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Wstęp
 
	 Na	 kolejnych	 stronach	 prezentujemy	 informacje	 o	 jeżach	 oraz	 zestaw	 
scenariuszy	zajęć,	które	powstały	specjalnie	na	potrzeby	„Programu edukacyjnego:  
Poznajmy jeże - ich zwyczaje i upodobania”	dofinansowanego	przez	Wojewódzki	
Fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Warszawie.

	 Przy	każdym	scenariuszu	wymienione	zostały	następujące	informacje:	cel	ogól-
ny	 warsztatów,	 miejsce	 w	 którym	 najlepiej	 przeprowadzić	 warsztaty,	 orientacyjny	
czas	trwania	warsztatów	oraz	szczegółowy	opis	przebiegu	warsztatów.	Staraliśmy	się,	 
aby	do	przeprowadzenia	warsztatów	nie	było	konieczne	posiadanie	skomplikowanych	
czy	drogich	urządzeń	lub	materiałów.	Do	większości	zajęć	wystarczy	posiadać	papier,	
ołówki,	kredki,	do	części	scenariuszy	przygotowane	zostały	karty	pracy	lub	instrukcje	
dla	grup,	które	można	znaleźć	bezpośrednio	pod	scenariuszem.	Scenariusze	są	tylko	
propozycją,	 zachęcamy	 do	 ich	 modyfikowania	 i	 twórczego	 rozwijania	 w	 zależności	 
od	wieku,	umiejętności	i	wiedzy	uczestników	warsztatów.	

	 Wszystkie	scenariusze	zajęć	wraz	z	załącznikami	dostępne	są	na	stronie	interne-
towej	Fundacji	Fundusz	Lokalny	Ziemi	Płockiej	„Młodzi	Razem”	www.mlodzirazem.pl.	

Zespół FLZP „Młodzi Razem”
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Wprowadzenie. O jeżach

	 Jeże	żyją	w	Europie,	Azji,	Afryce	oraz	w	Nowej	Zelandii.	W	Polsce	występują	dwa	
gatunki:	 jeż	 zachodni	 (Erinaceus	 europaeus	 europaeus)	 -	 żyjący	 w	 województwach	
zachodnich	oraz	wschodni	 (Erinaceus	 europaeus	 roumanicus)	 -	 żyjący	w	 środkowej	 
i	wschodniej	części	kraju.	Jeż	zachodni	ma	brązowe	kolce	i	brązowe	futerko	na	brzu-
chu.	Jeż	wschodni	ma	ciemnoszare	kolce	i	jasnoszare	futerko	na	brzuchu	oraz	wyraźną	 
plamę	białego	futerka	na	piersi.
	 Jeże	zamieszkują	tereny	zakrzewione	i	porośnięte	chaszczami,	a	także	obrzeża	
lasów.	Można	 je	 również	spotkać	w	parkach	 i	ogrodach,	w	aglomeracjach	miejskich.	
Występuje	dość	często	w	pobliżu	 ludzkich	osiedli,	 ale	 nie	wynika	 to	 jednak	z	dużej	 
liczebności	lecz	z	konieczności	opuszczania	przez	nie	terenów,	które	od	dawien	dawna	
zamieszkiwały.	Żyjąc	w	pobliżu	człowieka,	jeże	narażone	są	na	wiele	niebezpieczeństw.
	 Jeże	nie	żyją	w	górach,	na	terenach	podmokłych	ani	w	gęstych	lasach	i	puszczach.	
Nie	lubią	terenów,	gdzie	jest	duży	hałas,	mocne	zapachy	oraz	wibracje.	
W	okresie	aktywności	jeże	są	samotnikami,	wyjątek	stanowi	okres	godowy	i	czas	opieki	
nad	młodymi	(około	6	tygodni).	Każdy	jeż	wędruje	sam,	a	po	urodzeniu	małych	jeżątek	
ich	wychowaniem	i	karmieniem	zajmuje	się	tylko	samica.	

fot.	archiw
um

	FLZP
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	 Jeże	 zwykle	 nie	wydają	 dźwięków.	 Jedynie	 podczas	 godów	wydobywają	 „kwa-
kanie”	podobne	do	dźwięków	wydawanych	przez	kaczki,	 tak	nawzajem	nawołują	się	
samce	 i	samice.	Przy	bezpośrednim	 i	nagłym	zaatakowaniu	 jeż	potrafi	wydać	głośny	 
i	przejmujący	okrzyk	odstraszający.	Noworodki	jeżowe	wydają	przenikliwe,	ale	ledwie	
słyszalne	piski	wtedy,	gdy	są	głodne	i	wołają	matkę	by	je	nakarmiła.	
	 Jeże	są	zwierzętami	nocnymi,	tzn.	żerują	od	zmierzchu	przez	noc	do	świtu,	a	cały	
dzień	śpią	ukryte	w	gęstych	zaroślach	i	kryjówkach.	Zdarza	się	jednak	spotkać	aktyw-
nego	jeża	w	dzień.	Jeśli	 jego	zachowanie	nie	wskazuje	na	chorobę	(apatia,	brak	chęci	
zwinięcia	się	w	kulkę,	czy	chociażby	nastroszenia	kolców	oraz	widoczne	w	okolicy	oczu	
czy	nozdrzy	larwy	muchówek)	to	prawdopodobnie	jest	to	osobnik	młody,	który	żeru-
jąc	w	dzień	gromadzi	niezbędny	na	okres	zimy	zapas	tłuszczu	lub	samica	poszukująca	 
pokarmu	dla	swojego	potomstwa.	
 

	 Masa	jeży	waha	się	od	500	g	do	prawie	2	kg,	co	jest	uzależnione	od	wieku,	kondy-
cji,	płci,	a	także	pory	roku	(w	okresie	poprzedzającym	hibernację	masa	ciała	wzrasta).

fot.	Lesław
	U
rbankiew

icz
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Podstawy prawne ochrony jeży - cele i zasady

Podstawy prawne ochrony jeży
Cele,	zasady	i	formy	ochrony	przyrody	żywej	-	 
w	 tym	 jeży	 -	określa	Ustawa	o	ochronie	przy-
rody	 (Dz.U.	 Nr	 92,	 poz.	 880	 z	 2004	 r.).	Mocą	
Rozporządzenia	Ministra	Środowiska	w	sprawie	
gatunków	dziko	występujących	 zwierząt	obję-
tych	ochroną	(Dz.U.	Nr	220,	poz.	2237	z	2004	r.)	
-	 jeże	występujące	w	Polsce,	objęte	są	ochroną	
ścisłą	i	wymagają	ochrony	czynnej.
Ochrona ścisła	 -	 całkowity	 zakaz	 ingerencji	
człowieka	w	środowisko	 jeży,	tj.	zakaz	handlu,	
chwytania, przemieszczania, przetrzymywania, 
płoszenia	i	zabijania.
Ochrona czynna	-	zabiegi	ochronne	w	celu	zachowania	istniejących	naturalnych	sie-
dlisk,	przywracania	lub	odtwarzania	naturalnych	siedlisk,	niezbędnego	leczenia	i	reha-
bilitacji	jeży	-	celem	przywrócenia	ich	do	środowiska	naturalnego.
Przyczyna ochrony ścisłej jeży
Od	2004	jeże	objęte	są	nakazem	ochrony	czynnej,	co	oznacza	prawny	obowiązek	udzie-
lenia	mu	 pomocy.	 Nieudzielenie	 pomocy	 lub	doprowadzenie	 do	 skrzywdzenia	 jeża,	 
np.	 poprzez	 okaleczenie,	 zniszczenie	 nory,	 dopuszczenie	 psa	 do	 zniszczenia	 nory	 
lub	pogryzienie	go	jest	przestępstwem.
Warto	pamiętać,	że	 jeż	 jest	 jednym	z	najstarszych	ssaków,	który	przetrwał	bez	więk-
szych	zmian	prawie	60	mln	lat.	Obecnie	gatunek	ten	jest	poważnie	zagrożony.	Badania	
naukowe	prowadzone	przez	brytyjskich	naukowców	doprowadziły	do	wniosków,	że	jeśli	
nie	będziemy	jeży	chronić,	poprzez	zapewnienie	im	warunków	do	życia	oraz	dokarmia-
nie,	to	w	latach	2025-2026	jeże	w	Europie	wyginą.	
Niestety,	na	skutek	często	nierozważnej	działalności	człowieka,	ginie	bardzo	dużo	jeży,	
to	powoduje	 że	 są	 zagrożone	wyginięciem.	Dlatego,	 te	pożyteczne	zwierzęta	 zostały	 
objęte	ochroną	ścisłą	i	wymagają	ochrony	czynnej.	Oznacza	to,	że	jeży	nie	wolno	zabi-
jać,	ranić,	płoszyć,	bez	potrzeby	chwytać	i	brać	na	ręce.	Jedynym	wyjątkiem	jest	ratowa-
nie	jeża	przed	niebezpieczeństwem	lub	gdy	jest	chory	albo	ranny!
Zabrania się:

 3 zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, 
a	także	posiadania	jeży,
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 3 zbierania	i	posiadania	jeży	martwych,	spreparowanych	lub	ich	części,
 3 niszczenia	siedlisk,	legowisk,	zimowisk	i	innych	schronień,
 3 preparowania	martwych	jeży	lub	ich	części	-	także	znalezionych,
 3 sprzedaży,	 kupowania,	 oferowania	 do	 sprzedaży,	wymiany	 lub	 darowizny	 jeży	 
żywych,	martwych	i	spreparowanych	-	także	części,

 3 umyślnego	płoszenia	i	niepokojenia	jeży,
 3 przemieszczania	jeży	z	miejsc	przebywania	na	inne	miejsca,
 3 przemieszczanie	do	natury	jeży	urodzonych	w	niewoli.

Budowa i zachowania obronne

	 Jeż	ma	krępą	sylwetkę,	wydłużony,	stożkowaty	pyszczek	zakończony	noskiem,	
który	jest	spiczasty,	zawsze	wilgotny	i	bardzo	ruchliwy,	gdyż	jest	on	zarówno	organem	
powonienia,	jak	i	organem	czuciowym.	Jeż	najpierw	wszystko	obwąchuje,	głośno	przy	
tym	sapiąc	i	parskając	dopiero	potem	decyduje	się	na	jakieś	działanie.	Zaniepokojony	
jeż	często	unosi	nos	wysoko	w	górę.	Wydłużony	pysk	jeża	europejskiego	jest	zaopatrzo-
ny	w	ostre	zęby,	ma	małe	uszy	i	krótki	ogonek	długości	2-3	cm.	Długość	dorosłego	jeża	
wynosi	od	20	do	30	cm.	Oczy	są	małe,	wypukłe.	Jeże	słabo	widzą,	tylko	na	odległość	 
do	 3	 m.	 Najbardziej	 charakterystyczną	 cechą	 tego	 ssaka,	 dzięki	 której	 nie	 można	 
go	 pomylić	 z	 żadnym	 innym	 zwierzęciem,	 są	 kolce,	 które	 pokrywają	 grzbiet	 i	 boki.	 
Kolce	są	to	przekształcone	włosy,	złożone	z	tej	samej	substancji	co	nasze	włosy	 i	pa-
znokcie	-	z	białka	zwanego	keratyną.	Tak	jak	włosy	wyrastające	z	cebulek,	mają	2-3	cm	
długości	i	około	2	mm	średnicy.	Kolce	są	u	dołu	delikatne	i	elastyczne,	stanowią	znako-
mitą	obronę	przed	wrogiem.	Wiele	zwierząt	„jeży”	się	na	widok	tego	niewielkiego	ssaka,	 
a	on	dzięki	kolcom	pozostaje	bezpieczny.	Dorosły	 jeż	ma	do	7000	kolców	o	długości	 
ok.	25	mm.	W	zależności	od	gatunku	jeża	kolce	są	ciemnoszare	lub	brązowe	-	zawsze	
prążkowane.	Kolce	służą	jeżowi	do	obrony	przed	wrogiem.
W	chwili	 urodzenia	 kolce	 są	 pokryte	 skórą,	 a	 krótko	 po	 porodzie	 (1-2	minuty)	 kol-
ce	 przebijają	 się	 przez	 tę	 skórę.	 Są	wtedy	 całkiem	 białe,	miękkie	 i	 jest	 ich	 niedużo,	 
ale	twardnieją	i	ciemnieją	z	każdym	dniem.	
	 Jeż	 ma	 cztery	 kończyny.	 Zarówno	 przednie	 jak	 i	 tylne	 mają	 po	 pięć	 długich	 
palców	zakończonych	mocnymi	pazurami.	Stopy	przednie	są	szersze	ale	krótsze,	mają	
ok.	2,5	cm	długości	i	2,5-3	cm	szerokości.	Stopy	kończyn	tylnych	są	węższe	i	bardziej	
wydłużone	(ok.	3	cm	długości	i	2	cm	szerokości).	Kiedy	jeże	idą	powoli	(czyli	tak	jak	to	
najczęściej	robią)	ślady	tylnych	kończyn	nachodzą	na	przednie	w	ten	sposób,	że	odci-
ski	pazurów	kończyn	tylnych	odciskają	się	na	opuszkach	palców	kończyn	przednich.	 
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Krok	 jeża	ma	ok.	 20-24	cm	długości.	Charakterystyczne	 tuptanie	 jeża	 jest	wynikiem	
stukania	o	podłoże	jego	mocnych	pazurków.
	 Przerażony	 jeż	 natychmiast	 zwija	 się	 w	 kolczastą,	 nastroszoną	 kulkę	 i	 długo	 
pozostaje	w	tej	pozycji	-	umożliwiają	to	specjalne	mięśnie	ułożone	w	tak	zwany	czepiec	
mięśniowy	 oraz	 grupę	mięśni	 pozwalających	 na	 zachowanie	 szczelności	 zamkniętej	
kuli.	Taką	jeżową	kulkę	trudno	jest	otworzyć.	W	tej	pozycji	jeż	trwa	tak	długo,	dopóki	
wróg	się	nie	oddali.	Takie	zachowanie	jeży	jest	podstawową	przyczyną	wielu	ich	śmierci,	
bowiem	jeże	nie	potrafią	uciekać	przed	niebezpieczeństwem.	Faktycznie,	ich	ostre	kol-
ce	są	wystarczającą	barierą	ochronną	wobec	mniej	agresywnych	napastników.	Niestety,	
jeże	 są	 bezbronne	wobec	agresji	 człowieka,	 kół	pojazdów	na	drogach	 i	 szosach	oraz	 
wobec	kosiarek	koszących	trawę.	

