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Poznajcie Misia Bruno
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Witajcie!

Mam na  imię  Bruno.  Jestem pluszowym misiem,  który  mieszka  w  pokoju
Tymka – takiego przedszkolaka jak Wy. 

Mam wiele  "misiowych"  zajęć,  ale  najbardziej  lubię,  gdy  mamusia  Tymka
przychodzi  do  pokoju,  aby  nam  poczytać.  Czuję  się  tak,  jakbym  przenosił  się
każdego wieczora do cudownej krainy pełnej przygód i niespodzianek. 

Kiedy Tymek dorósł rodzice zaczęli zabierać nas na prawdziwe wycieczki, ale
wiecie co – zawsze wędrowała z nami książka.  Mamusia czyta ją w samochodzie lub
tak jak w domku – wieczorem na dobranoc. 

W ten sposób pokochałem dwie rzeczy – czytanie i podróżowanie. Uwierzcie
mi – to naprawdę fajne! A czy Wam ktoś czyta? Mamusia,  tatuś,  babcia,  a może
Pani/Pan w przedszkolu?

Myślę, że każdy lubi słuchać bajek, dlatego chciałbym zaproponować Wam,
abyście  pomogli  jakiemuś  Misiowi  zwiedzić  Polskę   i  poznać  wiele  wspaniałych
dzieci i ich Panie. Mógłby on posłuchać bajek z różnych przedszkoli. Co Wy na to? 

Zaproście swojego misia w podróż. Nie bójcie się – to bardzo bezpieczne, a co
najważniejsze Wasz miś wróci z tej podróży niezwykle zadwolony i oczytany. 

Każda podróż wymaga solidnego przygotowania, więc aby przygoda waszego
pluszaka była udana musicie zadbać o:

1) misia – tak, bez niego nie zaczniemy przygody. 
Miś musi być malutki, aby zmieścił  się do koperty o której Wam opowiem. Do
łapki misia doczepcie sznureczek z wizytówką tzn. karteczkę z imieniem misia
i nazwą przedszkola z którego wędruje.

2) kopertę –  bąbelkową.  Dotknijcie  jej,  a  zobaczycie  jak  miś  będzie  miał
mięciutko  i  wygodnie.  Potrzebujecie  ich  9,  bo  tyle  właśnie  pluszowych
misiaków odwiedzi Wasze przedszkole.

3) znaczki – nakleicie je na kopertę, będę biletami podróży dla misia. 
Jeśli  możecie przynieść znaczek do przedszkola – byłoby wspaniale. Wasza
Pani/Pan musi zakupić wiele biletów podróży, więc możecie jej/mu pomóc. 

4) dziennik podróży, z którego właśnie czyta Wasza Pani/ Wasz Pan. 
To w nim dzieci  z  przedszkoli  do których zawędruje  Miś będą  zapisywały
wspólne  chwile  z  misiem,  a  co  najważniejsze  –  Pani/Pan  wpisze  tytuł
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książeczki,  jaką  przeczytaliście  dla  Misia.  Narysujcie  obrazek  dla  Misia  i
odciśnijcie w farbie swoje paluszki. 

5) Poproście panią/pana, aby wydrukował/a  listę przedszkoli do których będzie
wędrował  Miś,  a  nazwę  Waszego  zaznaczyła  kolorowym  zakreślaczem.
Wyślecie Misia do przedszkola, którego nazwa na liście jest zaraz  za Waszym
przedszkolem. Może Pani pokaże Wam na mapie, gdzie Miś odbędzie podróż?

Zanim zapakujcie Misia w podróż pamiętajcie o jednym – wy również musicie
przeczytać mu przed wyjazdem! 

Jeśli  poczta  jest  blisko Waszego przedszkola,  to  może uda  się  Wam razem
wyjść, aby wysłać tą wyjątkową przesyłkę? Pani wyśle ją listem poleconym , to taki
specjalny list, idealny dla Misia. 

