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Temat kompleksowy ( tygodniowy): Dzień Pluszowego Misia

Temat zajęć: Misie w filmie i w naturze

Cele: 

- Utrwalenie wiedzy o misiach

- Rozwijanie logicznego myślenia

- Doskonalenie umiejętności wypowiedzi na zadany temat

- Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania

Forma pracy: zdalna

MISIE W FILMIE I W NATURZE
1. Misie w naturze - przypomnienie podstawowych wiadomości o niedźwiedziach

 

           NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY                   NIEDŹWIADKI POLARNE

 

                       PANDA                                              NIEDŹWIEDŹ OKULAROWY



  

            NIEDŹWIEDŹ MALAJSKI                                     MIŚ KOALA

Przyglądając  się  ilustracjom dziecko  opisuje  wygląd  każdego  zwierzęcia  (należy  zwrócić
uwagę na charakterystyczne cechy niedźwiedzia) 

Pytania stawiane dziecku przez rodzica;

- Co to za zwierzęta na ilustracjach? 

- Potrafisz je nazwać? 

- Które z nich nie jest niedźwiedziem?

-  Czym odżywiają  się  niedźwiedzie?  (nasionami,  grzybami,  małymi  zwierzętami,  pędami
roślin, rybami, miodem)

-  Który  z  niedźwiedzi  uchodzi  za  największego?  (niedźwiedź  polarny),  który  za
najmniejszego? (niedźwiedź malajski)

- Czy niedźwiedzie potrafią pływać?

- Czy pamiętasz jak nazywa się legowisko zimowe niedźwiedzia? (gawra)

-  Kiedy  niedźwiedź  staje  na  dwóch  łapach?  (w  momencie  zagrożenia,  gdy  chce
zaprezentować swą siłę by odstraszyć intruza lub wspiąć się na drzewo)

- Czy niedźwiedź jest groźnym zwierzęciem?

2. ,,Gimnastyka z misiem" - zabawy ruchowe:

- dziecko maszeruje z misiem uniesionym do góry

- siad prosty- dziecko unosi misia na nogach

- podskoki z misiem

- przekładanie misia z przodu i z tyłu ze zmianą kierunku

- skakanie obunóż przez misia leżącego na podłodze

- wymyślanie innych ćwiczeń przez chętne dziecko



3. Pogadanka rodzica z dzieckiem ,,Misie w filmie i książce"

Dziecko wymienia znane misie np. Miś Uszatek, Kubuś Puchatek, Miś Yogi, Miś Paddington,
Miś Koralgol, Gumiś. Dziecko opisuje wygląd bohaterów misiów, porównuje je i wskazuje
cechy charakterystyczne

     

 



       

4. Oglądanie wybranego filmu, którego bohaterem jest miś

5.Ciekawostki dla zainteresowanych

"Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci.."

 

 

Tak śpiewa na dobranoc Miś Uszatek, który charakteryzuje się klapniętym 
uszkiem, schludnym ubrankiem, brązowym futerkiem, nienagannym 
zachowaniem i zawsze pogodną mordką.
Miś Uszatek narodził się 6 marca 1957 roku. Trochę nietypowo, bo z dwóch 
ojców - pisarza Czesława Janczarskiego i ilustratora Zbigniewa Rychlickiego.
Początkowo Miś Uszatek gościł głównie w pisemku dla dzieci "Miś", którego
był patronem, później stał się bohaterem licznych książek, tłumaczonych 
również na obce języki. Na Uszatku wychowało się kilka pokoleń młodych 
Polaków. Jednak prawdziwa eksplozja jego popularności nastąpiła od 1975 
roku, kiedy to rozpoczęto produkcję lalkowego serialu z Uszatkiem w roli 



głównej. Dzięki temu stał się najpopularniejszym Misiem w Polsce! Dorobił 
się 104 odcinków i kilku filmów krótkometrażowych.

