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TYDZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

 

Kochani uczniowie, miękki i puchaty 25 listopada swoje święto obchodzi 

najmilsza zabawka, najlepszy Wasz przyjaciel i niezastąpiona przytulanka  

przy zasypianiu-PLUSZOWY 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 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. 

 

To historia, a jak jest dzisiaj? 

Chyba nie ma domu, w którym na półce, łóżku lub fotelu nie siedzi miś. Na pewno każdy  

z Was – małych i dorosłych Czytelników Miasta Dzieci ma swojego ulubionego Pluszowego 

Misia. 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 czci i pamięci zacnych przodków  

(np. Barnaba), a może to być Miś zupełnie bez imienia. 

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.  

Ma duże uszy, żeby mieć coś do targania i kochania. W końcu Miś ma bardzo miękkie łapki,  

za które możemy trzymać, kiedy tylko chcemy.  

(źródło: https://miastodzieci.pl/czytelnia/swiatowy-dzien-pluszowego-misia/) 

Drogie dzieci, a czy Wy macie w domu swojego ulubionego misia, jak go nazwaliście? 

Najbliższy tydzień będzie ciepły i puchaty czyli MISIOWY ☺ Zapraszamy Was  

do kolejnych zmagań konkursowych. W tym tygodniu trzy osoby zdobędą pluszowego 

misia. O szczegółach w jaki sposób możecie go zdobyć dowiecie się już niebawem ☺ 

https://miastodzieci.pl/scenariusze/moj-przyjaciel-mis/


 „DOMEK DLA MISIA” 

 

 

Zaczynamy od przygotowania bazy domku (ja użyłam kupnych herbatników z Jutrzenki) – 

potrzebujemy sześciu ciasteczek na jedną budowlę (proponowałabym policzyć kilka 

herbatników na zapas, lubią się kruszyć przy wycinaniu). Dwie sztuki zostawiamy  

w oryginalnym kształcie (będą dachem), z dwóch odcinamy około 1/3 z ich szerokości (będą 

to nasze ściany boczne) a z kolejnych dwóch ucinamy dwa rogi tworząc front i tył domku. 

Pamiętajcie, aby wszystkie ścianki miały tą samą wysokość! Drugim krokiem jest oczywiście 

przy gotowanie lukru: 

Składniki: 

• 2 białka z dużych jajek 

• 2 łyżeczki świeżego soku z cytryny 

• około 2,5 szklanki cukru pudru 

Lekko ubijamy białka (nie na sztywną pianę), dodajemy sok z cytryny i mieszamy. Po trochu 

dodajemy do masy przesiany cukier puder i ciągle miksujemy na niskich obrotach kontrolując 

konsystencję lukru. Lukier powinien być gęsty, lejący się, ale nie płynny. Nie należy 

miksować masy zbyt długo, aby nie była zbyt napowietrzona – w przeciwnym wypadku 

podczas późniejszej dekoracji ciasteczek będą pojawiać się bąbelki powietrza.  



Sklejamy lukrem najpierw jedną ścianę boczną oraz tył i przód domku. Pamiętajcie, żeby 

podeprzeć chociaż na kilka minut ścianki, do czasu aż lukier je zwiąże :) Następnie 

przyklejamy d rugą ściankę boczną tak jak na zdjęciu poniżej.  

 

Kiedy lukier wyschnie dodajemy dach i nasze domki są gotowe do dekoracji! 

 

 

 

 



Domki możecie udekorować na wszystkie możliwe sposoby: cukierkami, bakaliami, lukrem. 

Pamiętajcie o włożeniu do domku MISIA-ŻELKA, dla którego stworzycie piękny i pełen 

ciepła domek ☺ 

 

 

Kochani uczniowie możecie wykonać wersję poniższą domku dla swojego misia. 

 

Źródło: ( https://www.polishcookies.pl/swiateczne-mini-domki-z-herbatnikow/) 

Życzymy smacznego ☺ 

https://www.polishcookies.pl/swiateczne-mini-domki-z-herbatnikow/


MISIE Z PAPIERU 

Misie z papierowych talerzy – materiały: 

• papierowe talerze 

• kolorowy papier 

• farby, pędzelek, nożyczki, klej, flamaster 

Jeden talerzyk malowaliśmy farbą plakatową, drugi wykleiliśmy kostkami z kolorowego 

papieru. Wycinamy noski, pyszczki, oczy, uszy i przyklejamy do talerzyków.  

 

Misie z papierowych torebek – materiały: 

• papierowe torebki lub koperty 

• kolorowy brystol lub papier 

• flamastry, klej, nożyczki 

Z kolorowego papieru wycinamy a następnie przyklejamy kapelusze, krawat, kołnierzyk  

i pyszczki/noski, oczy oraz uszy. Opcjonalnie oczy, nosy można narysować flamastrem. 

Pozostałe elementy dorysowujemy. Paddington ma jeszcze wycięte z drugiej torebki łapki 

(można je odchylać). Myślę, że wszystko widać na zdjęciach  

 

 



Miś koala – materiały: 

• stara gazeta 

• brystol 

• kawałeczki bibuły 

• klej, nożyczki 

Z gazet wycinamy kółko na głowę, mniejsze kółka na uszy, półkoło na tułów i półkoła  

na włoski w uszkach. Z brystolu wycinamy oczy, nos, język, gałązki eukalpitusa. Z bibuły 

zwiniętej w kuleczki robimy listki. 

 

 

Źródło: http://kreatywnieaktywnie.pl/dzien-pluszowego-misia/ 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAK NARYSOWAĆ MISIA? 

Kochani spróbujcie narysować misia, nadajcie mu imię. Z pewnością uda się Wam 

wykonać to zadanie z pomocą animowanego niedźwiadka. Trzymamy kciuki !!! 

Pomocny link: https://www.youtube.com/watch?v=vvmgcWviiNw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vvmgcWviiNw


MÓJ WIERSZ O MISU 

Poniżej przedstawiamy Wam dwa znane wiersze o misiach. Jest ich oczywiście o wiele 

więcej. Z pewnością macie ulubione wiersze lub bajki, w których występuje Wasz 

ulubieniec-MIŚ. Jesteśmy też pewne, że potraficie napisać wiersz o misiu. Oczywiście 

możecie liczyć na pomoc rodziców czy rodzeństwa. Życzymy Wam powodzenia  

w tworzeniu swojego dzieła literackiego.  

Cz. Janczarski 

Naprawimy misia 

 

 
 

Kto misiowi urwał ucho 

No kto pytam cicho, głucho 

 

Nikt się jakoś nie przyznaje 

Może jechał miś tramwajem 

 

Może upadł biegnąc z górki 

Może go dziobały kurki 

 

Może Azor go tarmosił 

urwał ucho nie przeprosił. 

 

Igła, nitka rączek para 

Naprawimy misia zaraz. 

 

O już sterczą uszka oba 

Teraz nam się miś podoba. 

 

 

 



Miś różowy  

 

Miś różowy, miś pluszowy 

zbuntował się dziś 

chce iść także do przedszkola, 

tak jak chodzi Krzyś. 

 

Wziął Krzyś Misia w obie ręce 

Po co pójdziesz tam? 

będę bawił się wesoło 

i nie będę sam. 

 

Gdy tak prosisz to już chyba 

zabiorę Cię dziś. 

I tak zaczął do przedszkola 

chodzić z Krzysiem Miś. 

 

 

 

 

 

 



 


