
 

 

Zachęcamy do przeczytania krótkich artykułów o Dniu Pluszowego Misia: 

1. Dzień Pluszowego Misia – kiedy obchodzimy i co to za Święto- artykuł: 

https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/dzien-pluszowego-misia-kiedy-obchodzimy-i-co-za-swieto-aa-

ZZj9-GUqt-awnf.html 

2. Światowy Dzień Pluszowego Misia - święto wszystkich pluszaków: 

https://dziendobry.tvn.pl/a/dzien-pluszowego-misia--jaka-jest-jego-historia 

3. Ciekawostki o misiach: 

http://www.misie.com.pl/wp-misie/ciekawostki/ 

4. Światowy Dzień Pluszowego Misia 

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

5. Dzień Pluszowego Misia: historia i pomysły na Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu 

https://mamotoja.pl/swiatowy-dzien-pluszowego-misia,problemy-wychowawcze-artykul,10439,r1p1.html 

 

 

Propozycje działań: 

Zachęcamy do wykonania misia: Jak uszyć misia: (Dzień Pluszowego Misia – materiały edukacyjne) 

https://www.ekokalendarz.pl/dzien-pluszowego-misia-materialy-edukacyjne/#more-3307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.ekokalendarz.pl/dzien-pluszowego-misia-materialy-edukacyjne/#more-3307 
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Zachęcamy do gier i zabaw z misiem: bal maskotek, konkurs na najmniejszego, największego, 

najstarszego  misia w domu, przygotowanie wystawy misiów, zorganizowania urodzin swojego 

ulubieńca. 

http://www.misie.com.pl/wp-misie/gry-i-zabawy/ 

Zabawy z pluszowym misiem: 

https://przedszkolankowo.pl/2018/11/22/zabawy-z-pluszowym-misiem/ 

 

Zachęcamy do wykonywania prac plastycznych – Mój ulubiony miś z bajki – technika dowolna – 

malowanie, rysowanie, wyklejanie itp. 

Przykłady innych prac plastycznych i zadań: Wydrukuj, wytnij i układaj.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Żródło: https://panimonia.pl/2016/11/16/dzien-pluszowego-misia/ 
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Źródło: https://panimonia.pl/2016/11/16/dzien-pluszowego-misia/#jp-carousel-3594 

https://panimonia.pl/2016/11/16/dzien-pluszowego-misia/#jp-carousel-3594


Pokoloruj odpowiednie miejsca odpowiednimi kolorami. 

 

Źródło: http://www.materialeseducativosmaestras.com/2019/07/fichas-pintar-con-dedos.html 
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http://www.materialeseducativosmaestras.com/2019/07/fichas-pintar-con-dedos.html


 

Źródło: https://panimonia.pl/2016/11/16/dzien-pluszowego-misia/#jp-carousel-4541 
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Miś z filcu: 

 

Żródło: https://www.pinterest.ca/pin/534661786988220941/ 
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Przykłady prac plastycznych: 

Misie z kolorowego papieru: 

 

Źródło: https://www.pinterest.ca/pin/321233385900859454/  

 

Miś z białego papieru technicznego i kubeczka jednorazowego: 

 

Źródło: https://www.pinterest.ca/pin/190277152987432753/ 

 

https://www.pinterest.ca/pin/321233385900859454/


 

Misie z szarego i kolorowego papieru, gazety, talerzyków jednorazowych oraz plasteliny: 

 

 

 

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

 

Miś wykonany farbami przy użyciu widelca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.pinterest.ca/pin/510103095267056517/ 

http://kreatywnieaktywnie.pl/dzien-pluszowego-misia/
https://www.pinterest.ca/pin/510103095267056517/


Misie tworzone z różnych materiałów dostępnych w domu: z łyżeczki jednorazowej, z włóczki, rolki po 

papierze toaletowym, talerzyka jednorazowego, tektury, szarego i kolorowego papieru. 

 

Źródło: https://www.pinterest.ca/pin/127226758206921597/ 

https://www.pinterest.ca/pin/127226758206921597/


Łapy misia wykonane z ziemniaka.  

 

 

Źródło: https://www.pinterest.ca/pin/427560558371669497/ 

 



 

Ciekawe propozycje znajdują się również na stronie:  

- Dzień Pluszowego Misia karty pracy do druku -   

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/dzien-pluszowego-misia-karty-pracy-do-druku/ 

 

 

Zachęcamy do czytania bajek i opowiadań, w których głównym bohaterem jest miś.  

 Zachęcamy do czytania wierszy o misiach: 

„Misie” K. Antyniewicz  

Pytały się małe misie 

Wielkiej Niedźwiedzicy: 

– Czemuś wóz swój zostawiła 

w górze pod księżycem? 

