
Temat: Wachlarze emocji. 25.11.2021r             

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA  

Zadanie 1 

Jak się czuję, gdy… – zabawa z elementem dramy. 

Dzieci prezentują emocje i uczucia, które mogą przeżywać w sytuacjach wymienianych 

przez nauczyciela, np.: Pokaż, jak się czujesz, gdy rodzice cię chwalą – a jak, gdy strofują cię 

lub gniewają się na ciebie / jesteś głodna (głodny) – a jak, gdy zjesz coś pysznego / dostaniesz 

prezent od babci lub dziadka – a jak, gdy przygotujesz i dasz prezent babci (dziadkowi) / ktoś 

dowie się, że skłamałaś (skłamałeś) – a jak, gdy dowiesz się, że koleżanka lub kolega 

okłamała (okłamał) ciebie / boli cię ząb / warczy na ciebie duży pies. 

Zadanie 2 

Nasza twarz jest jak guma – ćwiczenia logopedyczne. 

Bawimy się w „rozciąganie” twarzy, wykonując zaproponowane ćwiczenia. 

Ćwiczymy język: 

– wysuwamy język i cofamy go w głąb jamy ustnej – nie może dotykać warg, 

– wysuwamy język ułożony w kształcie grotu (zwężony i zaostrzony przód języka tworzy 

szpic), 

– wysuniętym w kształcie grotu językiem wykonujemy poziome ruchy wahadłowe, 

– lekko wysunięty język oparty na dolnej wardze układamy na przemian w kształcie grotu 

i łopatki, 

– wysuniętym językiem wykonujemy kolisty ruch wokół ust, 

– staramy się dotknąć językiem nosa, 

– wysuniętym językiem dotykamy na zmianę wargi dolnej i górnej. 

Ćwiczymy wargi: 

– naprzemiennie artykułujemy głoski „u” oraz „i”, 

– zamknięte usta przesuwamy naprzemiennie w lewą i prawą stronę, 

– ssiemy wargę górną, a potem dolną, 



– nadymamy policzki (wargi zwarte), 

– nadymamy policzki i uwalniamy powietrze, 

– nadymamy policzki, na zmianę lewy i prawy, 

– wciągamy policzki do jamy ustnej – wargi tworzą zajęczy pyszczek. 

Nauczyciel pyta: Jak wygląda ułożenie ust podczas wyrażania emocji? 

Zadanie 3 

Uśmiechnięta Ula – poznanie liter „u”, „U”. Książka s. 44–45, 

Nauczyciel prezentuje ilustracje: ust oraz dziewczynki Uli. Dzieci nazywają obrazki. 

Aktywności ułatwiające poznanie liter: 

– wypowiadamy wyrazy podstawowe: „usta”, „Ula” (wydłużając głoskę w nagłosie, jeśli 

jest taka potrzeba); 

–dzielimy wyrazy „usta”, „Ula” na sylaby i głoski, 

Praca z „Książką”, opisywanie ilustracji, czytanie tekstu słowno-obrazkowego, 

odczytywanie imion misiów, łączenie sylab. 

Zadanie 4 

Karta pracy strona 10-11  – litery „u”, „U”, przygotowanie do czytania i pisania, analiza i 

synteza słuchowa i wzrokowa, grafomotoryka. 

 

25.11.2021r „Światowy Dzień Pluszowego Misia”. 

https://www.youtube.com/watch?v=RuAHL2K-AL8 

Zapraszam na film: "Dzień Pluszowego Misia". 25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego 

Misia. Dlatego  z tej okazji oglądnijcie specjalny film edukacyjny: "Dzień Pluszowego Misia" 

Dzięki kolorowym obrazkom i animacjom dzieci w przyjazny sposób mogą zapoznać się z 

historią pluszowego misia oraz poznać sławne misie. 

Mini konkurs : Zachęcam do pracy plastycznej dla chętnych  Wykonanie 

samodzielnie pracy plastycznej na kartce A4 pt. „Pluszowy Miś” według 

własnego pomysłu (kredki ,farbki, plastelina, wycinanka itd ). Termin do 

wtorku  30.11.2021r 

https://www.youtube.com/watch?v=RuAHL2K-AL8

