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Temat: Dzieo Pluszowego Misia 

Uczestnicy: Dzieci 5-6 letnie 

Czas: ok. 60 min. 

Cele zajęd: 

Przedszkolak: 

 zna autorów książek o Kubusiu Puchatku i Misiu Uszatku, 

 interesuje się książkami, których bohaterami są misie, 

 potrafi właściwie zachowad się w bibliotece, 

 słucha ze zrozumieniem krótkie teksty literackie, 

 wykorzystuje różne materiały dekoracyjne w swojej pracy plastycznej. 
 

Metody pracy: 

 pogadanka, 

 opis, 

 zabawa ruchowa, 

 opowiadanie, 

 zagadki. 
 

Formy pracy: 

 indywidualna. 
 

Środki dydaktyczne: 

 zagadki o misiach, 

 książki z przygodami Kubusia Puchatka i Misia Uszatka, 

 prezentacja multimedialna przedstawiająca sylwetki Aleksandra Milne oraz Czesława 
Janczarskiego, 

 bajka DVD lub VHS z przygodami Misia Uszatka, 

 kartki z wydrukowaną postacią Misia Uszatka lub Kubusia Puchatka, kredki, plastelina, 
elementy dekoracyjne, koraliki, itp., 

 misie – przytulanki przyniesione przez dzieci. 

Przebieg zajęd: 

1. Wprowadzenie do tematu. 
2. Powitanie dzieci.  
3. Rozwiązywanie zagadek o misiach.  
4. Opowiadanie dzieci o misiach-przytulankach oraz ich prezentacja w grupie kolegów i 

koleżanek. 
5. Czytanie fragmentu bajki o Misiu Uszatku lub Kubusiu Puchatku. 



6. Nauczyciel czyta fragment wybranego opowiadania. Czytany tekst wzbogaca prezentacją 
kolorowych ilustracji lub odtwarza prezentację multimedialną z ilustracjami do tekstu. Bajkę 
przerywa w ciekawym momencie i przekazuje książkę nauczycielowi grupy, który opowie 
dzieciom dalszą częśd bajki w przedszkolu. 

7. Zabawa ruchowa Stary niedźwiedź mocno śpi. 
8. Nauczyciel opowiada dzieciom o powstaniu książek Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka oraz 

Miś Uszatek. Opowiadanie jest wzbogacone w różnorodne materiały pomocnicze obrazujące 
zagadnienie np. prezentacja multimedialna z sylwetkami autorów, skanami okładek książek, 
fotografiami Aleksandra Milne i jego syna, Misia Uszatka-postaci z filmu animowanego. 

9. Wycieczka do wypożyczalni. 
10. Dzieci w wypożyczalni odszukują na półce książki o Kubusiu Puchatku i Misiu Uszatku. 

Oglądają je, a nauczyciel zwraca uwagę na wygląd zewnętrzny książki, ich szatę graficzną itp. 
11. Oglądanie bajki DVD lub VHS Miś Uszatek. 
12. Wykonanie przez dzieci pracy plastycznej pt. Tort urodzinowy Kubusia Puchatka i Misia 

Uszatka (prace mogą byd wykorzystane do wykonania wystawki w bibliotece lub klasie 
przedszkolnej). 

13.  Podsumowanie zajęd.  
14. Pożegnanie dzieci. 

 