Woziłabyś nas po lesie, 

Puchatka z Mechatką, 

małym wózkiem, dużym wozem, 

Niedźwiedzico matko. 

-Mrum, mrum – dzieci, wóz mój świeci 

osiami złotymi, 

srebrnym dyszlem drogę pisze 

zbłąkanym na ziemi. 

Pomyślały małe misie: 

„To zabłąkać warto by się” 

Jak zgubimy ścieżki w borze – 

Puchatek z Mechatką, 

to te wózki nas odwiozą 

pod samiutką chatkę. 

Zgubiły się małe misie, 

lśnią het wozy złote, 

ale widać popsuły się, 

Trza iść na piechotę. 

 

 „Sen niedźwiedzia” W. Chotomska  

Założył niedźwiedź 

piżamę burą, 

przykrył się ciepłą 

niedźwiedzią skórą 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/11/dzien-pluszowego-misia-karty-pracy-do-druku/
http://www.misie.com.pl/wp-misie/czytelnia/misie-k-antyniewicz/
http://www.misie.com.pl/wp-misie/czytelnia/sen-niedzwiedzia-chotomska/


i słodko śpi. 

Śnią mu się teraz 

lipy pachnące, 

zioła na łące, 

pszczoły brzęczące, 

miód mu się śni. 

 

  „Pracowity Niedźwiedź” I. Kryłow  

Patrząc na Chłopa, co gałęzie suche 

wyginał w kształt do zaprzęgu duhę, 

umyślił Niedźwiedź jął się też tego rzemiosła. 

Nie tracąc czasu 

wybrał część lasu, gdzie drzew rozmaitość rosła, 

i wziął się do roboty. Wnet pobiegły echa 

trzasku łamanych wiązów, brzeziny, orzecha… 

Lecz, choć trwało to dzień cały, 

trudy Niedźwiedzia żadnych wyników nie dały. 

Pobiegł tedy do Chłopa i mówi: 

„Sąsiedzie, robota mi się nie wiedzie, 

bo każda gałąź w moich łapach trzaska, 

żadnej nie mogę zgiąć w duhę. 

A ty, widziałem, zginasz nawet drewna suche, 

mnie zaś nie pozwala cości. 

Oświećże mnie, jeśli łaska, 

czemu to się dzieje tak: 

czego mej robocie brak?” 

„Czego ci brak – Chłop na to – służę odpowiedzią: 

brak tego, czego wszystkim brakuje niedźwiedziom – 

cierpliwości”. 

 

 

  „Przepraszam” H. Łochocka  

Spotkał się miś Wojtuś z osiołkiem Rafałkiem. 

Miś Wojtuś był grzeczny, Rafałek – nie całkiem. 

Miś pytał: 

– Przepraszam, czy bawić się zechcesz? 

A tamten: 

http://www.misie.com.pl/wp-misie/czytelnia/pracowity-niedzwiedz-krylow/
http://www.misie.com.pl/wp-misie/czytelnia/przepraszam-h-lochocka/


– Ech, nie chcę!… 

Miś Wojtuś namawiał, tłumaczył, zapraszał. 

Osiołek go trącił i nie rzekł: przepraszam. 

Niedbale oglądał swe czarne kopytko. 

Osiołku, to brzydko! 

Mijały godziny, mijały dni całe i urósł miś Wojtuś, i urósł Rafałek. 

Miś zmężniał, wyrosły mu ostre pazury, spoglądał inaczej: nie z dołu, lecz z góry… 

Osiołek pochrząkał i rzecze do misia: 

– Mój misiu, chcesz może zabawić się dzisiaj? 

Ja ręczę, że chwile będziemy mieć miłe. Przepraszam, że kiedyś cię nogą trąciłem. 

Lecz miś już odchodził i wołał z daleka: 

– Gdy rzec chcesz: przepraszam – mów zaraz, nie zwlekaj! 

Dziś grzeczny się stałeś, bo słabszym się czujesz. Za takie „przepraszam” ja pięknie dziękuję!. 

 

  „Pożegnalna wizyta” H. Szayerowa  

– Wiecie, co się stało? 

– Coo? 

– Miś uciekł z zoo. 

W samo południe, pięć przed dwunastą, 

miś bez opieki wyszedł na miasto. 

Mówię wam jako naoczny świadek, 

gdyż jak detektyw szłam jego śladem. 

Miś wpierw po sklepach chodził dopóty, 

aż dobrał sobie wygodne buty 

oraz kapelusz na czubek głowy, 

lecz – według miasta – bardzo twarzowy! 

A że to jednak przecież Warszawa, 

nie pożałował nawet na krawat. 