Na dobranoc - dobry wieczór,
miś pluszowy śpiewa Wam.
Mówią o mnie Miś Uszatek,
bo klapnięte uszko mam.
Jestem sobie mały miś, gruby miś,
znam się z dziećmi nie od dziś.
Jestem sobie mały miś, śmieszny 
miś,
znam się z dziećmi nie od dziś!

Słowa piosenki Janusz Gajewicz

 

"Proszę zaopiekować się tym niedźwiadkiem. Dziękuję"

 

Miś Paddington (Paddington Brown) to postać niedźwiadka, która została 
stworzona przez angielskiego pisarza Michaela Bonda. Miś Paddington, 
przypominający bardziej pluszowego misia niż prawdziwego niedźwiedzia, 
występuje w 14 książkach dla dzieci i filmach animowanych.
Miś urodził się w Peru, do Anglii trafił dziwnym przypadkiem. Rodzina 
Brownów znalazła go właśnie na stacji "Paddington" w Londynie i stąd jego 
imię. Miś ma spokojny charakter, jest pomocnikiem pań Bird i Brown. 
Jednak jego sprytny sąsiad lubi go wykorzystywać. Przyjaźni się z panem 
Gruberem, właścicielem antykwariatu na Portobello Road. Zna tam także 
wszystkich kupców. Niedźwiadek jest dobry, miły, grzeczny, chociaż 
zdarzają mu się także różne kłopoty. Często bawi się z Jonatanem i Judytą.

 

Twój przyjaciel, Miś Paddington,
Ma śmieszną czapeczkę,
Zawsze nosi torbę, czasem nawet teczkę.
W nich Paddington miewa do nosa 
chusteczkę,
A obowiązkowo - drożdżową bułeczkę.
Bułeczka jest zwykle z marmoladą w środku,
Bo to wielki łasuch. Wiesz to dobrze, kotku.
Ma dobre serduszko i przygód ma wiele,
Z których go ratują wierni przyjaciele.

Danuta Ludwiczak - Miś Paddington [fragm.]

 

Miś, który chciał śpiewać

 



 

Postać Colargola stworzyła w 1950 roku francuska pisarka Olga Pouchine 
dla swojego synka. Wydała o nim książeczki, nagrywała słuchowiska. W 
Polsce powstał film kukiełkowy (53 odcinki) o przygodach misia Colargola.
Colargol to brązowy mały miś, który wraz z rodziną mieszka w lesie. Lubi 
chodzi do szkoły, ale często się spóźnia. Odkąd zobaczył musical marzy, by 
zostać śpiewakiem, jednak nie ma odpowiedniego głosu...
Opowieść o Colargolu to wspaniała historia podążania za swoimi marzeniami
i wielkiej mocy przyjaźni.

 

Colargol to właśnie ja,
Miś, co zawsze śpiewać chciał.
Lecz choć bardzo kochał śpiew,
Wciąż fałszował pośród drzew.
Aż raz ptaków król dał mu flecik tak 
czarowny,
Że dziś mały miś śpiewa prawie jak słowik.
Fiu fiu fiu fiu fiu fiu. Fiu!

 

Mały rozumek, ale jakie serce!

 



 

I wszyscy doskonale wiedzą, że chodzi o Kubusia Puchatka, czyli Misia o 
Miłym Obejściu, lecz o Wybitnie Zadziwiającym Braku Rozumu. Twórcą 
Kubusia Puchatka jest angielski pisarz Aleksander Alan Milne. Napisał on 
książkę dla swojego synka Krzysia. W sierpniu 1921 r. mama Krzysia 
podarowała mu na pierwsze urodziny pluszowego misia ze sklepu Harrodsa 
w Londynie.
Przypatrując się zabawie swojego synka i jego fascynacji misiem, ojciec 
wpadł na pomysł napisania książki dla Krzysia - książki, która stała się 
szybko nieśmiertelnym klasykiem literatury dziecięcej.
Kubuś Puchatek jest grubiutkim, pluszowym misiem koloru żółtego. Pomysły
misia są często - łagodnie mówiąc - nierozsądne. Mieszka w domku w 
drzewie, który posiada dodatkową spiżarnię, gdzie Kubuś gromadzi baryłki 
ze swoim przysmakiem - miodem. Dla zdobycia "Małego Conieco" miś 
posuwa się często do niebezpiecznych i zabawnych rzeczy. Ma bardzo wiele 
pomysłów np. jak dobrać się do miodu, znajdującego się gdzieś w pszczelich 
ulach i systematycznie realizuje swoje plany. Najlepszym przyjacielem 
Kubusia jest Krzyś i Prosiaczek.