Zanim Miś wróci w Waszym przedszkolu zaczną pojawiać się niezwykli goście
– misie.  Zadbajcie o nich odpowiednio. Pokażcie im swoją salę, a co najważniejsze
– wspólnie poczytajcie. W jego dzienniczku Pani/Pan napisze datę spotkania, tytuł
przeczytanej ksiązki, a  na pamiątkę odbijcie swoje paluszki w kolorowej farbce. Ale
będzie zabawa! Wspaniale byłoby, gdyby Wasza Pani/Pan zrobiła grupowe zdjęcie z
Misiem,  wydrukowała  i  wkleiła  do  dzienniczka.  Jeśli  nie  możecie  wydrukować
zdjęcia – narysujcie rysunek z tego wydarzenia i wklejcie. Nie zapomnijcie wspólnie
pooglądać dzienniczka, aby zobaczyć gdzie Miś już był. 

Możecie  im też  zaśpiewać. Ciocia  Misia  -  Agatka  Dziechciarczyk napisała
piękny  wiersz,  a  Ciocia  Ludmiłka  Fabiszewska  ułożyła  wspaniałą  muzykę  i  tak
powstała piosenka: "Mały miś". 

A teraz najważniejsze – o Waszych gości  musicie  naprawdę zadbać!  Niech
wrócą  do swoich przedszkoli  czyste  i  zadbane!  Pamiętajcie,  że  należą  do innych
dzieci,  które  czekają  na  ich  powrót.  Gdy  będziecie  wysyłać  go  do  kolejnego
przedszkola  –  włóżcie  jego  dzienniczek,  a  na  liście  Pani  niech  przekreśli  nazwę
waszego przedszkola na znak, ze Miś tu już był. Misia wysyłacie do przedszkola,
którego nazwa znajduje się na liście zaraz za Waszym.

Myślę, ze to będzie wspaniała zabawa dla nas wszystkich.
Pozdrawiam serdecznie – Miś Bruno. 
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DZIENNIK
PODRÓŻY MISIA
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Ten dziennik należy do Misia ........................................................................
                                                                                  (imię misia)

Miś mieszka w Przedszkolu ..........................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
                                               (pełna nazwa i adres przedszkola)

Oto on:(rysunek lub wklejone zdjęcie)
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My również się poznajmy! 

(tu  wklejamy  wydruk  zdjęcia  grupy  lub  dzieci  odbijają  swoje  paluszki  namoczone  w  farbie,  odciski
paluszków podpisujemy imieniem dziecka. Panie nie zapominają odcisnąć swoich paluszków :-).

Nasza grupa to: ..............................................................................................

Nasze Panie/Pan:  ..........................................................................................
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PODRÓŻE MISIA
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PODRÓŻE MISIA

Pochodzę z .......................................

1.........................................................

2.........................................................

3.........................................................

4..........................................................

5..........................................................

6..........................................................

7..........................................................

8..........................................................

9..........................................................
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1.
Dnia ....................................... 
Miś zawędrował do Przedszkola....................................................................
........................................................................................................................
do grupy..........................................................................................................

Grupę prowadzą Panie/Pan............................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Nasza Pani/Pan przeczytała dla misia:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

(autor i tytuł bajki/opowiadania)

Dedykacja dla Misia:
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My również się poznajmy!

(tu  wklejamy  wydruk  zdjęcia  grupy  lub  dzieci  odbijają  swoje  paluszki  namoczone  w  farbie,  odciski
paluszków podpisujemy imieniem dziecka. Panie nie zapominają odcisnąć swoich paluszków :-).
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2.
Dnia ....................................... 
Miś zawędrował do Przedszkola....................................................................
........................................................................................................................
do grupy..........................................................................................................

Grupę prowadzą Panie/Pan............................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Nasza Pani/Pan przeczytała dla misia:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

(autor i tytuł bajki/opowiadania)

Dedykacja dla Misia:
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My również się poznajmy!

(tu  wklejamy  wydruk  zdjęcia  grupy  lub  dzieci  odbijają  swoje  paluszki  namoczone  w  farbie,  odciski
paluszków podpisujemy imieniem dziecka. Panie nie zapominają odcisnąć swoich paluszków :-).
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3. 
Dnia ....................................... 
Miś zawędrował do Przedszkola....................................................................
........................................................................................................................
do grupy..........................................................................................................

Grupę prowadzą Panie/Pan............................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Nasza Pani/Pan przeczytała dla misia:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

(autor i tytuł bajki/opowiadania)

Dedykacja dla Misia:
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My również się poznajmy!