Potem kwiaciarnię nosem wyniuchał, 

jesienny kwiatek wpiął do kożucha… 

i wystrojony pięknie… że proszę! – 

z wizytą poszedł. 

W szkolnej świetlicy dzieci nie mało, 

Więc z wejściem misia jak w ulu wrzało. 

Wrzało? To mało! Entuzjazm – buchał!… 

Dzieci chcą dotknąć bodaj kożucha!…. 

Bodaj kosmatą łapę uściskać!… 

http://www.misie.com.pl/wp-misie/czytelnia/pozegnalna-wizyta-h-szayerowa/


A jemy ? Uśmiech nie schodzi z pyska!… 

Kłaniał się dzieciom w lewo i w prawo… 

oszołomiony radosną wrzawą. 

Jakieś smyk w łapę serce mu wtykał… 

Serce jest sercem! Choćby z piernika!… 

Ej, misiu, misiu! I twoje stare 

serce zadrżało wzruszone darem…. 

W zamian swój podpis dał mu 

w podarku… 

Spocił się przy tym od pięt 

do karku, 

bo mu z pisaniem nie szło. 

Po wtóre – 

pisał nie piórem, ale… pazurem, 

po trzecie – spać go brała ochota 

i ziewał… ziewał… jak hipopotam. 

– Dobranoc, dzieci! 

Będzie mi smutno 

bez was, kocha…- 

W pół słowa utknął. 

A wiecie, co się dalej stało? 

Po śpiocha auto przyjechało, 

i teraz w zoo śpi pod pierzyną, 

i będzie spał… spał… 

spał… spał… spał… 

aż śniegi zginą. 

 

  „Niedźwiedzie buty” W. Grodzieńska  

Raz niedźwiedź ryknął zbolałym głosem: 

– I cóż mi z futra, gdy stopy bose? 

Tak się zatroskał o swoje pięty, 

Że zaczął szarpać żelazne pręty, 

A potem z klatki wysunął łapę 

I zwiedzających prosił o datek, 

Aby uzbierać choć dwieście złotych 

I kupić sobie zimowe boty. 

Nikt nie rozumiał mowy niedźwiedziej, 

http://www.misie.com.pl/wp-misie/czytelnia/niedzwiedzie-buty-grodzienska/


Lecz pewien szewczyk pomógł mu w biedzie. 

Był to, jak mówią szewczyk-włóczykij, 

Co znał na świecie wszystkie języki… 

Pobiegł do domu i wnet misiowi 

Przyniósł dwie pary butów skórkowych. 

Miś włożył buty i aż z radości 

Zaraz do siebie zaprosił gości. 

Idą sąsiedzi, prezenty niosą. 

A niedźwiedź? Niedźwiedź znów chodzi boso! 

– Gzie twoje buty? – pytają wokół. 

A miś ociera łapą łzę w oku: 

– Ach, zapachniały tak pięknie sadłem, 

Że je na obiad niechcący zjadłem… 

 

  „Pożegnanie z misiem” H. Chruścielewska  

Nie płacz, misiu, głowa w górę, 

Raz dwa chustką otrzyj łezki, 

Bo zamoczysz futro bure 

I fartuszek swój niebieski. 

Dzisiaj czasu mam niewiele, 

Bo piszę kółka w zeszycie, 

Lecz przyrzekam, że w niedzielę 

Wynagrodzę cię sowicie. 

Czarną kredką po papierze 

Będę w łapce twej wodziła… 

Wtedy sam mi przyznasz szczerze, 

Że nauka to rzecz miła. 

A gdy poznasz już literki, 

Laski, kółka zakrętasy, 

Choć żeś grubas i śpioch wielki, 

W teczce wezmę cię do klasy. 

 

  „Niedźwiedź” J. Brzechwa  

Proszę Państwa, oto miś, 

Miś jest bardzo grzeczny dziś, 

Chętnie Państwu łapę poda, 

Nie chce podać? – a to szkoda! 

http://www.misie.com.pl/wp-misie/czytelnia/pozegnanie-misiem-h-chruscielewska/
http://www.misie.com.pl/wp-misie/czytelnia/niedzwiedz-j-brzechwa/


 

  „Niedźwiadki niejadki” S. Karaszewski  

Żyły w lesie małe misie, 

a tych misiów było sześć. 

Siadły raz przy pełnej misie, 

ale żaden nie chciał jeść! 

Co tu robić, co tu robić, 

nie chcą misie jeść! 

Prosi mama niedźwiedziowa, 

prosi tata, duży miś: 

„Moi mili jedzcie obiad, 

dobry miodek mamy dziś”! 

