
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Uszatków, dn. 25.11.2021r 

Temat dnia: Dzień Pluszowego Misia 

 

Piosenka obowiązująca w tym tygodniu  

Śpiewające Brzdące „Nasze emocje” 

Nasze emocje - YouTube 

1. „Idzie zima!” – zestaw zabaw ruchowych. 

Jest to jeden z zestawów ruchowych, który dzieci wykonują codziennie przez tydzień. 

Wpływa on w następujący sposób na dziecko: 

• kształci koordynację wzrokowo-ruchową 

• szybko reaguje na polecenia nauczyciela 

• doskonali reakcje równoważne. 

Zestaw ten otrzymają Państwo osobno w pliku pdf. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4


2. „Piosenka uszatka” – zabawa dydaktyczna, burza mózgów. 

                      

Czy wiecie, jak nazywa się najsławniejszy pluszowy miś w Polsce? Posłuchajcie 
piosenki, a na pewno odgadniecie jego imię. Podaje link do piosenki  
https://www.youtube.com/watch?v=F06-y1nXdFA  

 

Na dobranoc, dobry 

wieczór miś pluszowy 

śpiewa wam, mówią o 

mnie, miś Uszatek, bo 

klapnięte uszko mam. 

Jestem sobie mały 

miś, śmieszny miś, 
znam się z dziećmi nie od dziś 

 

Po wysłuchaniu piosenki rozmowa na temat charakterystycznych cech Uszatka – 

klapnięte uszko, brązowe futerko, duże czarne oczy, łatki na łapkach. Wyszukiwanie 

wśród pluszaków w domu tych, które odpowiadają opisowi misia Uszatka. 

 

3. Taniec wesołych misiów – swobodna ekspresja do muzyki. 

 

Dzieci słuchają nagrania melodii do tańca szczęśliwych misiów. Tańczą w rytm 

melodii. 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F06-y1nXdFA
https://www.youtube.com/watch?v=XRqkAePXbmc


 

4. „Mandale i koc” – zabawa relaksacyjna. 

 

Źródło obrazka pieknoumyslu.com 

Choć rysowanie nie wydaje się być specjalną techniką relaksacyjną, to poprzez dobór 

odpowiednich obrazków, możemy zdziałać cuda. Jednym z pomysłów są mandale 

przeznaczone dla dzieci, które nie tylko relaksują i zachęcają do głębszej refleksji, ale 

dzięki swoim kształtom, figurom i motywom rozwijają kreatywność oraz koncentrację. 

Podczas tego zajmującego zajęcia warto pomyśleć o włączeniu do zabawy kocyka. 

Działa on na nasz umysł tak, że pobudza on receptory ciała, działając pozytywnie na 

układ nerwowy. W efekcie obniżamy poziom kortyzolu we krwi, a więc szybciej 

odczuwamy spokój, ale także produkujemy więcej serotoniny, która niweluje dziecięce 

uczucie niepokoju. Kocyk pomoże wytrwać w skupieniu podczas realizacji zadania. 

Mandale misia dołączone będą w pdf 😊 POWODZENIA  

5. Karta pracy: wykonaj zadania w KP2 s. 9 

Karta pracy w pdf 😊 

6. Dlaczego Uszatek jest smutny? - rozmowa w oparciu o wiersz Cz. Janczarskiego 

Porozmawiajcie teraz o misiach pluszowych i ich prośbach do dzieci. Miś Uszatek 

śpiewał w dobranocce, “Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci”. Jest to możliwe tylko 

wtedy, kiedy dzieci je szanują. 

 



 

“Naprawiamy misia” - Czesław Janczarski 

 
Źródło fotoramik.pl 

 

Kto misiowi urwał ucho? 

No kto? - 

pytam. 

Cicho, 

głucho... 

Nikt się jakoś nie 

przyznaje. Może jechał 

miś tramwajem? Może 

upadł biegnąc z górki? 

Może go dziobały 

kurki? Może Azor go 

tarmosił, 

Urwał ucho, nie 

przeprosił? Igła, nitka, 

rączek para, naprawimy 

szkodę zaraz. O! Już 

sterczą uszka oba. 

Teraz miś się nam 

podoba. 

 

 



 

− Dlaczego nasz miś ma smutną buzię? 

− Jak myślisz co trzeba zrobić, żeby Uszatek się uśmiechnął? 

− A czy Ty szanujesz swoje zabawki? (rozmowa z dzieckiem o poszanowaniu 

zabawek) 

7“Mój uklubiony Miś” praca plastyczna  

 

źródło obrazka gawex.pl 

Prace możecie wykonać dowolną techniką. Może być to przez was samych namalowany 

mis, może być kontur misia wyklejony np. kawą lub miś z talerzyków papierowych 😊  


	Choć rysowanie nie wydaje się być specjalną techniką relaksacyjną, to poprzez dobór odpowiednich obrazków, możemy zdziałać cuda. Jednym z pomysłów są mandale przeznaczone dla dzieci, które nie tylko relaksują i zachęcają do głębszej refleksji, ale dzi...
	Działa on na nasz umysł tak, że pobudza on receptory ciała, działając pozytywnie na układ nerwowy. W efekcie obniżamy poziom kortyzolu we krwi, a więc szybciej odczuwamy spokój, ale także produkujemy więcej serotoniny, która niweluje dziecięce uczucie...
	6. Dlaczego Uszatek jest smutny? - rozmowa w oparciu o wiersz Cz. Janczarskiego
	“Naprawiamy misia” - Czesław Janczarski

