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Dzień Pluszowego Misia
Klasa I-III realizuje projekt 

w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju

Czytelnictwa

25 listopada swoje
święto obchodzi
najmilsza zabawka,
najlepszy przyjaciel
dzieci 
i niezastąpiona
przytulanka 
przy zasypianiu –
Pluszowy Miś. 

Swoje MISIE
prezentują nam:
Roksana,
Gabrysia, Sandra
i Michał.

Mimo coraz
nowocześniej-
szych i coraz
bardziej
atrakcyjnych
zabawek, 
moda na misie
nie przemija, bo:

„Czy to jutro,
czy to dziś,
wszystkim jest
potrzebny
Miś!”

.

Gabrysia

Sandra Michał



www.polskatimes.plPolska Times | Wydanie specjalne 03/2021 | Strona 2 
www.juniormedia.plWidziadełko

Czytali z misiami, czytali o misiach... A teraz my
poczytamy o tym, jak to było z Dniem Pluszowego Misia

Zapoznali się z historią  Pluszowego Misia.
Przeczytali wiele bajek i opowiadań, których
głównym bohaterem był oczywiście... MIŚ!
Wykonali „Misiowe puzzle”, malowali portrety,
tańczyli, śpiewali oraz przedstawiali swoich
pluszowych przyjaciół. 
Na zakończenie podróży po Misiowym
świecie zrobili pamiątkowe zdjęcia.

W dniach
23- 27
listopada
uczniowie
klasy 1-2-3
um z
wycho-
wawczynią
wzięli udział
w projekcie
Narodowego
Programu
Rozwoju
Czytelnictwa
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A teraz troszkę historii powstania tej uroczej, milutkiej 
i puchatej maskotki…..

Kto by
pomyślał,
że
PLUSZOWY
MIŚ ma już
ponad 100
lat?

Okazuje się
jednak, że
historia
MISIA
rzeczywiście
sięga tak
daleko!

W 1902 roku
prezydent
Stanów
Zjednoczonych
Teodor
Roosvelt,
wybrał się na
polowanie. Po
kilku godzinach
bezskutecznych
łowów, jeden z
towarzyszy
prezydenta
postrzelił
małego
niedźwiadka

i zaprowadził
go do
Roosvelta.
Prezydent
ujrzawszy
przerażone
zwierzątko,
kazał je
natychmiast
uwolnić. 
Jeden ze
świadków tego
zdarzenia
uwiecznił
historię
niedźwiadka

na rysunku w
waszyngtońskiej
gazecie, którą
czytał
producent
zabawek… 
Od tego
momentu
zaczęto
wykorzystywać
zdrobniałe imię
prezydenta 
i sprzedawać
maskotki pod
nazwą 
Teddy Bear,
która dziś 

w języku
angielskim jest
określeniem
wszystkich
pluszowych
misiów.



www.polskatimes.plPolska Times | Wydanie specjalne 03/2021 | Strona 4 
www.juniormedia.plWidziadełko

Chyba nie ma domu, w którym na półce, łóżku lub fotelu
nie siedzi MIŚ...

.

Na pewno
każdy z
Was –
małych 
i dużych  
ma swojego
ulubionego
Pluszowego
Misia.

Może to
być... 

Może to być zupełnie mały bury Miś, odrobinę zapomniany,
mieszkający w pudle na strychu, albo piękny i kolorowy
zamieszkujący dziecinne łóżeczko. Może to być zupełnie
malutki Misio, którego nosimy „na szczęście” przy kluczach
lub w portfelu. Czy wreszcie – może to być jeden z Wielkich
i Sławnych Misiów, o których mówi się wszędzie i o których
głośno niemal w każdej części świata (Kubuś Puchatek, Miś
Paddington albo Miś Uszatek). Może to być Miś, który
posiada piękne, ważne imię ku pamięci zacnych przodków
(np. Barnaba), a może to być Miś zupełnie bez imienia.

.
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Miś Pluszowy, a szczególnie ten nasz, wyjątkowy 
i ukochany, nie jest zwykłą, pluszową zabawką. 
Nie, nie! 

Taki Miś po to misiem
jest, żeby było kogo
tulić, kiedy pada deszcz. 

W końcu Miś ma bardzo
miękkie łapki, za które
możemy trzymać, 
kiedy tylko chcemy.

Ma duże uszy, 
żeby mieć coś 
do targania i kochania.
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Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich miłośników
misiów do czytania książek, w których misie są
głównymi bohaterami! Zajrzyjcie do misiowego
świata, w którym jest milutko i przytulnie!
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Misie czekają...
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.

na Ciebie!
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