 

Hejże ha! Niech Kubuś żyje!
Niechaj tyje, je i pije!
Czy przy środzie, czy przy 
wtorku,
On w miodowym jest humorku.
I niewiele o co dba,
Gdy na nosie miodek ma!
Więc śpiewajcie wszyscy dzisiaj
Hymn na cześć Puchatka-Misia,
Który swe Conieco zje
Za godzinę lub za dwie!

 

Miś jest znany ze swoich powiedzonek:



 

Jestem Misiem o Bardzo Małym Rozumku i długie 
słowa sprawiają mi wielką trudność.

Mam w spiżarni dwanaście garnczków, które wołają 
mnie już od godziny.

Puchatek spojrzał na obydwie łapki. Wiedział, że jedna 
z nich jest prawa, i wiedział jeszcze, że kiedy już się 
ustaliło, która z nich jest prawa, to druga była lewą, ale 
nigdy nie wiedział, jak zacząć.

 

Nikt nie troszczy się tak jak miś!

 

 

Troskliwe Misie to grupa dziesięciu uroczych, futrzanych przyjaciół, z 
których każdy ma specjalną misję. Troskliwe Misie pomagają nauczyć ludzi, 
jak opiekować się i dbać o drugiego człowieka. Każdy miś ma na brzuchu 
jasno pomalowany obrazek, pokazujący światu, o jaką dziedzinę troszczenia 
się każdy z nich dba. I tak jest Miś Snu, Pocieszenia, Przyjaźni, Zabawy, 
Szczęścia, Nastroju, Miłości, Dzielenia, Czułości i Życzeń.

 

 

Troskliwe Misie w chmurkowym domku uczą się nawzajem, jak się 
troszczyć. Czasami muszą pospieszyć na Ziemię, aby pomóc złagodzić 
kryzys w dbaniu i troskliwości u ludzi. Gdziekolwiek Troskliwe Misie są, czy
będą i cokolwiek będą robić, w swój mięciutki i zabawny sposób zawsze 
dzielą swój specjalny dar troszczenia się z każdym, kogo napotkają na 
drodze.

 



W Gumisiowej Dolinie

 

 

Gumisie to serial autorstwa Disneya (powstał w 1985 roku) oraz nazwa jego 
głównych bohaterów wyglądem przypominających niedźwiadki.
500 lat temu mityczne, potężne Gumisie, opuściły swoje domy, w obawie 
przed ludźmi. W dawnej siedzibie pozostała ich mała garstka, która w ciągu 
pokoleń, przekazywała sobie wiedzę o swoich przodkach. Po wielu latach, w 
pamięci ludzi, pozostały już tylko legendy o tych małych stworkach. Ale one 
przetrwały, a obecne piąte pokolenie, siedmiu mieszkańców, zajmuje siedzibę
znajdującą się w ogromnym drzewie w Gumisiowej Dolinie. Swoją wiedzę 
czerpią z ogromnej księgi, która jest pełna czarów i legend. Gumisie znajdują
się w centrum dziwnych i niezwykłych wydarzeń, jakie dzieją się na terenie 
królestwa Dunwyn i poza nim.

