
Scenariusz Dnia Pluszowego Misia w Przedszkolu 

Anglojęzycznym “Mały Poliglota” w Kołobrzegu 

 

Data: 26.11.2021  

Czas trwania: 40-45 min  

Grupy: Kangaroos, Crocodiles, Beetles  

Prowadzący: mgr Sylwia Lesiak (nauczyciel), Magdalena Proć (lektor) 

 

Cele: 

• Zapoznanie z historią pluszowego misia; 

• Kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek; 

• Stworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań 

stawianych przez nauczyciela i lektora; 

• Akwizycja języka angielskiego poprzez zabawę; 

• Rozwijanie umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi w języku polskim i 

angielskim; 

• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania. 

 

Przebieg: 

• Dzieci przychodzą do przedszkola przebrane w misiowe opaski, w towarzystwie 

swojego ulubionego misia. 

• Nauczyciel i lektor witają dzieci i przedstawiają temat zajęć. Nauczyciel zapoznaje 

dzieci ze swoim ulubionym misiem, opisuje jego wygląd i historię znajomości. 

• Niedźwiedzia wędrówka – dzieci tworzą duże koło; nauczyciel mówi: „Małego misia 

puszczam w krąg, niech wróci do moich rąk” - dzieci zaczynają przekazywać sobie 

misia z rąk do rąk. 

• Dzieci zostają poproszone o przedstawienie swoich misiów w języku polskim i 

angielskim - podają ich imiona, opisują kolor i wielkość. 

• Zabawa muzyczno-ruchowa w języku angielskim “I love my teddy bear”: 

My teddy bear has one nose, one nose, one nose 

My teddy bear has one nose, I love my teddy bear! 

 (+ two eyes, two ears, four paws) 

• Przedstawienie historii pluszowego misia oraz zapoznanie ze sławnymi misiami za 

pomocą prezentacji multimedialnej. 
 

• Zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence o niedźwiadku:  

Jedna łapka, druga łapka, ja jestem niedźwiadek. 



Trzecia łapka, czwarta łapka, a to misia zadek.  

Lubię miodek, kocham miodek podkradam go pszczółkom.  

Jedną łapką, drugą łapką, czasem wciągam rurką. 

• Pogadanka o szanowaniu zabawek – dzieci słuchają wiersza H. Cenarskiej pt: „Taka 

Zosia”; następnie dzieci odpowiadają na pytania dotyczące treści wiersza. 

Była sobie taka Zosia, co zabawki wciąż niszczyła. 

  Ciągle nowe kupowała, lecz się o nie nie troszczyła. 

  Te zabawki wciąż o Zosi szeptem z sobą rozmawiały, 

  że po prostu jej nie lubią i czym prędzej uciec chciały! 

  Miś bez nosa, pies bez ucha, pajac, co się już nie rusza. 

  Lalki małe, lalki duże, wszystkie mają smutne buzie, 

  klocki lego też zmartwione, bo po kątach rozrzucone. 

  No i proszę, posłuchajcie, co się stało dnia pewnego. 

  Wszystkie w Polskę wyruszyły: lalki, pajac, klocki lego. 

  Zosia szuka, wszystkich pyta - bez zabawek jest jej nudno. 

  Czy zabawek ktoś nie widział? Bo wytrzymać bez nich trudno... 

• Zabawa muzyczno-ruchowa w języku angielskim przy piosence “Teddy bears 

counting”: 

Knock, knock – who's there? One little teddy bear. 

Knock, knock – who's there? Two little teddy bears. 

Hello little teddy bears, tell me what are you doing there? 

• Misiowe zagadki – nauczyciel i lektor zadają dzieciom zagadki dotyczące misiów (w 

języku polskim i angielskim). 

• Zabawa muzyczno-ruchowa “Stary niedźwiedź mocno śpi”. 

• Degustacja przysmaku wszystkich misiów - miodu. Dzieci przy stoliczkach próbują 

zlizać miodek z talerzyka bez udziału rąk. Przed przystąpieniem do zadania lektor 

upewnia się, czy wszystkie dzieci lubią miód zadając im pytanie: Do you like honey? 

• Zakończenie zajęć, pożegnanie dzieci i ich misiów piosenką w języku angielskim “See 

you later, alligator!” 

 


