaszczyk, z kolców szalik, 

tylko nosek jak koralik. 

Rozmowa na podstawie wiersza: 

-o czym był wiersz? 

-jak wyglądał jeż? 

-co robi teraz jeż? 

 
 
Jeże mają słaby wzrok, ale doskonałe zmysły węchu i słuchu. 
Jeże są znane jako przyjaciel ogrodnika. Dzieje się tak dlatego, że będą jeść ślimaki, 

chrząszcze, gąsienice, itp. i nie wyrządzają żadnej szkody. 
Domy jeży to zwykle nory i gniazda, które same budują. Nory mogą mieć do 50 cm 

głębokości, a gniazda są wykonane z liści, gałęzi i innych roślinności. Czasami jeże 

przejmują nory, które inne zwierzęta zostawiły lub gnieżdżą się między skałami. 



Mięśnie wzdłuż grzbietu zwierzęcia mogą podnosić i opuszczać kolce, aby reagować na 

sytuacje zagrożenia. 

W razie niebezpieczeństwa jeże zmieniają się w kulę, tak aby kolce pokrywały cały obszar 

ich ciała i chroniły zwierzę przed drapieżnikami. Kiedy już znajdą się w kulce, muszą 

pozostać w miejscu. Mitem jest, że mogą się toczyć, gdy są zawinięte w kulkę. 

Jeże to nocne zwierzęta. W dzień zazwyczaj śpią. 
 

Kółeczka- zabawa dydaktyczna 

Dziecko potrzebuje z kartonu podkladkę i układa ne niej kółka- otrzymuje po 3 

kółka najpierw czerwone, potem zielone i niebieskie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dziecko liczy ile jest czerwonych, ile jest zielonych a ile niebieskich? 

Można przypomnieć wyliczankę z poprzednich miesięcy: 

„Pan Majewski miał 3 pieski: czerwony, zielony , niebieski”. 

Dzieci układaja rytm wg kolorów z rymowanki. 



 

Po ułożeniu rytmu z kolorowych kół składamy koła: 3 czerwone, 3 zielone, 3 niebieskie. 

Sprawdźcie czy czerwonych kółek jest tyle samo co zielonych? 
 

 
 

Na dywanie siedzi jeż - przebieg zabawy 

Grupka dzieci siada w kręgu. Uczestnicy wybierają spośród siebie „jeża”, który 

wchodzi do środka koła. Wszystkie dzieci wypowiadają słowa: 

 

Na dywanie siedzi jeż, 

Co on zrobi to my też. 

 

Po tych słowach wybrany „jeżyk” wykonuje jakiś ruch, który naśladują 

pozostałe dzieci. Może to być ruch dłonią, skoki np. pajacyk, przysiady, 

klaskanie itp. Następnie dzieci powtarzają kolejne słowa wierszyka: 

My lubimy bardzo jeże, 

Niech innego nam wybierze. 

 

Mogą to też być słowa:  

 

Kogo Jeż zawoła  

ten wejdzie do koła.  

 

Na te słowa „jeżyk” odpowiada lub, jeśli bardzo się wstydzi albo nie mówi 

jeszcze dobrze, pokazuje (np. w odpowiedzi na drugą wersję wierszyka): 

 

Ja jestem jeż  

lubię … (np. Jasia) też. 

Wymienione dziecko zastępuje „jeża” w zabawie i teraz ono będzie wymyślać 

ruchy do naśladowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 Zróbcie Waszemu jeżykowi kopczyk ze skrawków papieru- podrzyjcie gazety 
na paseczki. 
 
 

 

 

Wykonaj kolce jeża- technika dowolną. Można 

narysować kredką, ołówkiem, flamastrem lub 

przykleić klejem z papieru , albo namalować farbą. 


