
GR. VII  ,,KACZUSZKI"

Data: 24.11.2020

Grupa wiekowa: 6 latki

Temat kompleksowy ( tygodniowy): Dzień Pluszowego Misia

Temat zajęć: 25 listopad Światowy Dzień Pluszowego Misia

Cele: 

- Kształtowanie poczucia konieczności szanowania zabawek

- Wdrażanie do kilkuzdaniowych wypowiedzi na podany temat

- Wzbogacanie słownictwa

- Pobudzanie kreatywności

Forma pracy: zdalna

      Szanowni Państwo 

PRZESYŁAM INFORMACJĘ O WYDARZENIU W DNIU 25.11.2020r.

Zapraszamy na wyjątkowy Dzień Misia online!
Teddy Eddie, czyli wesoły miś, który uczy najmłodszych angielskiego, oprowadzi dzieci po
swoim domku, pełnym zabawnych gości i wesołych niespodzianek.
Świętowanie  odbędzie  się  za  pomocą  transmisji  na  żywo  na  stronie  Teddy  Eddie  na
Facebooku, 25.11. o godz. 10:00 lub 18:00
Co zrobić, żeby wziąć udział?   
Wystarczy 25 listopada, o godz.10:00 lub 18:00 wejść na stronę Teddy Eddie na Facebooku:
https://www.facebook.com/TeddyEddieAngielski
Tam zostanie uruchomiona transmisja na żywo i będzie można zwiedzać domek misia. Każda
grupa przedszkolna może oglądać transmisję  niezależnie,  w tym samym czasie,  w swoich
salach, jak i dzieci w domach.

1. Krótka historia ,,Jak powstało Święto Pluszowego Misia?"



         Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest 25 listopada, bo właśnie tego dnia
przypada  rocznica  powstania  tej  maskotki.  Samo  święto  nie  ma  jednak  długiej  tradycji,
obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś świętował swoje setne urodziny.
         Powstanie pluszowego misia wiąże się z legendą sięgająca 1902 roku. Wszystko zaczęło
się od prezydenta Stanów Zjednoczonych - Teodora Roosvelta, który w 1902 roku wybrał się
z przyjaciółmi na polowanie. W trakcie wyprawy postrzelono małego niedźwiadka. Prezydent
stanął w obronie zwierzaka i nakazał jego uwolnienie. Całą historię zilustrowano komiksem
w dzienniku "Washington Post". Opowieść ta zainspirowała Morrisa Mitchoma, (producenta
zabawek i właściciela sklepu z zabawkami w Nowym Yorku), który stworzył nową zabawkę
dla  dzieci  -  pluszowego  misia.  Autor  nazwał  go  Teddy's  Bear,  nawiązując  do  imienia
ówczesnego prezydenta USA. 
          Pierwszy miś maskotka powstał 117 lat temu i do dziś jest jedną z najpopularniejszych
dziecięcych zabawek na świecie.
          Pluszowy miś  przez  lata  był  także  bohaterem wielu bajek i  filmów dla dzieci.
Zdecydowanie do najpopularniejszych należy Kubuś Puchatek,  Miś Uszatek,  Colargol czy
zwariowany  miś  z  filmu  „Ted”.  Pluszowa  postać  jest  zawsze  pozytywna  i  dostarcza
oglądającemu wiele uśmiechu.

 

2. Czy rozpoznajesz, z jakiego filmu, bajki są te misie? Dziecko wskazuje i nazywa znane mu
postacie i podaje tytuł bajki.



 

  



3. Dziecko odpowiada na pytania zadane przez rodzica:

- Jak może wyglądać miś?

- Dlaczego dzieci lubią misie?

- Czy misie mają swoje święto?

- Dlaczego należy dbać o swoje zabawki?

4. Zabawa słowna ,,Opowiem ci o moim misiu". Dziecko mówi o swoim misiu (jeśli nie ma
może to być inna ulubiona maskotka): kto mu podarował misia, jakiego jest koloru, gdzie
chętnie zabiera misia itp.

5.,,Ulubiona  zabawka"  na  podstawie  doświadczeń  i  ilustracji  (Nowa Trampolina  2,  s.32)
dziecko opisuje sytuacje, w których misie są potrzebne

6.  Wykonanie  ćwiczenia  w  Nowa  Trampolina  2,  s.32.  Malowanie  portretu  niedźwiedzia
polarnego na niebieskiej kartce biała i czarną farbą według instrukcji.

7. Proponowana zabawa ,,Przyjęcie Urodzinowe mojego Misia". Dziecko według własnego
pomysłu i kreatywności organizuje urodzinki dla swego pluszaka. Może wykorzystać klocki,
zrobić laurkę, zaśpiewać piosenkę ,,Pluszowy miś".

8. Karta pracy. Rysowanie pośladzie. 





9. Każde dziecko otrzymuje dziś wirtualny Dyplom Przyjaciela Pluszowego Misia

Opracowała: Aneta Gajer


