WITAMY I DO WSPÓLNEJ ZABAWY ZAPRASZAMY!
OTO KILKA PROPOZYCJI ZABAW DO WYKORZYSTANIA.
Temat dnia: Jeż (22.04.2020 środa)
Drodzy Rodzice,
w dniu dzisiejszym dziecko odszuka jeża na obrazkach oraz spróbuje opisać go własnymi
słowami. Dorysuje mu igły na kolorowance a z plasteliny ulepi jego postać. Nauczy się o nim
piosenki i weźmie udział w zabawie ruchowo-naśladowczej „Na dywanie siedzi jeż, co on
robi…”. Wykona masażyk na plecach Rodzica lub rodzeństwa kreśląc palcami lub dłonią
ruchy typu- kicanie zająca, turlanie się jeża lub stąpanie niedźwiedzia.
Do zabaw proszę przygotować: kartki, papier kolorowy, plastelinę, zapałki lub patyczki do
grilla, nożyczki, klej i kredki.
Proszę wydrukować: załącznik nr 1, 2, 3.
Przebieg:
1. Wiersz B. Formy – „Jeż”
Dzieci z treści wierszyka dowiedzą się o zwyczajach i umiejętnościach jeży.
Proszę przeczytać wiersz, zadać pytania oraz porozmawiać z dzieckiem o pojawiających się
zwrotach ; wytłumaczyć ich znaczenie.
Można wykorzystać przykładowe pytania:
- Czy jeż jest małym, czy dużym stworzeniem?
- Czy jeż ma kolce czy igły na grzbiecie?
- Co zjada jeż?
- Gdzie zasypia na zimę jeż?

Czy ktoś wierzy, czy nie wierzy,
jestem sobie mały jeżyk.
Bardzo ostre igły moje ,
więc nikogo się nie boję.
Często w cieniu sobie siedzę,
jem szkodniki, spulchniam glebę.
Jeżyk bardzo dobrze słyszy,
w nocy umie łowić myszy.
Gdy nadciąga groźna zima,
smacznie w norce spać zaczynam.
Pod pierzyną z suchych liści
pewnie mi się lato przyśni.

Proszę odszukać jeża na obrazku poniżej i pokolorować, na początek tylko jego postać. Druga
część zadania należy do chętnych dzieci, a i pomoc Rodzica też się może przydać, albowiem
należy odpowiedzieć, jaką literę utworzyły pokolorowane jeże.
Załącznik nr 1. Znajdź i pokoloruj (źródło - Internet)

2. Ćwiczenie grafomotoryczne – „Igły jeża”.
Proszę ołówkiem lub kredką uzupełnić na grzbiecie jeża ”jedyneczki – kreseczki” zaczynając
kreślić znak od krótszej linii prowadząc ku górze, a następnie z góry do dołu po śladzie
pionowej kreski.
Załącznik nr 2. Igły jeża – grafomotoryka (źródło - Internet)

3. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Na dywanie siedzi jeż, co on robi…”
Dziecko siada na dywanie. Rodzic mówi: „Na dywanie siedzi jeż, co on robi, to ja też”.
Osoba będąca „jeżem” pokazuje dowolny gest, ruch lub czynność. Rodzic lub towarzysz
zabawy naśladuje ruchy lub czynność wykonywaną przez „jeża”. Następnie mówi: Kogo jeż
zawoła, ten wejdzie do koła. Wówczas następuje zamiana ról.

4. Piosenka „Jeż”.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWgmSGnzEHM

Piosenka z repertuaru „Fasolki”
Taki las wielki las, wielki że aż strach
Z rudych drzew ściany ma, z rudych liści dach
W lesie szmer, w lesie szum, coś tam stuka wciąż
Może to dziki smok, może wielki wąż!
Skacze coś jak piłka, całe w burych szpilkach
Toczy się jak kulka całe w liści piórkach
Skacze coś jak piłka, całe w burych szpilkach
Idzie poprzez jesień, wrzosy w kolcach niesie
Biegnę więc, biegnę więc, biegnę ile tchu
Może tam schowam się, może lepiej tu
Wkoło szmer, wkoło szum, coś tam stuka wciąż
Coś jest tuż obok mnie, czy to smok czy wąż?
A to jeż jak piłka, cały w burych szpilkach
Toczy się jak kulka, cały w liści piórkach
A to jeż jak piłka, cały w burych szpilkach
Idzie poprzez jesień, wrzosy w kolcach niesie

5. Dopasuj zwierzątka – znajdź pary i wypowiedz głoskę jaką słyszysz na początku
wyrazu, podziel wyraz na sylaby.
Dziecko wodzi palcem po ekranie, łączy w pary zwierzę z cieniem. Można wydrukować
obrazek, pociąć na kwadraciki (każda postać osobno) i bawić się w grę memo.
Rodzic wyraźnie i głośno wypowiada nazwy zwierząt, dziecko stara się wypowiedzieć głoskę
na jaką rozpoczyna się słowo, dzieli słowa na sylaby

Załącznik nr 3. Cienie zwierząt. (źródło - Internet)

6. Ćwiczenia ogólnorozwojowe lub masażyk na plecach Rodzica, na dywanie.
Dziecko wykonuje ćwiczenia według zamieszczonych podpowiedzi na obrazkach lub
pomysłów, inwencji Rodzica. Również dziecko może wykonać masażyk na plecach Rodzica,
rodzeństwa lub na dywanie, kreśląc palcami, piąstką lub dłonią z odpowiednim natężeniem
ruchy typu: kicanie zająca, turlanie się jeża, skoki wiewiórki…itp. Pomogą w tym obrazki
poniżej.

Załącznik nr 4. Kartoniki do ćwiczeń.

7. Praca plastyczno-techniczna – „Jeż”.
Zadaniem dziecka jest wyrobienie plasteliny/modeliny w palcach i ulepienie z niej tułowia
zwierzęcia. Dziecko z kawałka plasteliny formuje owal lub kuleczkę i wbija do niej zapałki
lub patyczki na wzór igieł jeża. Podobnie jak robiło się jeżyki z kasztanów. Jeżeli nie mamy
plasteliny można z papieru wykonać postać jeża, a igły „trójkąciki” wycięte z papieru
przykleić do sylwety zwierzątka.
Załącznik nr 5. Wzór - jeże

POZDRAWIAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE I ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY 
WYCHOWAWCZYNIE

