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ZABAWY Z PLUSZOWYM MISIEM 

Witam Kochane dzieci😊 

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Misia, przygotowałam dla Was kilka zabaw. Na początek 

posłuchajcie o historii powstania misia. 

 

DZIEŃ MISIA… Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną rocznicę powstania 

maskotki – w 2002 roku.  

HISTORIA MISIA… W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt, wybrał się na 

polowanie. Po kilku godzinach bezskutecznych łowów, jeden z towarzyszy prezydenta postrzelił 

małego niedźwiadka i zaprowadził go do Roosvelta. Prezydent ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał 

je natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków tego zdarzenia uwiecznił historię niedźwiadka na rysunku 

w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał producent zabawek… Od tego momentu zaczęto 

wykorzystywać zdrobniałe imię prezydenta i sprzedawać maskotki pod nazwą Teddy Bear, która dziś 

w języku angielskim jest określeniem wszystkich pluszowych misiów.  

BOHATERIOWE BAJEK… misie często stają się bohaterami powieści, bajek, filmów i piosenek tak jak 

m.in. Kubuś Puchatek, Coralgol, Paddington, Miś Uszatek, Yogi, Troskliwe Misie czy Gumisie 



 



 



 



 



 



 



 

Duży – mały 

 Do zabawy potrzebujecie dwóch misiów (duży i mały).  

• CEL: doskonalenie umiejętności porównywania wysokości, wielkości 

 Zadaniem dzieci jest wskazanie na polecenie rodzica dużego oraz małego misia. Wspólna zabawa: 

gdy rodzic podnosi małego misia dzieci poruszają się na czworaka, gdy pokazuje dużego - dzieci stają 

na nogach i udają groźnego niedźwiedzia. 

 

Gimnastyka 

 Zadaniem dzieci jest odtworzenie ruchów pokazywanych przez rodzica do tekstu rymowanki.              

• CEL: doskonalenie koordynacji ruchowej dzieci.  

Jedna łapka – pokazujemy jedną rączkę  



druga łapka – pokazujemy drugą rączkę  

ja jestem niedźwiadek – wskazujemy na siebie  

Jedna nóżka, druga nóżka – pokazujemy jedną nogę, drugą nogę  

a to misia zadek – klepiemy się po pośladkach 

 Lubię miodek – masujemy brzuszek  

kocham miodek – masujemy brzuszek 

 podkradam go pszczółkom – machamy rączkami, pokazując jak pszczółki latają  

Jedną łapką, drugą łapką, czasem wciągam rurką – rączki przykładamy do buzi na wzór rurki 

 

Mowa misia  

Zabawy ortofoniczne połączone z ruchem ciała, które mają na celu rozwijanie mowy dzieci.  

• CEL: doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego.  

Zadaniem dzieci jest naśladowanie mowy misia:  

• Kiedy miś jest zły i warczy bardzo głośno wrrr, wrrr.  

• Kiedy miś śpi i chrapie – naśladowanie chrapania.  

• Kiedy mały miś się skrada i warczy po cichutku wrr, wrr.  

Podczas naśladowania „mowy misia” dzieci mogą odpowiednio się poruszać lub naśladować sposób 

poruszania się misia. 

 

Mój miś KARTA PRACY  

Zadaniem dzieci jest wykonanie przygotowanej karty pracy.  

• CEL: rozwijanie spostrzegania wzrokowego. 

 Na przygotowany szablon głowy misia, dzieci muszą w odpowiednim miejscu nakleić uszy, oczy oraz 

nos z buzią. Kartę pracy można zmodyfikować, np. zadaniem dzieci jest samodzielne dorysowanie 

brakujących elementów, tak by powstała głowa misia. POMOCE: karta pracy dla każdego dziecka, 

klej, wycięte elementy misia (uszy, nos z buzią, oczy). 
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Pozdrawiam  

P. Ewelina 