Co tu robić, co tu robić, 

nie chcą misie jeść! 

Zjadła mama, zjadł i tata, 

a niedźwiadki – hopsa – w las. 

„Co tam obiad, mała strata! 

Tysiąc przygód czeka nas”. 

Co tu robić, co tu robić, 

nie chcą misie jeść! 

Wyhasały się niedźwiadki, 

jeść wołają wszystkie sześć. 

„Wielka szkoda – mówi mama – 

ale nie ma już co jeść”. 

Mówią misie: Oj, chce mi się, 

oj, chce mi się jeść!” 

Biedne misie, głodne misie, 

co nie chciały jeść! 

 

  „Nie obędzie się bez misia” M. Czerkawska 

 Bury misio jest ciekawy 

i roboty, i zabawy. 

Gdzie się tylko ruszy Krysia, 

nie obejdzie się bez misia. 

 

Przy śniadaniu, przy obiedzie 

miś hyc! - już na stole siedzi. 

http://www.misie.com.pl/wp-misie/czytelnia/niedzwiadki-niejadki-s-karaszewski/
http://www.misie.com.pl/wp-misie/czytelnia/obedzie-sie-bez-misia-m-czerkawska/


Ciekawie nadstawia uszka 

i zagląda do garnuszka. 

 

Chce na oknie kozły fikać, 

drzwi otwierać i zamykać, 

chce w kuchence gaz zapalać, 

ale Krysia nie pozwala. 

 

W parku zawsze pierwszy pędzi 

do wiewiórek, do łabędzi. 

Gdzie się tylko ruszy Krysia, 

nie obejdzie się bez misia. 

 

  Wiersz „Miś”  

Miś jest mały i puchaty, 

Miś jest fajny i kudłaty, 

Miś jest gruby jak ta kula, 

Misia zawsze się przytula. 

Lecz czasami też tak bywa,  

Że się o nim zapomina, 

A więc wezmę misia czule  

I do siebie go przytulę.  

 

 

  „Naprawimy misia” – Czesław Janczarski  

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. 

http://www.misie.com.pl/wp-misie/czytelnia/wiersz-mis/
http://www.misie.com.pl/wp-misie/czytelnia/naprawimy-misia-czeslaw-janczarski/


 

  „Miś pluszowy na półce z książkami”  

Miś pluszowy – patrzcie sami 

siedzi na mojej półce z książkami. 

Mam dużo książek. Książek jest tyle, 

że gdy liczę, ciągle się mylę. 

A miś ciekawy zerka przez ramię 

On zna je pewnie wszystkie na pamięć… 

 

  „Kto jest dzieci przyjacielem?”  

Kto jest dzieci przyjacielem? 

Mały miś. 

Kto tajemnic zna tak wiele? 

Mały mis. 

Miś choć mały, choć nieśmiały, 

wielkie serce w sobie ma. 

Pocieszyciel doskonały. 

Każdy misia swego ma. 

 

Żródło wierszy : http://www.misie.com.pl/wp-misie/nasza-czytelnia/ 

 

Wiersze z okazji Światowego Dnia Misia: 

http://lesneprzedszkole.przedszkolowo.pl/publikacja/26449/wiersze-z-okazji-swiatowego-dnia-pluszowego-

misia?photo0=1 

 

 

 Zachęcamy do posłuchania piosenek o misiach:  

Propozycje: 

1. „Jadą jadą misie” - Piosenka dla dzieci - Miś TV 

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

2. Zestaw piosenek dla dzieci o misiach, niedźwiedziach i niedźwiadkach 

https://www.youtube.com/watch?v=dVkOQ1Ez9OM 

3. „Misie z Pluszakowa” - Misiowi Przyjaciele 

https://www.youtube.com/watch?v=jbD2t4mNpcc 

http://www.misie.com.pl/wp-misie/czytelnia/mis-pluszowy-polce-ksiazkami/
http://www.misie.com.pl/wp-misie/czytelnia/kto-jest-dzieci-przyjacielem/
http://www.misie.com.pl/wp-misie/nasza-czytelnia/
http://lesneprzedszkole.przedszkolowo.pl/publikacja/26449/wiersze-z-okazji-swiatowego-dnia-pluszowego-misia?photo0=1
http://lesneprzedszkole.przedszkolowo.pl/publikacja/26449/wiersze-z-okazji-swiatowego-dnia-pluszowego-misia?photo0=1
https://www.youtube.com/watch?v=XlBMYqgVwvc
https://www.youtube.com/watch?v=dVkOQ1Ez9OM


4. „Przytul Mnie” - Maria Eifler  

https://www.youtube.com/watch?v=QLiq6AqwTLw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QLiq6AqwTLw

