
Światowy Dzień 

Pluszowego Misia   

        
 Miękki, puchaty i taki z łatką. 

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

Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie 
przemija, bo 

 "czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!" 

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki – w 2002 roku. 

Wszystko zaczęło się jednak dużo wcześniej. 

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 wwaszyngtońskiej 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. 

To historia, a jak jest dzisiaj? 

Nasze misie, miśki, misiaczki  

http://lodz.miastodzieci.pl/wydarzenia/1:/45990:festiwal-teatrow-szkolnych-w-jezyku-angielskim


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

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, żeby mieć coś do targania i kochania. 

Światowy Dzień Pluszowego Misia 

Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie 

beztroskiej zabawy oraz przyjacielem-powiernikiem największych sekretów i tajemnic.  

 

Czy święto Misia jest potrzebne? „Oczywiście, że tak!” - odpowiadają zgodnie dzieci i rodzice.  

25 listopada uczcijmy Światowy Dzień Pluszowego Misia! 

Nieważne czy świętowanie będzie polegało na ciepłym wspomnieniu ukochanego w dzieciństwie pluszaka, czy na 

wielkim misiowym przyjęciu, w którym udział wezmą dzieci, rodzice i wszystkie zabawki. 

STO LAT MISIU! 

 

W naszej szkole również obchodzono święto pluszowego misia . 

Panie bibliotekarki Renata Kopa i Danuta Szot przygotowały lekcje czytelnicze poświęcone pluszowym misiom. 

http://miastodzieci.pl/dla_rodzicow/152:/1400:kubus-puchatek-idzie-do-lekarza-recenzja
http://miastodzieci.pl/dla_rodzicow/152:/1400:kubus-puchatek-idzie-do-lekarza-recenzja
http://poznan.miastodzieci.pl/wydarzenia/1:/45155:zajecia-taneczne-dla-dzieci-i-doroslych


 

„Baw się i ucz z Kubusiem Puchatkiem”. 

 
Pani Izabela Jurewicz -Zimny prowadziła zajęcia "misiowe" w czytelni szkolnej - w grupie II-go 

i III-cioklasistów. 

 

 
W tym dniu dzieci przyszły do szkoły ze swoimi ulubionymi pluszakami. Dowiedziały się na pamiątkę jakiego 

wydarzenia zostało ustanowione to święto, opowiadały o swoich maskotkach, głoskowały i dzieliły na sylaby nazwy 

znanych misiów. Słuchały, czytanych przez nauczycielkę, fragmentów książek o niedźwiadkach, nauczyły się wierszo 

o misiu, bawiły się w starego niedźwiedzia oraz tańczyły z misiami w rytm piosenki "Pokochaj pluszowego misia". 

Pokolorowanymi obrazkami misiów udekorowano salę i korytarz obok biblioteki.  

          

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


