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Zaproszenie  

   do czytania 
 

 

 

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, podczas którego 

postrzelono małego niedźwiadka. Prezydent nakazał uwolnić 

misia, a anegdota ta ukazała się w formie komiksu 

w amerykańskiej prasie. Na efekty nie trzeba było długo czekać. 

Pewien producent zabawek zainspirowany obejrzaną historią 

postanowił stworzyć nową zabawkę dla dzieci, małego, 

pluszowego niedźwiadka. Na cześć prezydenta 

nazwał go Teddy Bear. 

 

 

 

Proszę państwa oto miś… 

 



Miś Uszatek 
https://www.youtube.com/watch?v=F06-y1nXdFA 

 

Pluszowy miś z oklapniętym 

lewym uszkiem.  

Zazwyczaj stateczny 

i odpowiedzialny, choć 

trafiają mu się też 

poczynania nieprzemyślane. 

 

Autor książek o Misiu Uszatku: 

Czesław Janczarski 

Posłuchaj opowiadań o misiu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=yGHaqWuS87E  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F06-y1nXdFA
https://www.youtube.com/watch?v=yGHaqWuS87E


Miś Paddington 
https://www.youtube.com/watch?v=j_sqsQDFBgo 

 

Na stacji kolejowej Paddington 

w Londynie pojawia się mały 

zagubiony miś. Na szyi ma 

karteczkę: „Proszę 

zaopiekować się tym 

niedźwiadkiem. Dziękuję”. 

Czy miś znajdzie dom? 

Czy państwo Brown zechcą przyjąć go na zawsze? 

Czy mały umorusany marmoladą niedźwiadek stanie się 

ulubieńcem Jonatana i Judyty? 
Autor książek o Misiu Paddingtonie: 

Michael Bond. 

  

 

 

W naszej bibliotece 

 

 

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


Kubuś Puchatek 
https://www.youtube.com/watch?v=G6aEu2IS8_o 

Jest najsłynniejszym misiem 

świata. 
  

Jego książkowe przygody 

ukazały się po raz pierwszy 

w październiku 1926 roku. 
 

Mocno już wysłużony siedzi na honorowym 

miejscu w Bibliotece Publicznej Nowego Jorku. 

 

Autor książek o Kubusiu Puchatku: 

Alan Alexander Milne 
 

 

 

W naszej bibliotece 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LUhapiC-Reo 

https://www.youtube.com/watch?v=G6aEu2IS8_o
https://www.youtube.com/watch?v=LUhapiC-Reo


Miś Colargol 
https://www.youtube.com/watch?v=IUDotVKNvJ0 

 

 

 

 

 

 

 

Colargol to brązowy mały miś, który wraz z rodziną 

mieszka w lesie. Lubi chodzi do szkoły, ale często się 

spóźnia. Odkąd zobaczył musical marzy, by zostać 

śpiewakiem, jednak nie ma odpowiedniego głosu...  

Opowieść o Colargolu to wspaniała historia podążania za 

swoimi marzeniami i wielkiej mocy przyjaźni. 

 

Autorka książek i słuchowisk o Misiu Coralgolu: 

Olga Pouchine 

https://www.youtube.com/watch?v=IUDotVKNvJ0


Czarny Nosek 

 

Posłuchaj fragmentu książki: 

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

 

Autorka książki o Czarnym Nosku:  

Janina Porazińska 

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


Pluszowy miś do czytania 

zaprasza dziś 
 

 
Piosenka Czerwonych Gitar 

Pluszowe Niedźwiadki 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UV97247J3EQ 
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