	 Jeże	słabo	widzą,	natomiast	mają	doskonały	węch	i	słuch.	Właśnie	dzięki	temu	
lokalizują	zdobycz	słysząc	ruch	robaków	i	owadów	poruszających	się	nawet	pod	ziemią.	
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Jeż	wyczuwa	także	owady	nawet	na	odległość	5	m.	Jeże	nie	chorują	na	wściekliznę	i	jej	
nie	roznoszą.	 Jest	 to	często	mylone	w	społeczeństwie	 -	zwłaszcza,	gdy	widzi	się	 jeża	 
z	pianką	na	plecach.
Żywy	 jeż	 nigdy	 nie	 jest	 zarażony	 wścieklizną,	 gdyż	 jeśli	 zostanie	 nią	 zarażony,	 
zaraz	ginie.	Spotykana	piana	na	 jeżach	 jest	wynikiem	zjawiska	-	samonamaszczania.	 
Otóż,	kiedy	jeż	trafi	na	nowy	dla	siebie	zapach	lub	smak,	wykonuje	wówczas	„dziwne	
ruchy”	i	narzuca	przy	tym	na	swój	grzbiet	i	boki	gęstą	ślinę.	Narzucana	przez	jeża	ślina	
utrzymuje	się	na	nim	przez	kilkadziesiąt	minut	a	potem	znika.	Często	piana	przez	nie-
wtajemniczonych	kojarzy	się	ze	wścieklizną.	

Odżywianie i rozród 

	 Jeże	są	owadożercami.	Jedzą	owady	i	pająki,	chrząszcze	i	gąsienice,	robaki,	kro-
cionogi,	ślimaki,	płazy	i	gady,	padlinę,	a	także	jaja	ptaków	mających	gniazda	na	ziemi.	
Dorosły	jeż	potrzebuje	zjeść	w	ciągu	doby	ponad	szklankę	owadów.	Są	bardzo	skutecz-
ne	w	tępieniu	gryzoni.	Jako	zwierze	przystosowane	do	kopania	w	ziemi,	bez	problemu	
znajduje	w	niej	małe	oseski	mysz	i	nornic.	Jeże	nie	jedzą	jabłek!	Skąd	więc	wzięła	się	
historia	o	jeżach	i	jabłkach?	Jako	pierwszy	wiadomość	o	rzekomym	robieniu	zapasów	
na	zimę	i	transportowaniu	owoców	wbitych	na	igły	podał	rzymski	przyrodnik	Pliniusz,	
który	żył	w	pierwszym	wieku	naszej	ery.	Potem	ta	 informacja	była	powtarzana	przez	
całe	wieki,	aż	do	współczesności	i	niestety	utrwaliła	się	w	świadomości	człowieka.	Prze-
cież,	jeżeli	widzimy	gdzieś	rysunek	jeża	-	to	najczęściej	z	jabłkiem	na	grzbiecie!	Jednak	
musimy	wiedzieć,	że	ssaki	te	nie	robią	zapasów	na	zimę,	bo	całą	przesypiają,	a	poza	tym	
nie	lubią	owoców!	Mit	o	jeżu	niosącym	na	grzbiecie	jabłko	wziął	się	stąd,	że	jeże	są	spo-
tykane	w	sadzie,	buszując	w	opadłych	owocach,	w	których	są	robaki.	
	 Jeże	rodzą	się	w	dwóch	miotach:	w	czerwcu	i	w	sierpniu.	Te	urodzone	w	pierw-
szym	miocie	mają	największe	szanse	na	przeżycie	pierwszej	w	ich	życiu	zimy.	Natomiast	
te	urodzone	w	sierpniu	zwykle	potrzebują	pomocy	człowieka	-	przeżywają	zazwyczaj	
tylko	wtedy,	gdy	znajdą	schronienie	w	zabudowaniach	i	są	pod	opieką	człowieka.	
	 Poród	po	 trwającej	 około	 35	dni	 ciąży	 jest	 również	 porównywalny	 z	 porodem	
przebiegającym	u	innych	ssaków.	Na	kilka	dni	przed	porodem,	samica	buduje	ukryte	
w	zaroślach	gniazdo	wymoszczone	suchymi	trawami	i	liśćmi.	Rodzi	się	od	2	do	7	jeżą-
tek.	Jeże	rodzą	się	ślepe	i	są	całe	pokryte	delikatną	białą	błoną,	ale	już	następnego	dnia	
zaczynają	wyrastać	im	miękkie	kolce.	Samica	dba,	aby	było	im	ciepło,	czyści	je	i	karmi	
swoim	mlekiem.	Oczy	otwierają	po	14	dniach.	Pierwsze	zęby	pojawiają	się	po	21	dniach	
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i	wtedy	młode	zaczynają	towarzyszyć	samicy	w	nocnych	wyprawach.	Po	6-8	tygodniach	
jeże	odłączają	się	od	matki,	ruszają	w	świat	szukając	swojego	terytorium.	Jest	to	najtrud-
niejszy	okres	ich	życia,	gdyż	muszą	się	wtedy	wiele	nauczyć	i	szybko	przybrać	na	wadze.	

Podstawowe informacje z życia jeży. 
4 pory roku w życiu jeży

	 Cykl	 życia	 jeży	 jest	 powtarzalny	 i	 taki	 sam	 we	 wszystkich	 rejonach	 Polski	 -	 
różnice	występują	jedynie	w	terminach	porodów	oraz	początku	i	końcu	snu	zimowego.	

Wiosna …
	 W	marcu	w	zachodnich	regionach	kraju	pojawiają	się	pierwsze	wybudzenia	jeży	
z	hibernacji	-	zwłaszcza	tam,	gdzie	stopiły	się	śniegi.	W	regionach	chłodniejszych	jesz-
cze	trwa	hibernacja.	Najpierw	budzą	się	jeże,	które	jesienią	osiągnęły	niewystarczającą	
wagę	do	zimowania.	Wówczas	wskazane	jest	dokarmianie	jeży.
	 W	 pierwszej	 połowie	 kwietnia	 wszystkie	 jeże	 już	 są	 wybudzone	 i	 aktywnie	 
poszukują	pożywienia.	Poruszają	się	głównie	w	swojej	okolicy,	ale	 jeśli	pokarmu	 jest	 
za	mało	przemieszczają	się	na	sąsiednie	tereny.	
	 W	maju	trwa	intensywne	żerowanie.	Samce	wędrują	w	poszukiwaniu	partnerek.	
Pod	 koniec	miesiąca	 ciężarne	 samice	wytrwale	 budują	 legowiska	 porodowe	 znosząc	 
trawę,	liście	i	siano.

Lato …
	 W	czerwcu	rozpoczynają	się	jeżowe	porody.	W	zachodnich	rejonach	kraju	-	już	
na	początku	czerwca,	zaś	we	wschodnich	rejonach	-	w	drugiej	połowie.	Samice	karmią	
małe	i	potrzebują	dużo	pożywienia,	wychodzą	więc	na	żer	nie	tylko	wieczorem	i	w	nocy,	
ale	także	w	dzień.
	 W	lipcu	matki	karmią	młode,	coraz	częściej	wyprowadzają	je	na	dzienne	i	nocne	
spacery	ucząc	pewnych	zachowań	i	umiejętności	polowania	na	zdobycze.	Pod	koniec	
miesiąca	matki	porzucają	potomstwo.	Młode	jeże	ruszają	w	swój	świat	i	starają	się	być	
samodzielne.	Natomiast	samce	szukają	nowych	partnerek,	w	tym	celu	przemierzają	po	
kilkanaście	kilometrów.	Kolejne	ciężarne	samice	budują	legowiska	porodowe	znosząc	
trawę	i	liście.
	 W	 sierpniu	 rozpoczynają	 się	 jeżowe	 porody.	W	 zachodnich	 rejonach	 kraju	 -	
już	na	początku	sierpnia,	zaś	we	wschodnich	rejonach	-	w	drugiej	połowie	miesiąca.	 



10

Matki	karmią	małe	i	potrzebują	dużo	pożywienia	wychodząc	na	żer	wieczorem,	w	nocy	
oraz	w	dzień.

Jesień…
	 We	wrześniu	samice	z	racji	tego,	iż	karmią	młode	i	potrzebują	dużo	pożywienia,	
wychodzą	na	żerowanie	nie	tylko	od	zmierzchu	do	rana,	ale	też	w	dzień.	Dlatego,	moż-
na	spotkać	w	dzień	nie	tylko	osobniki	chore,	ale	także	dorosłe	i	zdrowe	-	właśnie	sami-
ce	karmiące	potomstwo.	Z	tego	powodu,	ważna	jest	poprawna	ocena:	czy	spotkany	jeż	 
w	dzień	jest	zdrową	samicą	karmiącą	potomstwo	i	jest	nietykalny,	czy	jest	to	jeż	chory,	
ranny	lub	osłabiony,	któremu	należy	pomóc?	Również	we	wrześniu	samice	wyprowa-
dzają	swoje	potomstwo	poza	legowisko	i	uczą	je	samodzielności:	zdobywania	pożywie-
nia	oraz	właściwego	zachowania	w	środowisku	naturalnym.	Najpierw	czynią	to	w	dzień	
i	w	nocy,	ale	w	miarę	dorastania	potomstwa	-	tylko	w	nocy.	

fot.	Lesław
	U
rbankiew

icz
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	 W	październiku	jeże	nadal	inten-
sywnie	żerują,	w	celu	zwiększenia	tkan-
ki	tłuszczowej	przed	zbliżającą	się	zimą.	
Samice	 kończą	 karmienie	 młodych	 
i	 w	 połowie	 miesiąca	 pozostawiają	 je,	
by	dalej	radziły	sobie	już	samodzielnie,	
a	 same	 ruszają	 na	 aktywne	 łowy,	 gdyż	
mają	już	niewiele	czasu	na	zgromadze-
nie	 rezerw	 energetycznych	 na	 zimę.	
Młode	 jeże	 rozpaczliwie	 szukają	 poży-
wienia	-	także	w	dzień,	by	osiągnąć	odpowiednią	wagę	gwarantującą	im	przeżycie	zimy.
	 W	listopadzie	jeże	w	miarę	możliwości	żerują,	ale	głównie	zajmują	się	budowa-
niem	kryjówek	i	legowisk	na	okres	zimy.	W	tym	celu	robią	sobie	kopce	o	grubości	ścia-
nek	nawet	60	cm	ze	zniesionej	 ściółki,	 liści	 i	 siana.	Młode	 jeże	 intensywnie	szukają	
pożywienia,	by	zgromadzić	zapas	 tłuszczu	na	zimę.	Wg	danych	 jeże,	które	nie	osią-
gnęły	wagi	 przynajmniej	 700	g	 (w	 zachodniej	 i	 środkowej	 części	 Polski)	oraz	 800	g	 
(we	wschodniej	części	Polski),	nie	mają	większych	szans	na	przeżycie	zimy	bez	pomocy	
człowieka.	Noce	są	wówczas	chłodniejsze	i	brak	jest	pokarmu	naturalnego.	Rozpoczy-
nają	się	pierwsze	hibernacje	jeży.