(tu  wklejamy  wydruk  zdjęcia  grupy  lub  dzieci  odbijają  swoje  paluszki  namoczone  w  farbie,  odciski
paluszków podpisujemy imieniem dziecka. Panie nie zapominają odcisnąć swoich paluszków :-).
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4.
Dnia ....................................... 
Miś zawędrował do Przedszkola....................................................................
........................................................................................................................
do grupy..........................................................................................................

Grupę prowadzą Panie/Pan............................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Nasza Pani/Pan przeczytała dla misia:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

(autor i tytuł bajki/opowiadania)

Dedykacja dla Misia:
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My również się poznajmy!

(tu  wklejamy  wydruk  zdjęcia  grupy  lub  dzieci  odbijają  swoje  paluszki  namoczone  w  farbie,  odciski
paluszków podpisujemy imieniem dziecka. Panie nie zapominają odcisnąć swoich paluszków :-).
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5.
Dnia ....................................... 
Miś zawędrował do Przedszkola....................................................................
........................................................................................................................
do grupy..........................................................................................................

Grupę prowadzą Panie/Pan............................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Nasza Pani/Pan przeczytała dla misia:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

(autor i tytuł bajki/opowiadania)

Dedykacja dla Misia:
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My również się poznajmy!

(tu  wklejamy  wydruk  zdjęcia  grupy  lub  dzieci  odbijają  swoje  paluszki  namoczone  w  farbie,  odciski
paluszków podpisujemy imieniem dziecka. Panie nie zapominają odcisnąć swoich paluszków :-).
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6.
Dnia ....................................... 
Miś zawędrował do Przedszkola....................................................................
........................................................................................................................
do grupy..........................................................................................................

Grupę prowadzą Panie/Pan............................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Nasza Pani/Pan przeczytała dla misia:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

(autor i tytuł bajki/opowiadania)

Dedykacja dla Misia:
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My również się poznajmy!

(tu  wklejamy  wydruk  zdjęcia  grupy  lub  dzieci  odbijają  swoje  paluszki  namoczone  w  farbie,  odciski
paluszków podpisujemy imieniem dziecka. Panie nie zapominają odcisnąć swoich paluszków :-).
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7.
Dnia ....................................... 
Miś zawędrował do Przedszkola....................................................................
........................................................................................................................
do grupy..........................................................................................................

Grupę prowadzą Panie/Pan............................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Nasza Pani/Pan przeczytała dla misia:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

(autor i tytuł bajki/opowiadania)

Dedykacja dla Misia:
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My również się poznajmy!

(tu  wklejamy  wydruk  zdjęcia  grupy  lub  dzieci  odbijają  swoje  paluszki  namoczone  w  farbie,  odciski
paluszków podpisujemy imieniem dziecka. Panie nie zapominają odcisnąć swoich paluszków :-).
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8.
Dnia ....................................... 
Miś zawędrował do Przedszkola....................................................................
........................................................................................................................
do grupy..........................................................................................................

Grupę prowadzą Panie/Pan............................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Nasza Pani/Pan przeczytała dla misia:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

(autor i tytuł bajki/opowiadania)

Dedykacja dla Misia:
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My również się poznajmy!

(tu  wklejamy  wydruk  zdjęcia  grupy  lub  dzieci  odbijają  swoje  paluszki  namoczone  w  farbie,  odciski
paluszków podpisujemy imieniem dziecka. Panie nie zapominają odcisnąć swoich paluszków :-).
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9.
Dnia ....................................... 
Miś zawędrował do Przedszkola....................................................................
........................................................................................................................
do grupy..........................................................................................................

Grupę prowadzą Panie/Pan............................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Nasza Pani/Pan przeczytała dla misia:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

(autor i tytuł bajki/opowiadania)

Dedykacja dla Misia:
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My również się poznajmy!

(tu  wklejamy  wydruk  zdjęcia  grupy  lub  dzieci  odbijają  swoje  paluszki  namoczone  w  farbie,  odciski
paluszków podpisujemy imieniem dziecka. Panie nie zapominają odcisnąć swoich paluszków :-).
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DZIŚ NASZ MIŚ WRÓCIŁ 
DO PRZEDSZKOLA!!!

(opis dnia i emocji dzieci)
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MATERIAŁY 
POMOCNICZE
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Piosenka: "Mały miś"

Piosenka do pobrania:
http://www83.zippyshare.com/v/6EETRZkV/file.html
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