
Grupa „0” Edukacja przedszkolna 

Zadania do wykonania na dzień 25.11.2021r. 

 

Temat: Dzień pluszowego misia. 

Drogie Dzieci - Witam Was serdecznie i cieplutko 

pozdrawiam! 

 

 

 

Dzisiaj świętujemy DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

Z tej okazji zapraszam Was do wspólnej nauki  

i zabawy!!! No to zaczynamy!!! 

1. Zapoznanie z historią pluszowego misia z wykorzystaniem pacynki, pluszaka- 

misia: 

Historia pluszowego misia zaczyna się w 1902 roku, kiedy to ówczesny 
prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, będąc na polowaniu, 
sprzeciwił się zabiciu młodego niedźwiadka. Świadkiem tego wydarzenia był 
Clifford Berryman, który uwiecznił tę historię na rysunku. Rysunek ukazał się 
w waszyngtońskiej gazecie, gdzie ujrzał go Morris Michton, właściciel sklepu z 



zabawkami. Michton wpadł na pomysł, aby wykonać kilka zabawek 
przedstawiających misia i zobaczyć, jak się będą sprzedawały. Jak można się 
domyślać, pluszowe misie sprzedawały się znakomicie. Producent zwrócił się z 
prośbą do prezydenta o zezwolenie nadania misiom imienia Teddy i tak się je 
nazywa do tej pory. I od stu lat misie towarzyszą dzieciom na całym świecie, 
dodają im otuchy, pocieszają, łagodzą lęk przed samotnością. 
 
Rozmowa z dzieckiem na temat wysłuchanych treści. 
 

2. Zabawa ruchowa ze śpiewem „Niedźwiadek” – dziecko stoi na środku pokoju i 
pokazuje  gestem śpiewany tekst: 
  

JEDNA ŁAPKA, 
DRUGA ŁAPKA, 

JA JESTEM NIEDŹWIADEK. 
JEDNA NÓŻKA, 
DRUGA NÓŻKA, 

A TO JEST MÓJ ZADEK. 
LUBIĘ MIODEK, 

KOCHAM MIODEK, 
I KRADNĘ GO PSZCZÓŁKOM 

JEDNĄ ŁAPKĄ, 
DRUGĄ ŁAPKĄ, 

ALBO CIĄGNĘ RURKĄ. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nozt3uL8WQs 
 

3. Zadnia do wykonania „Supersmyki” karty pracy, str. 10-11. 
 

4. Zabawa  „Talerz miodu” – dziecko  ma za zadanie zlizać miód z talerza  bez 
używania rąk. 
 

5.  „Misiowe zagadki” – rozwiązywanie zagadek. 
1. Co robią brunatne niedźwiedzie zimą ? 
a)      lepią bałwany 
b)      śpią 
c)      jeżdżą na sankach 
d)      budują domki w śniegu 
 
2. Co niedźwiadki lubią jeść ? 
a)      lody z kremem 
b)      najchętniej jadają mięso, mięso i jeszcze raz mięso 
c)      są wszystkożerne-jedzą chętnie ryby, owoce, grzyby i mięso 
d)      w karcie dań misiów są tylko marchewka i szpinak 
 
3. Jak duże są misie po urodzeniu ? 
a)      tak duże jak myszka 

https://www.youtube.com/watch?v=nozt3uL8WQs


b)      wielkością dorównują młodemu lwu 
c)      spokojnie mogą zmierzyć się z byczkiem 
d)      mają około 25 cm i ważą 1 kg 
 
4. W jaki sposób niedźwiedzie przygotowują się do zimy ? 
a)      Zapamiętale uprawiają  gimnastykę, aby nabrać sił 
b)      Jeżdżą na rowerze 
c)      Dużo jedzą i szykują sobie legowisko 
 
5. Jak nazywa się legowisko niedźwiedzi ? 
a)      gawra                                      c) hotel 
b)      karmnik                                   d) buda 
 
6. Zastanów się, czy niedźwiedzie : 
a)      Mają  długie ogony 
b)      Dobrze prowadzą samochód 
c)      Mają  tylko dobrego nos 
d)      Dobrze słyszą i mają doskonały węch 
 

6. „Gdzie ukrył się miś?” – rodzic chowa misie, maskotki w wybranych przez 
siebie wcześniej miejscach. Zadaniem dziecka jest odnalezienie pluszaków na 
zasadzie zabawy „Ciepło-Zimno”. Po znalezieniu misiów, dziecko przelicza je. 
 

7. Praca plastyczna „Miś” -propozycje do wykorzystania wdł. uznania rodziców 
(technika dowolna). 

 

 



 

 

 

Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas!!! 

 