Zima …
	 W	 grudniu	 trwa	 zimowa	 hibernacja.	 Jeże	 w	 legowiskach	 śpią	 silnie	 zwinięte	 
w	kłębek.	Nie	 reagują	na	bodźce	otoczenia,	 temperatura	 ich	ciała	obniża	 się	do	 5°C  
(zamiast	37°C),	serce	uderza	8-20	razy	na	minutę	(zamiast	180),	a	oddychają	zaledwie	
1-4	razy	na	minutę	(zamiast	50	razy).	Zdarza	się,	że	w	tym	czasie	psy	znajdują	i	wyciąga-
ją	jeże	z	legowisk	-	zginą,	jeśli	im	człowiek	nie	pomoże	poprzez	zabranie	takiego	jeża	do	
zimnego	pomieszczenia	gospodarczego	lub	ostatecznie	do	mieszkania.
	 W	styczniu	nadal	trwa	zimowa	hibernacja.	Jeże,	które	zgromadziły	jesienią	zbyt	
mały	zapas	tłuszczu,	wybudzają	się	i	wychodzą	na	śnieg	i	mróz	-	rozpaczliwie	szukając	
pożywienia.	Wówczas	niezbędna	jest	pomoc	człowieka.
	 W	 lutym	 trwa	 zimowa	 hibernacja,	 ale	 jeże	 o	 zbyt	 małej	 wadze	 (zbyt	 małym	 
zapasie	tłuszczu)	wybudzają	się	 i	wychodzą	na	śnieg	 i	mróz	poszukując	pożywienia.	 
Często	również	biegające	bez	kagańca	psy,	wyciągają	śpiące	jeże	z	ich	legowisk,	wtedy	
wymagają	niezwłocznej	pomocy	człowieka	-	w	przeciwnym	razie	giną	z	głodu	i	wyzię-
bienia	albo	ran	zadanych	przez	psy.

fot.	Justyna	C
ytacka
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Zagrożenia w życiu jeży

Będące	pod	ścisłą	ochroną	 jeże	tracą	swoje	naturalne	środowisko	bytowania	 i	trafiają	
w	pobliże	 siedzib	 ludzkich,	w	 tym	do	miast.	Wraz	ze	zmianą	środowiska	życia	 jeży,	
zmieniły	się	również	najczęściej	występujące	przyczyny	ich	śmierci.	Na	wiele	z	nich	nie	
mamy	wpływu,	ale	większość	zagrożeń	wynika	z	naszej	niewiedzy.

Główne	zagrożenia	to:
 3 ruch kołowy na drogach oraz szosach	-	zabijający	tysiące	jeży	rocznie.	Wiele	
jeży	ginie	na	drogach,	gdyż	chętnie	przebywają	one	na	obrzeżach	wsi	 i	małych	
miasteczek,	gdzie	znajdują	pożywienie.	
Jadąc o zmierzchu i nocą drogą, na której mogą być jeże warto wzmóc czujność 
by nie przejechać jeża - jeż nie ucieknie z drogi, gdyż wierzy w to, że zwinięcie się 
w kulkę uchroni go przed niebezpieczeństwem. Jeśli zobaczymy na drodze takiego 
osobnika, aby ocalić mu życie należy przenieść go na pobocze. Rocznie na polskich 
drogach ginie około 10 tysięcy jeży!,

 3 wypalanie traw, łąk -	 jeże	giną	w	straszliwych	męczarniach	 jeśli	zostaną	po-
parzone	ogniem	-	dlatego	nie	wolno	wypalać	traw,	palić	stosów	gałęzi	czy	liści,	 
bo	jeże	zwykle	mają	tam	kryjówki,

 3 koszenie traw i podkaszanie trawników -	zranieniem	lub	zabiciem	jeży	grozi	
koszenie	lub	podkaszanie	traw	blisko	pod	krzewami	-	właśnie	tam	mają	one	swoje	
legowiska,	kryjówki,
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 3 trutki na ślimaki i gryzonie	-	trucizny	na	gryzonie	czy	ślimaki	są	śmiertelnym	
zagrożeniem,	gdyż	jeśli	jeż	zje	zatrutego	ślimaka	czy	gryzonia	-	ginie,

 3 dzikie wysypiska	-	jeż	jest	zwierzęciem	ciekawym	i	zdarza	się,	że	rani	się	o	ostre	
brzegi	metalowych	puszek	czy	szklanych	przedmiotów;	bywa	też,	że	traci	życie	
po	utknięciu	głową	w	metalowej	puszce	czy	opakowaniu	po	jogurcie,

 3 prześwity w ogrodzeniach	-	jeśli	elementy	ogrodzeń	mają	prześwity	mniejsze	
niż	10	cm,	to	jeże	nie	mogą	swobodnie	przez	nie	przemieszczać	się.	Szczególnie	
niebezpieczne	są	prześwity	o	wymiarach	pomiędzy	5	a	10	cm.	W	takich	prześwi-
tach	 jeże	często	się	zaklinują	 i	giną	śmiercią	głodową,	nie	mogąc	się	wydostać	 
z	pułapki.
W strefie przygruntowej należy stosować elementy ogrodzenia o prześwitach 
mniejszych niż 5 cm lub większych od 10 cm,

 3 psy biegające luzem lub bez kagańca	 -	często	przyczyną	 jeżowych	 tragedii,	 
są	psy,	zarówno	te	duże	i	silne	jak	i	całkiem	małe	i	łagodne.	Psy	mogą	spłoszyć	
samice	karmiące	małe,	bądź	je	zranić,	zimą	często	rozkopują	jeżowe	legowiska,

 3 dzikie zwierzęta i ptaki	 -	 naturalnym	wrogiem	 są:	 lisy,	 kuny,	 borsuki,	 sowy,	 
krogulce,	 kruki	 i	 sroki.	 Szczególnie	 na	 niebezpieczeństwo	 ze	 strony	 dzikich	 
zwierząt	i	ptaków	narażone	są	młode	jeże,	które	są	zabijane	lub	ciężko	ranione,

 3 nie zakryte studzienki	 -	 są	 często	 przyczyną	 jeżowych	 tragedii.	 Jeże,	 które	
tam	wpadają	w	poszukiwaniu	pożywienia,	 znajdują	 się	w	 śmiertelnej	pułapce.	 
Dlatego	studzienki	muszą	być	zawsze	szczelnie	zamknięte,

 3 rowy odwadniające wokół dróg i trakcji kolejowych o zbyt stromych  
brzegach	 -	wiele	 jeży	tam	trafia	szukając	pożywienia	i	zostają	za	zawsze	ginąc	
śmiercią	głodową	albo	topiąc	się	podczas	silnych	opadów,

 3 zanik naturalnych kryjówek spowodowany przesadnym „porządkowa-
niem” ogrodów i parków. Jest to środowisko nienadające się do życia żadnej  
istoty (oprócz ślimaków). 

Naturalnymi	wrogami	 jeży	są	 ich	pasożyty	zewnętrzne	i	wewnętrzne.	Wszystkie	 jeże	
mają	pchły,	które	przebywając	pomiędzy	kolcami	uniemożliwiają	jeżom	wyłapanie	ich	
czy	chociażby	podrapanie	się	w	swędzące	miejsce.	Strona	brzuszna	jeża	atakowana	jest	
przez	roztocza	i	pajęczaki.	Bardzo	uciążliwe	dla	jeży	są	również	kleszcze,	które	umiesz-
czają	się	na	całym	ciele.	Nawet	nieoswojone	jeże	pozwalają	sobie	wyjąć	kleszcze,	gdyż	
są	dla	nich	wyjątkowo	uciążliwe	 -	na	 jednym	 jeżu	niekiedy	bywa	około	60-80	klesz-
czy;	taka	 ilość	kleszczy	może	doprowadzić	do	znacznego	osłabienia,	a	nawet	śmierci	
jeża.	Na	uszkodzonej	przez	kleszcze	i	roztocza	skórze	często	powstają	ranki,	w	które	 
muchy	składają	swoje	jaja.	Rozwijające	się	w	ciele	jeża	żywe	larwy	much	są	śmiertelnym	 
niebezpieczeństwem	dla	organizmu	zwierzęcia.
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Kiedy i jak pomagać jeżom

Jak	pomóc	jeżom?	
 3 przede	wszystkim	nie	szkodzić	…,
 3 nie	poić	jeży	mlekiem	-	nie	trawią	laktozy,
 3 nie	karmić	chlebem,	biszkoptami,	solonymi	orzeszkami,
 3 nie	podawać	słabej	gatunkowo	karmy	dla	psów	czy	kotów	-	powoduje	otłuszcze-
nie	wątroby,

 3 nie	puszczać	psów	bez	kagańca,
 3 wieczorami	i	nocą	prowadzić	samochód	ze	szczególną	ostrożnością,
 3 złagodzić	strome	brzegi	oczek	wodnych,
 3 uważać	przy	koszeniu	i	podkaszaniu	trawy,
 3 sterty	 liści	 i	 gałęzi	 przed	 ususzeniem	 lub	 spaleniem	 należy	 bardzo	 
starannie	przejrzeć.

	 Oczywiście	można	zrobić	wiele	więcej	niż	tylko	nie	szkodzić.	Wykazać	mogą	się	
przede	wszystkim	posiadacze	ogrodów,	zarówno	przydomowych,	jak	i	ogródków	dział-
kowych.	Przede	wszystkim	nie	należy	odgradzać	się	od	sąsiednich	działek	szczelnym	
ogrodzeniem.	 Jeże	 przemierzają	duże	 rewiry	w	 ciągu	 jednej	 nocy	 i	 aby	mogły	 robić	 
to	skutecznie	nie	mogą	spotykać	na	swej	drodze	zbyt	wiele	przeszkód.	Warto	zadbać	 
o	to,	by	szczeble	lub	siatka	zostały	zamieszczone	wyżej,	a	jeśli	siatka	jest	szczelna	należy	
zorganizować	przejścia	-	będzie	to	korzystne	nie	tylko	dla	jeży,	ale	również	dla	innych	
mieszkańców	ogrodu.	Ogród	choć	jest	wizytówką	gospodarzy	nie	musi,	wręcz	nie	po-
winien	być	zbytnio	uporządkowany	 -	 sterty	 liści	 i	gałęzi,	 kompostownik	wypełniony	
materiałem	roślinnym,	kłody	drewna	rozrzucone	niedbale	w	mniej	reprezentacyjnych	
częściach	ogrodu	stworzą	dla	jeży	przyjazne	siedlisko	zarówno	w	okresie	ich	aktywno-
ści	jak	i	hibernacji.	W	sprzedaży	dostępne	są	ponadto	specjalne	domki	dla	jeży	-	zastę-
pujące	zarówno	gniazda	rodzinne	jak	i	hibernacyjne.	Domek	należy	postawić	w	miejscu	
zacienionym,	najlepiej	na	wzniesieniu	i	zadbać	oto	by	nie	był	narażony	na	podtapianie.
Oczywiście	taki	domek	można	wykonać	samemu.	Ważne	aby	w	dolnej	części	domek	
wysłany	był	liśćmi,	sianem,	uszczelniony	chrustem,	kłodami	drewna.	
	 Nie	 należy	 spuszczać	psów	bez	 kagańca	 (za	 zachowanie	psa	odpowiada	opie-
kun	i	jego	obowiązkiem	jest	dopilnować,	aby	pies	nie	stał	się	narzędziem	działań	nie-
zgodnych	 z	 prawem).	 Rozgrzebane	 przez	 psa	 zimowe	 legowisko	 jeża	 przykrywamy	
słomą,	 liśćmi,	 sianem	 lub	gałęziami	 i	 pozostawiamy	w	 spokoju.	 Jesienią	w	parkach,	 
sadach,	ogrodach	i	pod	blokiem	wystawiamy	suchą	i	mokrą	karmę	dla	kotów	oraz	wodę	 
do	 picia	 w	 spodkach	 -	 po	 kilka	 razy	 dziennie	 i	 koniecznie	 także	 wieczorem.	 
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Spotkanego	 dużego	 jeża	 nie	 należy	 brać	 na	 ręce	 i	 nie	 przenosić,	 gdyż	może	 to	 być	 
samica	karmiąca	swoje	dzieci.	Podczas	koszenia	 trawników	nie	kosić	pod	krzewami.	 
W	oczkach	ustawić	pochylnie	dla	jeży,	a	studnie	i	kompostowniki	zakryć.	
W	 upalne	 dni	wystawiamy	w	 talerzykach	wodę	 do	 picia	w	miejscach	 zacienionych.	 
Nie	płoszymy	i	nie	niepokoimy	jeża	spotkanego	wieczorem	lub	w	nocy.
	 W	ogrodach	i	parkach	należy	zostawić	sterty	gałęzi	i	liści	przed	zimą,	gdyż	w	nich	
jeże	znajdą	kryjówki	 i	 legowiska	na	czas	zimy,	ale	też	na	czas	porodów.	Nigdy	takich	
stosów	nie	należy	rozbierać	widłami	ani	nie	spalać	bez	sprawdzenia	rękoma	czy	nie	ma	
w	nich	jeży.