Oto bohaterowie: - Kabi jest najmłodszym z Gumisiów, który marzy o tym, 
by zostać Gumisiowym rycerzem;
- Bunia ma najwięcej pracy w całej Gumisiowej Dolinie, jest odpowiedzialna 
za przygotowywanie soku z gumijagód;
- Grafi jest specem od napraw;
- Sani ma nadzieję, że pewnego dnia stanie się księżniczką, która będzie 
miała piękne stroje i służących pracujących dla niej;
- Tami jest najstarszym z "dzieci" Gumisiów, bardzo lubi słodycze i ciasta;
- Zami jest strażnikiem gumisiowej mądrości, który spędza większość swego 
czasu w Gumisiowej Bibliotece, studiując magię z Wielkiej Księgi 
Gumisiów;
- Gusto - Gumiś artysta, zajmujący się malarstwem i rzeźbą.

 



Dzielnie Gumisie po lesie buszują,
Sami i Kabi wciąż tam psocić chcą,
Grafi mądrala znów nam się 
przechwala,
Tami zajada jagody co krok...

Zobacz sam, jak Gumisie skaczą tam i
siam,
bo Gumisie każdy dobrze zna,
Gumiś to dzielny miś.

Choć Książę Ightorn im ciągle 
przeszkadza,
To Bunia ma przepis na Gumisiowy 
sok,
Choć Tołdi się stara, to Zami zna 
czary,
Gumisie zwyciężą, dla ogrów to sok.

 

Jak się macie? Misia tego znacie?

 

 

Miś Yogi to postać z seriali i filmów animowanych produkowanych przez 
amerykańską wytwórnię Hanna-Barbera. Yogi zadebiutował w 1958 roku 
jako postać drugoplanowa w serialu o Psie Huckleberrym. Widzowie z 
miejsca go pokochali i w 1961 roku Yogi otrzymał swój własny serial.

 



 

Yogi mieszka w fikcyjnym parku narodowym Jellystone, którego nazwa jest 
nawiązaniem do Yellowstone, słynnego i najstarszego na świecie parku w 
USA. Imię samego misia pochodziło od Yogie'ego Berry, czołowego 
baseballisty lat 50. Wraz ze swoim małym przyjacielem Boo Boo zajmują się 
przede wszystkim zdobywaniem jedzenia, najchętniej poprzez kradzież koszy
piknikowych turystów. Za to właśnie nie cierpiał ich Strażnik Smith.

 

"Księga dżungli" to książka Rudyarda Kiplinga..

 

 

.. ale też film animowany ze studia Walta Disneya. Tym razem to sam 
Disney, będący pod wrażeniem prozy Kiplinga, zadecydował o produkcji 
tego filmu. Jest to barwna, rozśpiewana opowieść o przyjaźni, zabawie i 
przygodzie.
Mądra stara pantera, Bagheera, namawia swego przyjaciela Mowgliego, 
chłopca wychowanego przez wilki, aby szukał bezpiecznego schronienia 
wśród ludzi, w pobliskiej wiosce. Ale chłopiec nie zgadza się. Czuje, że jego 
domem jest dżungla. Ucieka i poznaje niedźwiedzia Baloo, uroczego 
olbrzyma - optymistę. Nowi przyjaciele wyruszają na wspólną wędrówkę. 
Spotykają na swej drodze szalonego orangutana, węża - hipnotyzera i 
groźnego tygrysa Shere Khan.

 



Mój brat niedźwiedź

 

 

To następny amerykański film animowany wytwórni filmowej Disneya. 
Akcja rozgrywa się w odległych czasach. W puszczy mieszkają ludzie; wśród
nich - trzech braci. Gdy niedźwiedzica, w obronie potomka, zabija 
najstarszego z nich, najmłodszy - Kenai, w odwecie uśmierca zwierzę. Sam 
jednak, za sprawą duchów, zamienia się w niedźwiedzia. Denahi, średni brat, 
przekonany, że to właśnie ten niedźwiedź winien jest wszystkim 
nieszczęściom, zaczyna go ścigać. Jedyną szansą Kenai'a jest przyjaźń z 
młodziutkim grizzly, Kodą. Koda nie wie, że Kenai jest odpowiedzialny za 
śmierć jego matki...

Źródło: https://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/92/
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