
25 listopada  
Światowy Dzień Pluszowego Misia 



Historia Pluszowego Misia 



Historia pluszowego misia zaczęła się w listopadzie 1902 roku 
w Stanach  Zjednoczonych, kiedy to prezydent  
Theodor Roosevelt wybrał się na polowanie.  



Towarzyszący 
prezydentowi myśliwi 

złapali małego niedźwiadka  

i chcieli, żeby prezydent do 
niego strzelił.  

Roosevelt nie zgodził się i 
uratował misia. 

 



 
Człowiek produkujący zabawki 
(Morris Michton) chcąc upamiętnić to 
wydarzenie zaczął sprzedawać w 
swoim sklepie uszyte przez żonę 
pluszowe misie. 

 

           Zainteresowanie misiami    

    było tak duże, że przedsiębiorca 
postanowił produkować je na większą 
skalę.  Postarał się też o zgodę samego 
Theodora Roosevelta na nazwanie 
misia "Teddy Bear". 

 

 

 "Teddy" to zdrobnienie od 
imienia  Theodore, tak zwracali się do 
prezydenta jego najbliżsi. 



Najstarszy, oryginalny miś 
produkowany przez  

  Morrisa Michtona 

 



ZNANE MISIE 



Miś Uszatek 



Paddington 



Kubuś Puchatek 



Miś Koralgol 



Gumisie 



Masza i niedźwiedź 



Bubu 



Yogi 



Troskliwe Misie 



Baloo 



Mój Brat Niedźwiedź 



Gummy Bear 



Miś Haribo 



Witajcie kochane dzieci! 
Dziś obchodzimy swoje święto!  

Poznaliście już historię pluszowego misia  
i przypomnieliście sobie najbardziej znane misie. 

Teraz mamy dla Was kilka  
MISIOWYCH ZADAŃ. 

Mamy nadzieję, że świetnie sobie z nimi poradzicie. 
Powodzenia! 



Jak ma na imię Twój ulubiony miś? 



Wykonaj ćwiczenia ruchowe 



Zrób 5 podskoków 



Biegnij w miejscu 



Stań na jednej nodze jak najdłużej 



ŚWIETNIE 



Nazwij kolory 



Jakiego koloru jest miś? 



Jakiego koloru jest miś? 



Jakiego koloru jest miś? 



Jakiego koloru jest miś? 



Jakiego koloru jest miś? 



Jakiego koloru jest miś? 



Jakiego koloru jest miś? 



Jaki kolor ma ubranko misia? 



Jaki kolor ma ubranko misia? 



Jaki kolor ma ubranko misia? 



WSPANIALE! 



Który miś jest najmniejszy? 



Który miś jest największy? 



Policz misie 















Misio ma – zabawa logopedyczna 

Misio ma, misio ma 
Miękkie uszka – tam tam tam. 

Misio ma, misio ma 
Dużą głowę - la la la. 

Misio ma, misio ma 
Oczka dwa – tak tak tak. 

Misio ma, misio ma  
Gruby brzuszek – sia la la. 

Misio ma, misio ma 
Mały nosek – pam pam pam.. 

Misio ma, misio ma 
Wesołą buzię - ha ha ha. 

Wszystko to misio ma 

 Kocham misia a a a.  



Ja też Was kocham!  



Jadą, jadą misie.... 
Zróbcie pociąg i zatańczcie do jednej z naszych 

ulubionych piosenek. 



Zróbcie sobie pamiątkowe 
zdjęcie z Misiem 



Kochane dzieci!  
Dziś są urodziny wszystkich MISIÓW ! 

Zaśpiewajcie nam  STO LAT!  
 



BRAWO! BRAWO! BRAWO! 
Drogie dzieci świetnie poradziliście sobie  

ze wszystkimi zadaniami. 
Mamy nadzieję, że zadania sprawiły Wam dużo 

radości i miło spędziliście czas. 
Na nas już czas.. 

Przytulamy Was mocno ! 
Do zobaczenia za rok! 