	 Ważna	jest	również	pomoc	bezpośrednia.	W	sytuacji,	gdy	znajdziemy	jeża	po-
trzebującego	pomocy	(chorego,	potrąconego	przez	samochód)	należy	mu	tej	pomocy	
udzielić.	Objawy	chorobowe	u	jeży	nie	są	tak	wyraziście	demonstrowane	jak	u	zwierząt	
domowych.	 Jeż	cierpi	w	ukryciu	
i w milczeniu, nie piszczy, nie 
krzyczy.	Pamiętać	należy,	że	każ-
dy	kontakt	z	dzikim	zwierzęciem	
wymaga	 szczególnej	ostrożności	
(jeże	 bywają	 nosicielami	 wielu	
chorób),	 tj.	 powinniśmy	 uży-
wać	 ochronnych	 rękawic	 oraz	
nie	 narażać	 zwierząt	domowych	 
na	kontakt	z	chorym	jeżem.	

fot.	D
ariusz	W

iniarski
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Co należy zrobić gdy spotkamy jeża?

	 Przede	 wszystkim	 należy	 
dokładnie	 rozejrzeć	 się	 po	 okolicy	 
i	 sprawdzić	 czy	 w	 pobliżu	 nie	 ma	 
kolejnych	 małych	 ssaków.	 Następ-
nie	 należy	 włożyć	 je	 do	 kartonu	 
i	 przykryć	 delikatnymi	 szmatkami.	 
Najistotniejsze	jest	aby	zabezpieczyć	
je	 przed	 wyziębieniem.	 Jeśli	 znale-
ziony	 jeż	 jest	 chłodniejszy	 niż	 na-
sza	 dłoń,	 wtedy	 należy	 ogrzać	 jeża	
w	dłoniach,	trzymając	go	przez	kilka	
minut.	 Maleństwom	 trzeba	 podać	
do	picia	 letnią,	przegotowaną	wodę.	
Potem	należy	zawiadomić	Pogotowie	
Jeżowe	(tel.	505-140-960).
	 Jeży	 nie	 należy	 karmić	 mle-
kiem	 krowim,	 ani	 żadnym	 pre-
paratem	 mleko	 zastępczym,	 gdyż	 
w	nich	jest	laktoza,	której	jeże	nie	tra-
wią.	Mlekiem	można	jedynie	karmić	
małe,	osierocone	jeże,	ale	powinno	to	
być	albo	specjalne	mleko	dla	kotów	albo	mleko	kozie	po	rozcieńczeniu	wodą	w	pro-
porcji	 1:3	 (krótkotrwale,	przez	kilka	dni).	Mleko	powinno	być	podawane	strzykawką,	 
lub	butelką	ze	smoczkiem.	Mały	 jeż	przeważnie	po	kilku	próbach	potrafi	ssać	mleko	 
ze	strzykawki.	Do	karmienia	należy	go	ułożyć	na	 lewej	dłoni,	 na	grzbiecie	 i	wsuwać	
bokiem	do	 jego	pyszczka	smoczek.	 Jeż	podczas	karmienia	sam	pokazuje,	że	nie	 jest	
już	głodny	-	nie	chce	jeść,	wywija	się	z	ręki.	Kilkudniowe	jeże	należy	karmić,	co	dwie	
godziny	(po	1	ml),	także	w	nocy.	Gdy	zwierzak	ma	dwa	tygodnie	(można	to	poznać	po	
tym,	że	otwiera	oczy,	które	wcześniej	były	zamknięte)	przerwy	pomiędzy	karmieniem	
można	zwiększyć	do	czterech	godzin	 (po	2	ml).	W	tym	wieku	potrafi	 już	pić	mleko	 
z	płytkiego	spodka.	
	 Dorosłe	 jeże	 można	 karmić	 rozdrobnionym	 mięsem	 wołowym	 lub	 cielęcym,	
można	dawać	 im	mokrą	 i	 suchą	karmę	dla	kotów	 lub	psów.	 Jeż	powinien	mieć	stały	
dostęp	do	wody.	Ponieważ	 jest	zwierzęciem	aktywnym	nocą	powinien	być	karmiony	 

fot.	M
arcin	G

ordeniak

Pomoc jeżom - zbyt wysoki krawężnik  
uniemożliwił im opuszczenie ulicy
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w	 nocy.	 Pokarm	 dla	 jeża	 należy	 podawać	 na	 szerokiej,	 niskiej	 i	 ciężkiej	 misce.	 
Wbrew	potocznej	opinii	 jeży	 nie	 powinno	 karmić	 się	mlekiem.	 Po	 każdym	 karmie-
niu	 należy	 (tak	 jak	 robi	 to	 matka	 jeża)	 delikatnie	 masować	 okolicę	 okołoodbytową	 
i	 ogonka.	 Od	 6	 tygodnia	 życia	 można	 zacząć	 podawać	 młodym	 jeżom	 pokarm	 dla	 
osobników	dorosłych.
	 Bardzo	 często	 latem	 na	 osłabionych	 lub	 chorych	 jeżach	 muchy	 składają	 jaja,	 
z	których	wylegają	się	larwy,	które	są	śmiertelnie	groźne	dla	jeży.	Dlatego,	należy	bar-
dzo	dokładnie	sprawdzić	czy	w	uszkach,	na	brzuchu,	wokół	pyszczka	i	przy	odbycie	nie	
ma	jaj	much	i	larw.	Należy	je	usunąć	za	pomocą	wacika	kosmetycznego	lub	szczoteczki	 
do	zębów.	Czynność	 ta	wymaga	staranności,	gdyż	pozostawione	choć	 jedno	 jajo	 lub	 
larwa	może	śmiertelnie	zagrażać	życiu	 jeża.	Warto,	aby	miejsca,	w	których	żerowały	
larwy	dotknąć	wacikiem	namoczonym	wodą	utlenioną.	
	 Każdy	 z	 nas,	 widząc	 jeża	 potrzebującego	 pomocy,	 powinien	 mu	 jej	 udzielić.	 
Chorego	lub	rannego	zwierzaka	powinniśmy	zanieść	do	weterynarza	wskazując	miej-
sce	znalezienia.	Chorobę	 jeża	można	 rozpoznać	między	 innymi	po	 tym,	że	aktywny	
jest	za	dnia,	nie	zwija	się	w	kulkę,	nie	stroszy	kolców,	 jest	apatyczny,	w	okolicy	oczu	
czy	nozdrzy	ma	larwy	muchówek.	Należy	pamiętać	o	tym,	że	jest	zwierzęciem	dzikim	 
a	każdy	kontakt	z	dzikim	zwierzęciem	wymaga	szczególnej	ostrożności	 -	chore	 jeże	
mogą	być	nosicielami	chorób.	Należy	pomagać	także	jeżom,	co	do	których	istnieje	oba-
wa,	że	mogą	nie	przeżyć	zimy.	Często	zdarza	się,	że	jeże,	które	w	sierpniu	rodzą	młode	
nie	są	w	stanie	wyprodukować	odpowiedniej	tkanki	tłuszczowej	by	przeżyć	stan	hiber-
nacji.	Zagrożone	są	zarówno	młode	jeże	jak	i	ich	matki.	Znajdując	wychudzonego	jeża	
wiele	osób	zadaje	sobie	pytanie	czy	może	zabrać	zwierzę,	by	przezimowało	w	zabudo-
wie	-	nie	ulega	wątpliwości,	że	powinniśmy	udzielić	mu	pomocy!	Należy	jednak	mieć	
świadomość,	że	wiąże	się	to	z	dużą	pracą	i	odpowiedzialnością.	
	 Jeża	należy	wypuszczać	w	nocy	w	okolicy	chętnie	odwiedzanej	przez	inne	jeże,	
nie	można	przetrzymywać	go	w	domu	dłużej	niż	jest	to	konieczne.	Jeże	nie	są	zwierzę-
tami	domowymi,	ich	hodowli	zabrania	także	prawo.	Jeśli	ktoś	chce	mieć	swojego	jeża	 
i	dysponuje	ogrodem	-	może	go	do	niego	zaprosić.	Dla	 jeża	najlepiej	wydzielić	cichy	 
zakątek	w	 oddalonej	 od	 domu	 części	 ogrodu,	 w	 której	 rosną	 drzewa	 liściaste	 i	 zo-
stawić	go	w	stanie	nieco	dzikim	-	zwłaszcza	nie	grabić	na	tym	terenie	opadłych	liści.	 
Należy	 rozłożyć	niedbale	 kłody	drzewa,	ułożyć	gałęzie	 tak,	 by	 jeż	mógł	 znaleźć	pod	
nimi	kryjówkę.	Kryjówką	taką	może	być	specjalny	domek	dla	jeży,	które	od	niedawna	
oferują	firmy	specjalizujące	się	w	produkcji	i	sprzedaży	karmników	i	budek	lęgowych.	
Domek	stawiamy	w	miejscu	zacienionym,	najlepiej	na	wzniesieniu	tak,	aby	nie	zagra-
żało	mu	zamakanie	czy	podtapianie.	Nie	wolno	zapraszać	jeża	do	ogrodu,	jeśli	mieszka	
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w	nim	pies	-	należy	on	do	naturalnych	wrogów	jeża.	Jeśli	w	ogrodzie	jest	oczko	wodne	
należy	 zadbać	o	 to	aby	 jego	 brzegi	 były	 jak	 najmniej	 strome	 lub	ogrodzić	 je	 niewy-
sokim	drewnianym	płotkiem,	co	uchroni	jeże	przed	utonięciem	-	jeże	dobrze	pływają	 
ale	potrzebują	łatwego	wyjścia	na	brzeg.	Należy	unikać	też	głębokich	wykopów	czy	sia-
tek,	w	które	zwierzę	mogłoby	wpaść	czy	się	zaplątać.	W	ogrodzie	gdzie	mieszka	jeż	nie	
wolno	stosować	trucizn	na	szkodniki,	ponieważ	ślimaki	i	robaki	stanowią	jego	pożywie-
nie;	walkę	z	tymi	szkodnikami	należy	zostawić	jeżowi.	Jeż	jest	najlepszym	naturalnym	
sprzymierzeńcem	ogrodników	i	działkowców	w	walce	z	ślimakami	i	owadami	a	także	
obok	dzika	najlepszym	sojusznikiem	leśników	w	walce	z	owadami	zagrażającymi	drze-
wostanom.	Uważa	się	go	za	sanitariusza	ogrodów,	parków	i	lasów.	Kosząc	trawę	należy	
robić	to	ostrożnie,	zaś	mieszkającego	w	ogrodzie	jeża	nie	należy	dokarmiać.	Należy	mu	
zapewnić	spokój	i	nie	ingerować	w	jego	życie	-	inaczej	może	się	wyprowadzić.

fot.	archiw
um

	FLZP
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Scenariusze zajęć warsztatowych dla nauczycieli i edukatorów

Temat zajęć „Jeż i jego wędrówka”

Poziom nauczania:	szkoła	podstawowa	kl.	0-3.
Czas trwania zajęć: 3	godz.	lekcyjne	(135	minut).
Charakter zajęć:	warsztaty	terenowe.	
Metody pracy:	

 3 praca	w	grupach,	
 3 burza	mózgów,	
 3 warsztaty terenowe,
 3 pogadanka,
 3 opis.

