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Temat dnia: Miś pluszowy

1. Rozmowa na temat misiów.

 Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic kładzie przed dzieckiem 

trzy lub cztery różne pluszowe misie. Dziecko porównuje ich 

wygląd, opisuje je. Może nadać imiona.  

2. Zabawa plastyczna „Mój miś”.

Dziecko siada do stołu. R. daje dziecku okrągły papierowy 

talerzyk oraz różnej wielkości kółka wycięte z kolorowego 

papieru. Dziecko koloruje talerzyk dowolnie wybranym kolorem  

farby. Następnie wybiera kolorowe kółka i nakleja je na talerzyk 

tak, aby powstały oczy, uszy i buzia misia. Z kawałków włóczki 

może dokleić misiowi włoski. 



3. Zabawa ruchowa „Duży miś i mały miś”.

Dziecko stoi . Na hasło: duży miś, porusza się po pokoju na 

czworakach powoli, ociężale. Na hasło: mały miś, porusza się na 

czworakach najszybciej jak potrafi. 

4. Słuchanie, omówienie i nauka piosenki Dom dla lalek, sł. K. 

Majewska, muz. S. Jedynak. Zabawa rytmiczna Powtórz rytm. 

Dziecko uczy się piosenki, powtarzając fragmenty za R (

załącznik – piosenka chroniona prawami autorskimi tylko do 

użytku własnego, na potrzeby wykonania zadania w domu z 

dzieckiem ). Gdy dobrze opanuje tekst i melodię piosenki, R. daje

dziecku dwa klocki. R. śpiewa i stuka klockami w rytmie 

piosenki, a dziecko powtarza za nim rytm na zasadzie echa.    

„Dom dla lalek”                                                                               

Ty masz klocek, ja mam też, 

potrzebny nam trzeci. 

Zbudujemy dom wspaniały, 

zaprosimy dzieci.

Jeden dom i drugi dom

 już budują dzieci. 



Te dwa domy – to dla misiów, 

a dla lalek trzeci.

5.  Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Szukamy 

zabawki”.

Dziecko spaceruje po pokoju przy dźwiękach kołatki (lub 

innego instrumentu, który R. ma w domu).

 Na przerwę w grze R. wymienia nazwę dowolnej zabawki z 

podziałem na sylaby. Dziecko stoi obok zabawki, której nazwę 

podał R. Dziecko wypowiada tę nazwę głośno.

6. Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Zgadnij, gdzie jest 

miś”.

Rodzic kładzie przed dziećmi trzy obrazki (na jednym jest 

miś, na drugim lalka, na trzecim samochodzik). Dziecko nazywa 

te obrazki, a następnie R. zakrywa fragmenty obrazków. Dziecko 

wskazuje, na którym obrazku znajduje się miś. R. sprawdza, 

odsłaniając obrazek. Potem miesza obrazki, zasłania inny obrazek,

a dziecko dalej zgaduje (załącznik poniżej). 

7. Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnokolorowych 

klocków.

 Dziecko z pomocą R. stara się z klocków zbudować misia. 



                

                  

                  

               



                                  


