
GR. VII  ,,KACZUSZKI"

Data: 23.11.2020

Grupa wiekowa: 6 latki

Temat kompleksowy ( tygodniowy): Dzień Pluszowego Misia

Temat zajęć: Co wiemy o niedźwiedziach?

Cele: 

- Zapoznanie z wyglądem i trybem życia niedźwiedzi

- Rozwijanie zainteresowań światem zwierząt

- Wzbogacanie słownictwa

Forma pracy: zdalna

1. Oglądanie ilustracji  w KP2, s. 37. Swobodna wypowiedź dziecka. Opisywanie wyglądu

niedźwiedzi

2. Ciekawostki o życiu niedźwiedzi



NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY

      

   

NIEDŹWIEDŹ  BRUNATNY  żywi  się  nasionami,  grzybami,  dżdżownicami,  ślimakami,
jajami  ptaków,  małymi  zwierzątkami  leśnymi.  Lubi  też  ryby  i  naprawdę  uwielbia  miód.
Występuje w Polsce, jako jedyny gatunek z rodziny niedźwiedziowatych. Niedźwiedzie słabo
widzą,  ale  mają  dobry  węch.  Niedźwiedzie  brunatne  to  bardzo  silne  i  niebezpieczne
zwierzęta. Kiedy podczas wędrówki po lesie spotkamy niedźwiedzia, nie wolno uciekać, nie
można  też  wykonywać  gwałtownych  ruchów.  Niedźwiedzie  na  zimę  przygotowują  sobie
legowisko zwane gawrą. W listopadzie zapadają w sen, budzą się z niego kiedy, przychodzi
wiosna, pod koniec marca. Wiecie dlaczego niedźwiedzie stają na dwóch łapach? Robią to po
to żeby rozejrzeć się w terenie lub gdy chcą odstraszyć intruza. Pokazują mu że są większe
i silniejsze.



NIEDŹWIEDŹ POLARNY

 

 

NIEDŹWIEDŹ POLARNY to jeden z największych niedźwiedzi. Ma grube futro i warstwę
tłuszczu,  które  chronią  go  przed  zimnem.  Włosy  tworzące  sierść  niedźwiedzia  są
półprzezroczyste;  sierść  jako  całość  ma  zazwyczaj  kolor  biały  lub  kremowy,  przez  co
umożliwia  zwierzęciu  dobry  kamuflaż.  Skóra  ma  barwę  czarną,  dzięki  czemu  pochłania
promienie słoneczne, które ogrzewają jego ciało. Niedźwiedź polarny ma krótki ogon i małe
uszy, co pomaga mu zmniejszyć utratę ciepła.  Ma małą głowę i  długie,  zwężające się ku
tyłowi ciało, co nadaje mu opływowy kształt przydatny do pływania. Prowadzi niemal morski
tryb  życia,  potrzebuje  do  przetrwania  jedynie  kawałka  pływającego  lodu  i  żywności
znajdowanej  w wodzie  oraz  miejsca  do urodzenia  i  wychowania  młodych niedźwiadków.
Żyją wokół bieguna północnego na lodach Morza Arktycznego.



PANDA WIELKA

 

 

PANDA  WIELKA  zamieszkuje  lasy  bambusowe,  odżywia  się  pędami  roślin  (głównie
bambusa)  nie  gardzi  też  rybami i  małymi  gryzoniami.  Futro pandy -  białe  lub  żółtawe z
czarnymi obwódkami -  pozwala  zwierzęciu  kamuflować się  w bambusowym lesie.  Sierść
stanowi doskonałą ochronę przed zimnem. Panda jest zwierzęciem stopochodnym, porusza
się  w  charakterystyczny  sposób,  z  łapami  zwróconymi  do  wewnątrz  i  nisko  opuszczoną
głową. Potrafi stawać na tylnich łapach, nie umie jednak poruszać się w tej pozycji. Ponadto
czasami kłusuje lub galopuje. Wspina się na drzewa.



NIEDŹWIEDŹ OKULAROWY

             

         

NIEDŹWIEDŹ OKULAROWY ma charakterystyczną  jasnobrązową ,,maskę"na  pyszczku,
pozostała część ciała jest czarna. Chociaż jego dieta bogata jest w owoce, pędy i liście, to nie
gardzi on także niewielkimi zwierzętami. Zamieszkuje tereny Ameryki Południowej.



NIEDŹWIEDŹ MALAJSKI

NIEDŹWIEDŹ MALAJSKI to jeden z najmniejszych gatunków na świecie (dorosły osobnik
osiąga masę dużego psa). Niedźwiedzie te mają bardzo długie pazury i nieowłosione stopy,
które umożliwiają pełny chwyt i objęcie całego drzewa, dlatego świetnie się wpinają. Budują
gniazda wśród gałęzi, gdzie odpoczywają w ciągu dnia, ponieważ w nocy są aktywne, polują.
Niedźwiedzie malajskie nie zapadają w sen zimowy.



CIEKAWOSTKA, jest takie zwierzę, o którym mówimy miś koala, lecz koala nie należy do
rodziny niedźwiedzi, tylko jest do nich podobny. Jest torbaczem (podobnie jak kangury)

                 

   

3. Nauka piosenki ,,Pluszowy miś" poniżej tekst i link do piosenki

Tekst piosenki:

Pluszowy miś, z wystawy miś 

Na spacer chciał, do dzieci iść

A, że był zuch, ten dzielny miś 

Zastukał do, przedszkolnych drzwi 

Dyżurny więc, dziwuje się 



Dokąd chcesz iść, no powiedz gdzie ? 

Ja chcę być tam, powiada miś Gdzie bawi się , Ola i Krzyś 

Klawy do zabawy, zwyczajny, z wystawy 

Pogodny i wesoły, niesforny mały miś 

Radosny i kochany, maluchom, oddany 

Odważny i wesoły, nieduży śmieszny miś x2 

Ref. Pokochaj pluszowego misia

On przyjacielem dzieci jest Dorotka, Adaś i Justysia

Wesoło wszyscy bawmy się 

Pokochaj pluszowego misia 

On przyjacielem dzieci jest Dorotka, Adaś i Justysia 

Wesoło wszyscy bawmy się 

I Pluszowy miś, figlarny miś 

Już tańczy z nim, Ola i Krzyś 

Zaśpiewaj nam, zawołał Zbyś 

I z dziećmi wnet, zaśpiewał mi 

Klawy do zabawy, zwyczajny, z wystawy 

Pogodny i wesoły, niesforny mały miś 

Radosny i kochany, maluchom oddany 

Odważny i wesoły, nieduży śmieszny miś 

Ref. Pokochaj pluszowego misia 

On przyjacielem dzieci jest Dorotka, Adaś i Justysia 

Wesoło wszyscy bawmy się

 

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

Opracowała: Aneta Gajer