Formy pracy:	
 3 indywidualna, 
 3 grupowa,	
 3 zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne:	przewodniki	przyrodnicze,	 karty	pracy,	piłka,	 liście,	 szyszki,	
gałązki,	igły	drzew.
Cel główny: przekazanie	i	usystematyzowanie	wiedzy	uczniów	o	jeżach	oraz	kształto-
wanie	poprawnej	postawy	wobec	napotykanych	na	co	dzień	jeży.
Cele szczegółowe:

 3 uczeń	wzbogaca	się	o	wiadomości	na	temat	mieszkańca	lasu	-	jeża,
 3 uczeń	rozpoznaje	i	nazywa	części	ciała	jeża,
 3 uczeń	wie,	czym	żywią	się	jeże,
 3 uczeń	potrafi	powiedzieć,	jaki	tryb	życia	prowadzą	jeże,
 3 uczeń	rozumie	dlaczego	jeże	są	pod	ochroną.

Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjno - porządkowe.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć poprzez zagadki.

„Kto	 jest	 bohaterem	 warsztatów?”	 -	 dzieci	 dowiadują	 się	 gdy	 rozwiążą	 zagadkę	 
(do	wyboru	jedna	z	trzech).	

Ma króciutkie nóżki,
i maleńki ryjek,
chociaż igły nosi,
nigdy nic nie szyje.
(Jeż)

Mieszka w lesie lub na łące,
pogłaskać się nie da.
Gdy się boi stawia kolce,
nocą lubi biegać.
(Jeż)

Idę sobie leśną drogą
Czasem gniewnie tupnę nogą
Kolce mam i wzdłuż i wszerz
Kto ja jestem? Właśnie .....
(Jeż)
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3. Zabawa aktywizująca grupę pn. jeżowa królowa/ jeżowy król. 
Dzieci	wraz	 z	 nauczycielem	 tworzą	 koło.	Nauczyciel	 przedstawia	po	 kolei	dzieci	 
np.	to	jest	jeżowa	królowa/	jeżowy	król	o	imieniu	…………..	(np.	Agnieszka,	Maciek).
Dziecko	 wychodzi	 na	 środek	 (np.	 Agnieszka)	 -	 wszyscy	 jej	 klaszczą.	 Następnie	 
nauczyciel	mówi:	w	 jej	 królestwie	wykonuje	 się	 takie	 ćwiczenia.	Dziecko	 stojące	 
w	kręgu	pokazuje	jakieś	ruchy,	które	wszyscy	powtarzają.	Po	wykonaniu	ćwiczenia	
do	środka	wchodzi	kolejne	dziecko.
Swobodna pogadanka w terenie. 
Prowadzący	warsztaty	zadaje	uczniom	pytania	w	celu	zapoznania	się	z	 tym	 jakie	
wiadomości	 posiadają	 uczniowie	 na	 temat	 jeży.	 Po	 wypowiedziach	 uczestników	
warsztatów	prowadzący	przekazuje	prawidłowe	 informacje	na	 temat	małych	ssa-
ków.	Uczniowie	wraz	z	nauczycielem	wygodnie	siadają	na	łonie	natury	(pobliski	las,	
łąka,	park).

 3 Gdzie możemy spotkać jeże?
Jeże	spotykane	są	często	w	środowiskach	leśnych	(np.:	widne	lasy	z	bogatym	pod-
szyciem),	 trawiastych,	a	nawet	pustynnych.	Nie	 lubią	one	miejsc	podmokłych.	
Nie	żyją	w	 lasach,	a	na	 ich	obrzeżach.	Zamieszkuje	zarośla,	obrzeża	obszarów	
zabudowanych,	parki	miejskie	i	ogrody.	

 3 Czy jeże są pod ochroną?
Jeże	 podlegają	 ścisłej	 ochronie	 gatunkowej.	 Ludzie	 powinni	 szczególnie	 dbać,	 
aby	jeżom	nie	stała	się	jakaś	krzywda:	żeby	ktoś	tym	zwierzętom	nie	dokuczał,	 
tak	aby	mogły	sobie	spokojnie	żyć.	Nie	można	ich	krzywdzić	i	okaleczać.

 3 Jak jeże spędzają zimę?
Zima	 to	bardzo	ciężki	czas	dla	wszystkich	zwierząt	żyjących	w	 lesie,	w	parku,	 
w	ogrodzie	lub	na	łące,	ze	względu	na	trudności	w	zdobywaniu	pokarmu.	
Zwierzęta	 mają	 ograniczony	 dostęp	 do	 pokarmu	 przykrytego	warstwą	 śniegu,	 
nie	ma	owoców	na	drzewach,	brakuje	ziarna	na	polach,	cała	przyroda	zasypia,	 
jest	mroźnie	i	bardzo	zimno.
Zimą	jeże	śpią	w	gnieździe	przygotowanym	w	stercie	liści	lub	pryzmie	kompostu,	
zwinięte	w	ciasną,	regularną	kulę.	Zima	jest	okresem	krytycznym	dla	życia	jeży.	
Czasami	późną	 jesienią	 lub	w	zimie	można	 spotkać	 jeża,	 który	 nie	mógł	 zna-
leźć	odpowiedniej	zimowej	kryjówki	lub	coś	go	z	niej	wypłoszyło.	Takie	zwierzę	 
niewątpliwie	wymaga	naszej	pomocy.	

 3 Czy można dokarmiać jeże?
Tak,	można.	Należy	 pamiętać,	 że	 nie	możemy	 jeży	dokarmiać	wszystkim	 tym	 
co	mamy	pod	ręką.	
Jeśli	 w	 naszym	 otoczeniu	 zamieszkały	 jeże,	 możemy	 pomóc	 ułatwiając	 im	 
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ich	wyjątkowo	trudne	życie	na	wolności.	Ze	zwykłych	cegieł	przykrytych	deską,	
można	wykonać	jeżowy	karmnik	chroniący	pozostawiony	dla	jeży	pokarm	przed	
zjedzeniem	przez	 inne	zwierzęta	(np.	koty).	W	karmniku	można	umieścić	po-
jemnik	z	wodą	oraz	rozdrobnioną	wołowinę	 lub	mokrą	karmę	dla	kotów	-	wy-
sokiej	 jakości	(tj.	karmę	ze	znaczną	zawartością	mięsa	wołowego,	a	nie	 jedynie	 
o	smaku	wołowiny).
W	przypadku	karmienia	(a	nie	dokarmiania)	jeży	chorych	lub	osłabionych	spo-
sób	żywienia	ściśle	zależy	od	takich	czynników	jak;	stan	ogólny	jeża,	masa	ciała	
jeża	oraz	jego	wiek.	W	przypadku	jeży	o	masie	powyżej	130	gram	możemy	poda-
wać	rozdrobnione	mięso	wołowe	oraz	dobrej	jakości	„mokre”	karmy	dla	kotów.
Podczas	 długiego	 pobytu	 jeża	 pod	 naszym	 dachem,	 należy	 bezwzględnie	 
zadbać	o	to,	by	znaczną	część	diety	jeża	stanowiły	owady	(np.	dostępne	w	sklepach	 
zoologicznych	larwy	drewnojada	lub	mączniaka).	
Zabronione	jest	dawanie	mleka	krowiego	(ze	względu	na	laktozę),	suchych	karm	
dla	kotów,	nie	należy	dokarmiać	również	pieczywem.

 3 Czy słyszeliście kiedyś odgłosy jakie wydają jeże?
Jeże	wydają	charakterystyczne	dźwięki	tj.	syczenie	i	fukanie,	ale	tylko	wtedy	kiedy	
są	przestraszone,	czyli	w	sytuacjach	dla	nich	niebezpiecznych.	Ciche piski wywo-
łują	jeże,	które	przywołują	swoją	mamę.	

 3 Co zagraża jeżom w ich codziennym życiu?
Główne	zagrożenia	to:	drogi	na	których	są	rozjeżdżane,	kosiarki	do	traw	oraz	nie-
które	zwierzęta.	Niestety	ludzie	też	zagrażają	jeżom,	ponieważ	mogą	je	okaleczać	
oraz	znęcać	się	nad	nimi	np.	kopać	i	rzucać.

UWAGA: Wszystkie gatunki jeżowatych występujących w Polsce podlegają 
ścisłej ochronie.

4. Podsumowanie zdobytej wiedzy.
Prowadzący	rozdaje	uczestnikom	warsztatów	przewodniki	przyrodnicze	w	których	
znajdują	się	zdjęcia	i	wiadomości	o	jeżach,	prosi	uczestników	warsztatów	o	przyj-
rzenie	się	tym	zdjęciom	i	odpowiedzi	na	pytania	na	podstawie	ilustracji:

 3 czym	pokryte	jest	ciało	jeża?,
 3 ile	łapek	ma	jeż?,
 3 jak	wygląda	pyszczek	jeża?,
 3 jak	wygląda	jeż,	gdy	się	przestraszy?,
 3 czym	żywi	się	jeż?
Podczas	 wycieczki	 na	 pobliską	 łąkę	 lub	 do	 pobliskiego	 parku	 prowadzący	 prosi	
uczniów,	aby	zebrali	potrzebne	materiały	tj.	liście,	igły	drzew,	szyszki,	drobne	paty-
ki,	trawa	-	za	pomocą	których	uczniowie	stworzą	środowisko	życia	i	funkcjonowania	
jeży,	np.	usypanie	liści	i	igieł,	zrobienie	małego	„domku”	dla	jeży.



22

5. Zabawa ruchowa na świeżym powietrzu. 
Dzieci	 stoją	 w	 kręgu	 i	 rzucają	 do	 siebie	 małą	 piłeczkę,	 zabawa	 polega	 na	 tym,	 
że	gdy	ktoś	złapie	piłkę	mówi	to	co	zapamiętał	i	jakie	wiadomości	zdobył	na	temat	
jeży	podczas	zajęć.	Po	odpowiedzi	uczestnik	warsztatów	rzuca	piłeczkę	do	innego	
uczestnika.	Gra	kończy	się	w	tym	momencie	gdy	każdy	z	uczestników	złapie	piłkę	 
i	wypowie	się.

6. Prowadzący warsztaty rozpoczyna kolejną zabawę ruchową pn.: „Poczuj się 
jak jeż”. 
Uczestnicy	warsztatów	mają	za	zadanie:

 3 tak	jak	jeże	chodzić	drobnymi	kroczkami,	na	sygnał	nauczyciela	-	dzieci	kucają	 
i	chowają	głowy	(jeże	wyczuwają	strach);

 3 uderzać	stopami	w	twarde	podłoże	-	dzieci	naśladują	tupanie	jeża	-	najpierw	wol-
no,	potem	coraz	szybciej;

 3 naśladować	odgłosy	jakie	wydają	jeże	tzn.	syczeć,	fukać,	gwizdać.
7. Zabawa w grę terenową pn. „W poszukiwaniu jeży”. Podzielenie uczestników 

warsztatów	 na	 3	 grupy.	 Każda	 z	 grup	 będzie	 miała	 jednego	 opiekuna,	 który	 ma	 
za	 zadanie	 czytać	dzieciom	polecenia.	 Zadania	 będą	 się	 znajdowały	w	 kopertach	
ukrytych	na	oznaczonych	drzewach	w	parku,	łące	lub	lesie.	

 3 Pierwsze zadanie	-	uczestnicy	warsztatów	mają	za	zadanie	wspólnie	odpowie-
dzieć	na	zagadkę	wprowadzającą	do	gry	(załącznik	nr	1).

 3 Drugie zadanie	-	uczestnicy	warsztatów	mają	za	zadanie	uzupełnić	luki	w	zda-
niach	dotyczących	wiadomości	o	jeżu	(załącznik	nr	1).

 3 Trzecie zadanie	 -	 uczestnicy	 warsztatów	 mają	 za	 zadanie	 wymyśleć	 hasło	 
zachęcające	 do	 tego	 aby	 chronić	 jeże	 przed	 czyhającymi	 na	 nie	 zagrożeniami	 
(załącznik	nr	1).

8. Zabawa ruchowa przy piosence: „Kolczasty jeż” (załącznik	nr	2).

A w ogrodzie jeżyk śpi
Zbudź się, jeżu, zbudź!
Lecz nie podam ręki ci,
bo mnie będziesz kłuć.

Ref.: Chociaż na grzbiecie
jeżyk kolce ma,

to każde z dzieci
lubi go jak ja.
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Mój jeżyku odwiedź nas
Do mojej szkoły spiesz.

Był już kotek gościem raz,
Może być i jeż!

Ref. Chociaż na grzbiecie...

Dzieci stoją w kole, natomiast prowadzący zajęcia śpiewa piosenkę przekazując 
po kolei polecenia: 
Dzieci	stoją	w	kole	i	rytmicznie	wyklaskują	słowa	pierwszej	zwrotki	-	pierwsze	dwa	wer-
sy	klaszczą,	trzeci	wers	-	grożą	palcem,	a	na	czwarty	wers	-	rozszerzają	wszystkie	palce	
jak	kolce	jeża.	Podczas	refrenu	dzieci	chodzą	na	czworakach,	udając	małe	jeże.
Podczas	drugiej	zwrotki	na	słowa	„Mój jeżyku odwiedź nas, mojej szkoły spiesz” dzieci 
nawołują	inne	do	siebie,	trzeci	wers	-	miauczą	udając	kotka,	a	na	czwarty	wers	-	dzieci	
łapią	się	za	ręce	stojąc	w	kole.
9. Zbieranie leśnego materiału przyrodniczego (np. mech, liście), z pomocą 

którego po powrocie będzie wykonywana praca plastyczna pn. „Mój jeż”. 

Załącznik nr 1

Zadanie 1
Idę sobie leśną drogą, 

czasem gniewnie tupnę nogą. 
Kolce mam i wzdłuż i wszerz! 
Kto ja jestem? To ja …………… .

Zadanie nr 2
Wstaw w luki odpowiednie wyrazy podanej poniżej.
padlinę, ślimaki, chrząszcze, gąsienice
krótki, krótkie
kolce
niewielkie

Jeż	to................................	zwierzę.
Ma		....................	nóżki	i	...................	pyszczek.

Jego	ciało	pokrywają	................	.
Zjada	..........................	,	......................,	...................	i	.......................	.
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Zadanie 3

Ułóż hasło, wierszyk lub rymowankę zachęcającą do tego, aby chronić JEŻE 
przed czyhającymi na nie zagrożeniami.

………………………………………..
…………………………………………….
…………………………………..

Załącznik Nr 2 

Piosenka : „KOLCZASTY JEŻ”

Muzyka: Zinowiej Kompaniejec, słowa polskie: Natalia Kuczyńska

1. A w ogrodzie jeżyk śpi
Zbudź się, jeżu, zbudź! 
Lecz nie podam ręki ci,
bo mnie będziesz kłuć.

Ref.: Chociaż na grzbiecie
jeżyk kolce ma,

to każde z dzieci
lubi go jak ja.

2.Mój jeżyku odwiedź nas
Do mojej szkoły spiesz.

Był już kotek gościem raz ,
Może być i jeż! 

Ref. Chociaż na grzbiecie...



25

Temat zajęć „Wszystko o jeżach”

Poziom nauczania:	szkoła	podstawowa	kl.	0-3.
Czas trwania zajęć: 2	godz.	lekcyjne	(90	minut).
Charakter zajęć:	warsztaty	stacjonarne.	
Cel główny: przekazanie	 i	 usystematyzowanie	 wiedzy	 uczniów	 o	 jeżach,	 poznanie	 
ciekawostek	z	życia	jeży	oraz	określenie	przyczyny	objęcia	jeży	ochroną	ścisłą.
Cele szczegółowe:

 3 uczeń	wzbogaca	wiedzę	na	temat	mieszkańca	lasu	-	jeża,
 3 uczeń	rozpoznaje	i	nazywa	części	ciała	jeża,
 3 uczeń	wie,	czym	żywią	się	jeże,
 3 uczeń	potrafi	powiedzieć,	jaki	tryb	życia	prowadzą	jeże,
 3 uczeń	zna	ciekawostki	z	życia	jeża,
 3 uczeń	rozumie	dlaczego	jeże	są	pod	ochroną.

Metody pracy:	
 3 pogadanka,
 3 praca	w	grupach,	
 3 burza	mózgów,	
 3 warsztaty	interaktywne.

Formy pracy:	
 3 indywidualna, 
 3 grupowa,	
 3 zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne:	 karty	 pracy,	 kredki,	mazaki,	 ziemniak,	wykałaczki,	 ziarenka	
pieprzu,	plastelina.

Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjno - porządkowe. Powitanie uczestników warsztatów.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć. Prowadzący	przekazuje	uczestnikom	zajęć	infor-

macje	na	temat	jeży	(prezentacja	multimedialnej	lub	pogadanka).
3. Praca plastyczna	-	Rozdanie	uczestnikom	warsztatów	karty	pracy	(załącznik	nr	1)	

-	jeżowa	kolorowanka	(w	dwóch	wersjach	do	wyboru).	Podczas	wykonywanej	pra-
cy	plastycznej	nauczyciel	zapowiada	konkurs	na	najlepszą	pracę,	następnie	na	ko-
lejnej	 lekcji	z	zajęć	plastycznych	prowadzący	wraz	z	uczniami	wykonuje	wystawę	 
z	prac.		

4. Karta pracy - Gra grupowa	-	prowadzący	dzieli	uczestników	na	3	zespoły,	następnie	
każdej	z	grup	rozdaje	karty	pracy	(załącznik	nr	2)	z	niżej	wymienionymi	poleceniami:

 3 I	grupa	-	opisz	wygląd	jeża,
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 3 II	grupa	-	opowiedz	o	tym,	czym	odżywia	się	jeż,	
 3 III	grupa	-	opowiedz	o	trybie	życia	jeży.
Prowadzący	uzupełnia	swobodne	wypowiedzi	uczniów.

5. Karta pracy - Który z jeży odnajdzie drogę do chrząszczy? Rozdanie	uczest-
nikom	 warsztatów	 karty	 pracy	 (załącznik	 nr	 3).	 Uczniowie	 mają	 kilka	 minut	 
na	rozwiązanie	karty	pracy,	następnie	muszą	wskazać	tego	jeża,	który	znalazł	drogę	
do	zdobyczy	(uczniowie	wskazują	kolor	jakim	jest	zaznaczony	jeż).

6. Zabawa ruchowa: ,,Maszerują jeże”.
Dzieci	 idą	 na	 czworakach,	 następnie	 na	 hasło:	 Jeże	 zbierają	 listki	 -	 przechodzą	 
do	leżenia	tyłem,	ręce	i	nogi	uniesione	w	górę.	Kołysanie	ciała	na	boki	-	jeż	nabi-
ja	 liście	na	kolce.	Ostrożne	przejście	do	poprzedniej	pozycji	 -	 jeże	zanoszą	 liście	 
do	norki.	W	siadzie	klęcznym	-	zdejmowanie	liści	z	grzbietu,	układanie	w	norce.

7. Praca plastyczna - Jeż.
Uczestnicy	zajęć	siadają	do	swoich	ławek,	wyjmują	potrzebne	rzeczy	do	wykonania	
pracy	 plastycznej	 tj:	 ziemniak,	wykałaczki,	 ziarenka	pieprzu.	Uczniowie	 zgodnie	 
z	 instrukcją	 prowadzącego	 wbijają	 w	 połówkę	 ziemniaka	 wykałaczki,	 natomiast	 
nosek	i	oczy	wykonują	z	ziaren	pieprzu	(załącznik	nr	4).	

8. Zadania matematyczne	 -	 Wykonywanie	 zadań	 matematycznych	 przez	 uczest-
ników	warsztatów	 (załącznik	nr	5).	Po	rozwiązaniu	przez	wszystkich	karty	pracy,	 
nauczyciel	prosi	jednego	z	uczniów	o	odczytanie	hasła	i	zapisanie	go	na	tablicy.	

9. Zakończenie zajęć - Na	 zakończenie	 zajęć prowadzący	 prosi	 uczniów,	
aby	 usiedli	 wygodnie	 w	 ławkach	 i	 zamknęli	 oczy,	 następnie	 czyta	 wiersz	 
Hanny	Zdzitowieckiej	„Jeż”	(załącznik	nr	6).	Ćwiczenie	to	oddziałuje	poprzez	tre-
ści	na	wyobraźnie,	myśli,	uczucia	 i	postępowania	ucznia,	rozwija	 jego	wrażliwość	 
na	piękno	przyrody	i	wrażliwość	wobec	zwierząt.	
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Załącznik nr 1 - Kolorowanka
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Załącznik nr 1 - Kolorowanka



29

Załącznik nr 2

Grupa I.
Na	podstawie	ilustracji	-	OPISZ	WYGLĄD	JEŻA.

Grupa II.
Na	podstawie	ilustracji	opowiedz	-	CZYM	ODŻYWIA	SIĘ	JEŻ?

Grupa III.
Na	podstawie	poniższej	ilustracji	-	OPOWIEDZ	O	TRYBIE	ŻYCIA	JEŻA.
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Załącznik nr 3
Łam

igłów
ka - K

tóry z jeży odnajdzie drogę do chrząszczy?
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Załącznik nr 4 
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Załącznik nr 5
Oblicz działania. Wyniki ułóż w kolejności od największej liczby najmniejszej.  
Pod każdą liczbą wpisz odpowiadającą jej literę. Odczytaj i zapisz hasło.

10	-	4	=	6 Ę

7	-	4	=	3 Ż

10 - 0 = 10 L

4	+	3	=	7 I

8	-	6	=	2	 E

2 + 3 = 5 J

10	-	2	=	8 B

8	+	1	=	9 U

10	-	6	=	4 E

LICZBY

LITERY

HASŁO ................................................................

Załącznik nr 6
Wiersz Hanny Zdzitowieckiej „Jeż”.

Krótkie nóżki, długi ryjek,

ostre kolce ciało kryją.

Ach, cóż to za groźny zwierz?

To jest jeż, malutki jeż.

Węszy noskiem w lewo, w prawo,

to pod listkiem, to pod trawą,

gdzie się kryje dobry łup.

Drepcze mały jeż - tup, tup.

Drepcze poprzez lasu gąszcze,

łapie robaczki, ślimaczki, chrząszcze…

Gdy zimowe przyjdą dni,

zagrzebany w liściach śpi.
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Temat zajęć „Poznajmy jeże - ich zwyczaje i upodobania”

Poziom nauczania:	szkoła	podstawowa	kl.	4-6.
Czas trwania zajęć: 3	godz.	lekcyjne	(135	minut).
Charakter zajęć:	warsztaty	stacjonarne.	
Cel: 

 3 przekazanie	i	usystematyzowanie	wiedzy	o	jeżach,
 3 poznanie	ciekawostek	z	życia	jeży,
 3 określenie	przyczyny	objęcia	jeży	ochroną	ścisłą.

Metody pracy: 
 3 pogadanka, 
 3 opis, wypełnianie	kart	pracy,
 3 prace	plastyczne.

Formy pracy: 
 3 indywidualna, 
 3 grupowa.

Potrzebne materiały: nożyczki,	 klej,	 kolorowy	 papier	 format	 A4	 (po	 dwa	 arkusze	 
dla	każdego	uczestnika	w	dwóch	odcieniach	brązu).

Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczestników.	Przedstawienie	trenera	-	wyjaśnienie	dlaczego	to	Ty	pro-

wadzisz	warsztaty,	przedstawienie	krótkiej	informacji	o	sobie	(czym	się	zajmujesz	
na	co	dzień,	jaki	masz	zawód,	jaki	jest	poprawny	stosunek	prelegenta	do	świata	przy-
rody	-	co	da	uczestnikom	warsztatów	wzorzec	do	stosunku	wobec	przyrody.	

2. Poznajmy się - ćwiczenie aktywizujące grupę.
Każdy	z	uczestników	warsztatów	otrzymuje	karty	pracy	 i	pisaki	 (załącznik	nr	 1	 -	
należy	powielić	w	zależności	od	 liczby	uczestników	warsztatów).	Po	zakończeniu	
uczestnicy	warsztatów	przedstawiają	się,	korzystając	z	wypełnionych	kart.

3.	 Jeże	są	pod	ochroną	ścisłą	i	wymagają	ochrony	czynnej	-	wyjaśnienie	przez	prowa-
dzącego	pojęć:	ochrona	ścisła	i	ochrona	czynna.	W	celu	utrwalenia	uczestnicy	roz-
wiązują	kartę	pracy	(załącznik	nr	2).

4.	 Prowadzący	podaje	zagrożenia	dla	jeży.	Co	jest	największym	zagrożeniem	uczestni-
cy	dowiedzą	się	rozwiązując	załącznik	nr	3.

5. Poznajmy jeże - ich zwyczaje i upodobania	 -	 prowadzący	 zadaje	 uczest-
nikom	 warsztatów	 pytanie,	 czy	 któreś	 z	 nich	 widziało	 kiedyś	 jeża	 w	 naturze,	 
jeśli	 tak	 to	 gdzie	 to	 było,	 jak	 on	 wyglądał.	 Prowadzący	 uzupełnia	 swobodne	 
wypowiedzi	 uczestników	 i	 przekazuje	 im	 podstawowe	 informacje	 o	 jeżach.	 
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W	 celu	 usystematyzowania	 prezentowanych	 wiadomości	 prowadzący	 dzie-
li	uczestników	na	trzy	grupy,	każda	grupa	otrzymuje	zestaw	kart	pracy	(załącznik	
nr	 4).	Na	wykonanie	zadania	zespoły	mają	około	 15	minut.	 Po	upływie	czasu	ze-
spół	pierwszy	dokonuje	prezentacji	karty	pracy:	Jak jeż jest zbudowany?	-	następnie	 
zespół	 drugi	 dokonuje	 tylko	 uzupełnienia	 i	 prezentuje	 informacje	 których	 
zespół	 pierwszy	 nie	 wymienił,	 na	 koniec	 zespół	 trzeci	 dokonuje	 uzupełnie-
nia	 o	 informacje	 nie	 podane	 przez	 zespół	 pierwszy	 i	 drugi.	 W	 dalszej	 części	 
zadania	zespół	drugi	dokonuje	prezentacji	 karty	pracy:	Cztery pory roku w życiu 
jeża….	 jako	pierwszy,	a	 następnie	zespoły	pierwszy	 i	 trzeci	uzupełniają	prezenta-
cję	o	 informacje	nie	wymienione	przez	zespół	drugi.	Następnie	zespół	trzeci	 jako	
pierwszy	 dokonuje	 prezentacji	 karty	 pracy:	 Co zagraża jeżom? Jak im pomóc?,  
a	zespoły:	pierwszy	i	drugi	uzupełniają	ich	prezentację.	

6. Jeż - praca plastyczna. Wykonanie	jeża	z	papieru	i	przygotowanie	wystawy.	
Prowadzący	wyjaśnia	 sposób	wykonania	pracy	 (załącznik	nr	 5).	Następnie	 rozda-
je	potrzebne	materiały.	Uczestnicy	warsztatów	z	papieru	wykonują	 jeże	z	których	 
zostanie	przygotowana	wystawa.	Na	wystawę	winny	składać	się	wykonane	jeże	oraz	
po	jednej	z	kart	pracy	przedstawiające	podstawowe	informacje	o	jeżu.	

7. Prawda/fałsz - utrwalenie wiadomości.  
Przez	 środek	 sali	 poprowadź	 linię	 (sznurkiem,	 taśmą	 papierową).	 Na	 jednej	 po-
łowie	 połóż	 kartę	 z	 napisem:	 „PRAWDA”,	 na	 drugiej	 kartę	 z	 napisem:	 „FAŁSZ”.	 
Stań	 na	 końcu	 linii	 i	 po	 kolei	 czytaj	 zdania	 (przykładowe	 zdania	 -	 poniżej)	 
dając	 uczestnikom	warsztatów	 chwilę	 do	 namysłu	 i	 ustawienia	 się	 na	 wybranej	 
połowie	sali;

 3 Przestraszone	jeże	syczą	i	fukają.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Otulony	mchem,	trawą	i	liśćmi	jeż	budzi	się	dopiero	w	czerwcu.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Wrogowie	jeża	to	psy,	lisy,	borsuki.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Jeże	zamieszkują	m.in.	ogrody	i	parki.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Ciąża	samicy	trwa	około	35	dni.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Jeże	są	samotnikami.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Jeża	zachodniego	można	spotkać	we	wschodniej	części	kraju.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Jeżom	można	podawać	krowie	mleko.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Jeże	żerują	w	dzień.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Jeże	żyją	w	gęstych	lasach.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Jabłko	to	przysmak	jeża.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Jeże	są	pod	ścisłą	ochroną. PRAWDA/FAŁSZ
 3 Gdy	 zobaczysz	 dużego	 jeża	 wieczorem	 należy	 zabrać	 go	 do	 domu.	 

PRAWDA/FAŁSZ
 3 Jeża	można	spotkać	na	terenach	podmokłych.	PRAWDA/FAŁSZ
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 3 W	Polsce	występują	trzy	gatunki	jeży.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Jeże	zamieszkują	tereny	zakrzewione	i	porośnięte	chaszczami.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Hibernacja	jeża	trwa	latem.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 W	dzień	jeże	śpią	w	swoich	kryjówkach.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Jeża	wschodniego	można	spotkać	w	środkowej	części	kraju.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Jeże	żyją	w	stadach.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Jeże	są	ssakami	mięsożernymi	i	nie	jedzą	warzyw.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Czując	 nowy	 zapach	 lub	 smak,	 obrzucają	 się	 śliną	 na	 bokach	 i	 grzbiecie.	 

PRAWDA/FAŁSZ
 3 Jeże	nie	przenoszą	wścieklizny	(zarażone	nią	zaraz	giną).	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Jeże	nie	trawią	laktozy.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Normalnym	jest	spotkać	jeża	w	dzień.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Jeśli	 jeż	 jest	 ranny	 lub	 chory,	 należy	 pilnie	 zgłosić	 się	 z	 nim	 do	 najbliższego	 
weterynarza.	PRAWDA/FAŁSZ

 3 Jeże	mają	słaby	słuch	i	węch.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Jeże	uciekają	przed	niebezpieczeństwem.	PRAWDA/FAŁSZ
 3 Jeże	są	pożyteczne.	PRAWDA/FAŁSZ

8. Zakończenie warsztatów -	wypełnienie	kart	pracy:	 labirynt	 i	magiczny	diagram	
(załącznik	nr	6	i	7).	

Załącznik Nr 1
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Załącznik nr 2
Zapamiętaj - bardzo ważne zdanie. Odszyfruj je, korzystając z legendy znaków  
i wpisz do kratek:
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Załącznik Nr 3
Zaczynając na największej i kończąc na najmniejszej literze, odczytaj słowa  
i wpisz je po kolei w kratki - a dowiesz się co jest największym zagrożeniem  
dla jeży. 

Załącznik Nr 4
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Załącznik Nr 5
Potrzebne	materiały:	dwa	arkusze	papieru	kolorowego	(najlepiej	w	dwóch	odcieniach	
brązu)	format	A4,	klej,	nożyczki,	czarny	mazak.	

Wykonanie	 jeża	 z	 papieru	 rozpoczynamy	 od	 przygotowania	 trójkąta	 i	 prostokąta	 
o	określonych	wymiarach.
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Jeden	z	rogów	trójkąta	zaginamy	wg	rysunku	...

i	odkręcamy	trójkąt	na	drugą	stronę.

Prostokąt	zginamy	na	pół…	połówki	prostokąta	zginamy	jeszcze	raz	na	pół,	a	zewnętrz-
ne	i	wewnętrzne	części	zginamy	jeszcze	raz	na	pół	…..

aż	do	momentu	uzyskania	„akordeonu”.
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„Akordeon”	składamy	na	pół	i	sklejamy	wewnętrzne	strony.	

Następnie	sklejamy	obie	części	i	jeż	gotowy.	
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Załącznik N
r 6Jeż zgubił się w

 labiryncie. Pom
óż m

u odnaleźć drogę, m
oże dotrzeć tylko do jednego ślim

aka.
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Załącznik Nr 7
Karta pracy „Magiczny diagram”

Uzupełnij diagram, pamiętając o tym, że w każdym rzędzie, 
każdej kolumnie i w każdym kwadracie ilość jeży - od 1 do 4 

może pojawić się wyłącznie jeden raz.
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Temat zajęć „10 listopada - Międzynarodowy Dzień Jeża”

Poziom nauczania:	szkoła	podstawowa	kl.	4-6.
Czas trwania zajęć: 3	godz.	lekcyjne	(135	minut).
Charakter zajęć:	warsztaty	stacjonarne/terenowe.	
Cel: 

 3 przekazanie	i	usystematyzowanie	wiedzy	o	jeżach,
 3 poznanie	ciekawostek	z	życia	jeży,
 3 określenie	przyczyny	objęcia	jeży	ochroną	ścisłą.

Metody pracy: 
 3 pogadanka, opis, wypełnianie	kart	pracy.

Formy pracy: 
 3 indywidualna, 
 3 grupowa.

Przebieg zajęć:
Część warsztatowa w terenie:
1. Przyjaciel - zabawa w terenie połączona z pogadanką wprowadzająca  

do temu zajęć. 
Prowadzący	 opowiada	 historię	 -	 Kochane	 dzieci.	 Odwiedził	 was	 mój	 przyjaciel.	 
Gdy	was	nie	było	zgubił	się	 i	nie	potrafił	wrócić	do	swojego	domu.	Zostawił	wam	
pewne	 ślady.	 Czy	 je	 widzicie?	 Postarajcie	 się	 odnaleźć	 po	 tych	 śladach	 mojego	 
przyjaciela.	Bardzo	was	o	to	proszę…..
Przed rozpoczęciem zajęć w ogródku lub na skraju lasu prowadzący ukrywa jeża 
(może to być maskotka, rysunek, zdjęcie) oraz rozkłada ślady. Zadaniem uczestników 
warsztatów jest odnalezienie zagubionego przyjaciela, za pomocą śladów. Ślady jeża 
(załącznik nr 1) należy powielić w odpowiedniej ilości. Jeża koniecznie należy ukryć 
w miejscu „zamieszkania” czyli na terenie zakrzewionym, porośniętym chaszczami, 
na skraju lasu, w parku, ogrodzie. Gdy grupa odnajdzie „przyjaciela” prowadzący  
pokazując jeża (zdjęcie bądź maskotkę) i przekazuje informacje o wyglądzie jeża, 
jego budowie, odżywianiu, cyklu życia. Wyjaśnia dlaczego jeże są pod ochroną ścisłą 
i co zagraża im życiu. 

2. Pomóżmy jeżowi.
Uczestnicy	warsztatów	stają	w	odległości	od	zagajnika/lasu/parku,	jaką	zaproponu-
je	prowadzący.	Wyobrażają	sobie,	że	są	małym	jeżem,	który	chce	dostać	się	do	zagaj-
nika/parku/lasu.	Po	dotarciu	do	celu	muszą	zastanowić	się	i	wskazać	te	przeszkody,	
które	musiał	pokonać	mały	ssak.
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Wypełnienie	karty	pracy	(załącznik	nr	2)	-	wnioski.	
3. Przysmaki jeża	 -	prowadzący	wybiera	trzy	osoby,	które	otrzymują	opaski,	zakła-

dają	je	na	głowy	i	„stają	się”	jeżami.	Następnie	prowadzący	rozsypuje	różne	obraz-
ki	(załącznik	nr	3).	Zadaniem	uczestników	ćwiczenia	jest	wybrać	„przysmaki”	jeża.	 
Na	 zakończenie	 ćwiczenia	 prowadzący	 zagląda	 do	 „brzuszków”	 jeży	 i	 omawia	 
dokładnie	-	czym	odżywia	się	jeż,	a	co	może	mu	zaszkodzić.	

Część warsztatowa w sali:
4. W poszukiwaniu kryjówki - gra edukacyjna (załącznik	nr	4).
5. Podsumowanie warsztatów.

Załącznik nr 1
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Załącznik nr 2
Podkreśl te przeszkody, które mogą zagrażać życiu jeża. Zastanów się, które  
z tych przeszkód powstały za przyczyną człowieka.

Spotkane	na	drodze	elementy:
 3 piasek,
 3 staw, rzeka,
 3 kamyczki,
 3 zielona trawa,
 3 trzcina,
 3 kwitnące	rośliny,	jeśli	potrafisz	rozpoznać	gatunki	-	wpisz	je………………………..,
 3 drzewa,	wpisz	jakie	gatunki	…………………………………………………..................……….,
 3 studzienki,
 3 wysokie	krawężniki,	
 3 inne	zwierzęta,	wpisz	jakie	………………………………….....................………………………,
 3 inne	przeszkody,	jakie?	………………………………………………….....................................

Narysuj	swoją	drogę	uwzględniając	ukształtowanie	terenu	i	napotkane	elementy.



47

Za
łą

cz
ni

k 
nr

 3



48

Załącznik nr 3
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Załącznik nr 3

mleko krowie
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Załącznik nr 3
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Załącznik nr 4 
Zasady gry „W poszukiwaniu kryjówki…”
Do	gry	 potrzebna	 jest	 plansza,	 4	 „jeżowe	 -	 pionki”	w	 kolorach:	 żółtym,	 niebieskim,	 
zielonym	i	czerwonym)	oraz	kostka	do	gry.	
Przygotowanie gry:
Na	początek	każdy	z	graczy	wybiera	sobie	„jeżowy	pionek”	-	czerwony,	żółty,	niebieski	
lub	zielony	i	ustawia	je	w	swoim	„parku”	-	czyli	kwadracie	w	kolorze	który	wybrał.
Przebieg gry:

 3 gracze,	w	ustalonej	wcześniej	kolejności,	rzucają	kostką.	Kiedy	któryś	z	graczy	
wyrzuci	kostką	liczbę	6,	wtedy	ustawia	swój	„jeżowy	pionek”	na	polu	startowym	
(kropka	w	 „kolorze	 gracza”)	 i	 rzuca	 jeszcze	 raz,	 a	 następnie	 przesuwa	 pionek	 
o	taką	liczbę	pól,	jaką	wyrzuci	kostką,

 3 pola	zielone	są	to	pola	normalnego	rzutu	kostką,
 3 pola	 zaznaczone	 kolorem	 błękitnym	 to	 pola	 „masz	 szanse”.	 Gdy	 grający	 gdy	 
odpowie	 prawidłowo	 na	 zadane	pytanie	dostaje	dodatkowy	 rzut	 kostką,	 nato-
miast	gdy	odpowie	źle	bądź	nie	udzieli	odpowiedzi	 liczba	wyrzuconych	oczek	
wskaże	o	ile	pól	ma	się	cofnąć,

 3 pola	 zaznaczone	 czarnym	 kolorem	 to	 pola	 pułapki.	 Gracz	 jest	 zmuszony	 
do	ponownego	rzutu	kostką	i	cofnięcia	się	o	taką	ilość	oczek	jaka	wypadnie,

 3 jeśli	 podczas	 gry	 pionek	 jednego	 gracza	 stanie	 na	 polu	 zajmowanym	 przez	 
drugiego,	 pionek	 stojący	 poprzednio	 zostaje	 zbity	 i	 wraca	 do	 swojego	 
„parku”,

 3 kiedy	gracz	obejdzie	pionkiem	całą	planszę,	wprowadza	swój	pionek	do	„kryjów-
ki”	 -	 czyli	 pola	 oznaczonego	własnym	 kolorem.	Do	 „kryjówki”	 jednego	gracza	 
nie	mogą	wjechać	swoimi	pionkami	inni	gracze.

Wygrywa	 ten	 gracz,	 który	 jako	 pierwszy	 wprowadzi	 swojego	 jeża	 do	 „kryjówki”.	 
Jeśli	grają	trzy	lub	cztery	osoby,	to	pozostali	trzej	(lub	dwaj)	gracze	mogą	toczyć	dalej	
grę	o	2.	i	3.	miejsce.	

Znaczenie	wyróżnionych	pól	ścieżki:	

 3przestraszył	Cię	pies	-	cofasz	się	o	siedem	pól,

 3 	zjadłeś	ślimaka	-	możesz	wykonać	kolejny	rzut	kostką,

 3 	zapatrzyłeś	się	na	las	-	stoisz	jedną	kolejkę.
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Przykładowe pytania:
1.	 Czy	jeżowe	noworodki	mają	kolce?	
2.	 Czy	jeże	prowadzą	nocny	tryb	życia?	
3.	 Czy	osieroconym	jeżowym	noworodkom	można	podawać	mleko	krowie?
4.	 Czy	jeże	zasypiają	na	zimę?	
5.	 Czy	jeże	są	drapieżnikami?	
6.	 Czy	jeże	są	w	Polsce	objęte	ochroną	ścisłą?	
7.	 Czy	jeże	są	owadożerne?	
8.	 Ile	gatunków	jeży	występuje	w	Polsce?	
9.	 Czy	w	kolcach	jeży	znajduje	się	jad?	
10.	Czy	jeże	piją	wodę?
11.	 Czy	ciąża	jeży	trwa	3	miesiące?	
12.	Czy	jeże	jedzą	padlinę?	
13.	Czy	jeże	łysieją	na	starość?	
14.	Czy	jeże	są	ssakami?
15.	Czy	dorosłe	jeże	ważą	3	kg?	
16.	Czy	jeże	spędzają	noc	w	kryjówkach?	
17.	 Ile	kolców	ma	jeż?
18.	Czy	przestraszone	jeże	syczą	i	fukają?
19.	Dlaczego	jeże	są	objęte	ochroną	ścisłą?
20.	Czy	jeże	są	samotnikami?
21.	Kiedy	należy	dokarmiać	jeże?
22.	Czym	można	dokarmiać	jeże?
23.	Co	to	jest	hibernacja?
24.	Co	robią	jeże	gdy	czują	nowy	smak	lub	zapach?
25.	Co	należy	zrobić	gdy	spotkasz	jeża	chorego	lub	rannego?

Temat zajęć „Dlaczego jeże są pod ochroną?”

Poziom nauczania:	gimnazjum.
Czas trwania zajęć/charakter zajęć: 3	godz.	 lekcyjne	(135	minut)/warsztaty	stacjo-
narne/terenowe	 -	 przy	 dobrych	warunkach	 pogodowych	 część	 warsztatów	 powinna	 
odbyć	się	w	terenie.	
Cel: 

 3 kształtowanie	poprawnej	postawy	wobec	jeży,
 3 określenie	przyczyny	objęcia	jeży	ochroną	ścisłą.
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Metody pracy: 
 3 pogadanka, 
 3 opis, wypełnianie	kart	pracy.

Formy pracy: 
 3 indywidualna, 
 3 grupowa.

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie uczestników warsztatów, wprowadzenie do tematyki warsztatów. 
Prowadzący	 informuje	 iż	 jeże	są	pod	ochroną	ścisłą	 i	wymagają	ochrony	czynnej.	
Wyjaśnia	pojęcia	ochrona	ścisła,	ochrona	czynna.	Określa	przyczyny	objęcia	 jeży	
ochroną.	Podaje	przykłady	zagrożeń	dla	życia	jeży.

2. Jak możemy pomóc jeżom?
Podziel	uczestników	warsztatów	na	4-5	osobowe	zespoły	i	rozdaj	im	kartkę	papieru	
do	notatek.	Każdej	grupie	przydziel	po	4	kartki	z	hasłami.	Przykładowe	hasła:	

 3 ruch	kołowy	na	drogach	oraz	szosach,
 3 wypalanie	traw,	łąk,
 3 koszenie traw i podkaszanie trawników,
 3 trutki	na	ślimaki	i	gryzonie,	
 3 prześwity	w	ogrodzeniach,
 3 psy	biegające	luzem	lub	bez	kagańca,
 3 dzikie	 zwierzęta	 i	 ptaki	 -	 naturalnym	 wrogiem	 są:	 lisy,	 kuny,	 borsuki,	 sowy,	 
krogulce,	kruki	i	sroki,

 3 nie zakryte studzienki,
 3 rowy	odwadniające	wokół	dróg	i	trakcji	kolejowych	o	zbyt	stromych	brzegach,
 3 zanik	 naturalnych	 kryjówek	 spowodowany	 przesadnym	 „porządkowaniem”	 
ogrodów	i	parków.	

Grupy	muszą	zapoznać	się	z	hasłami	 i	zaproponować	rozwiązanie	podanych	tam	
problemów.	Na	tym	etapie	pracy	należy	pozwolić	uczestnikom	warsztatów	wykorzy-
stać	w	pełni	potencjał	kreatywności	i	nie	sugerować	gotowych	rozwiązań.	

3. Ogród przyjazny jeżom.
Przed	przystąpieniem	do	wykonania	zadania	prowadzący	 informuje	uczestników	
warsztatów	czego	jeże	potrzebują	do	życia?	Co	stanowi	dla	nich	zagrożenie?	Gdzie	
szukają	schronienia	w	ciągu	dnia	i	na	zimę?	Co	jedzą?	W	dalszej	kolejności	uczest-
nicy	warsztatów	wychodzą	w	teren	i	oglądają	pobliskie	ogrody,	bądź	też	ogród	szkol-
ny	i	dokonują	jego	analizy:	czy	to	jest	ogród	przyjazny	jeżom?
Następnie	prowadzący	rozdaje	uczestnikom	warsztatów:	duże	arkusze	papieru	lub	
brystolu,	kredki,	farby,	plastelinę,	listki,	gałązki.	Uczniowie	mają	za	zadanie	zapro-
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jektować	ogród	przyjazny	jeżom.	Mogą	narysować	jego	plan	bądź	też	przygotować	
przestrzenną	makietę.

4. Poradnik dla ogrodnika. 
Na	 zakończenie	 uczestnicy	 warsztatów	 przygotowują	 poradnik	 dla	 ogrodnika.	 
W	poradniku	winny	znaleźć	się	takie	 informacje	 jak	np.:	podpowiedź,	 jak	gospo-
darować	w	ogrodzie,	by	 jeże	były	w	nim	bezpieczne;	 jaki	płot	umożliwi	wędrów-
kę	jeży?;	czy	w	ogrodzie	przyjaznym	jeżom	można	stosować	środki	owadobójcze?;	 
w	jaki	sposób	używać	kosiarki	do	trawy,	by	nie	zranić	jeża?;	czy	w	ogrodzie	przyja-
znym	jeżom	trzeba	jesienią	wygrabić	i	spalić	wszystkie	liście?

5. Pytanie dla uczestników - gdzie i jakie gatunki jeży można spotkać w Polsce? 
(załacznik	nr	1).

6. Podsumowanie warsztatów	-	rozwiązanie	karty	pracy	(załącznik	nr	2).

Załącznik nr 1
Odczytaj ten tekst - a dowiesz się gdzie i jakie gatunki jeży można spotkać  
w Polsce.

Hasło:	………………………………………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………................................................................................
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Rozwiązanie - Załącznika nr 2
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Załącznik nr 2
Podane poniżej wyrazy należy wykreślić odczytując je poziomo (wprost)  
lub pionowo (z góry na dół), niektóre litery są ukryte w dwóch wyrazach. 
Litery,	 które	 nie	 zostaną	 skreślone,	 czytane	 kolejno	 rzędami	 poziomymi	 utworzą	 
rozwiązanie.	

ŁAPKI GNIAZDO CYKL

SAMIEC MŁODE OWAD

WSZYSTKOŻERNE ŚLIMAKI SSAKI

PŁAZY KRYJÓWKA POPULACJA

PARKI OGRÓD MLEKO

LAKTOZA BIEDRONKA JESIEŃ

ZIMA OSA HIBERNACJA

GŁOS NOC ŻER

SEN KOLCE JEJ

PAKA LOK MRÓZ

RANEK BALE OCZY

KOC NOS KOMINEK

LEŃ KOZA OHAR

AR LAS ZŁA

ŻABA JABŁKO GRYZONIE

ROLA JEŻ NASZA

DOM TWOIM JAR																NAJ
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W S Z Y S T K O Ż E R N E J P

J G Ł O S E O G A B A L E E A

O W A D A D L R B I N A J S R

J A B Ł K O C Ó A E E Ż E I K

E T W O I M E D P D K S Ż E I

G R Y Z O N I E Ł R Ą L E Ń P

P O P U L A C J A O M L E K O

O L A D O S A O Z N G C K O C

L A K T O Z A H Y K N K Ś Z Z

O H A R J A R R O A I O L A Y

K R Y J Ó W K A J S A M I E C

S E N N M Ł O D E Ą Z I M A Y

H I B E R N A C J A D N A N K

Ś A R C Ó O I Ż E R O E K O L

S L A S Z S Ł Z Ł A P K I C Ą

Rozwiązanie:



60

Spis treści

Wstęp	...........................................................................................................2

Wprowadzenie.	O	jeżach	............................................................................ 3

Podstawy	prawne	ochrony	jeży	-	cele	i	zasady	........................................... 5

Budowa	i	zachowania	obronne	................................................................... 6

Odżywianie	i	rozród		................................................................................... 8

Podstawowe	informacje	z	życia	jeży.	4	pory	roku	w	życiu	jeży	................. 9

Zagrożenia	w	życiu	jeży	............................................................................... 12

Kiedy	i	jak	pomagać	jeżom	......................................................................... 14

Scenariusze	zajęć	warsztatowych	dla	nauczycieli	i	edukatorów	............... 19

Temat	zajęć	„Jeż	i	jego	wędrówka”	...................................................................19

Temat	zajęć	„Wszystko	o	jeżach”	.....................................................................25

Temat	zajęć	„Poznajmy	jeże	-	ich	zwyczaje	i	upodobania”	............................33

Temat	zajęć	„10	listopada	-	Międzynarodowy	Dzień	Jeża”	.............................44

Temat	zajęć	„Dlaczego	jeże	są	pod	ochroną?”	.................................................54






