
Światowy Dzień Pluszowego Misia 

 Ciekawostki o misiach 

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi 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!” 

Garść misiowych faktów 

 

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? 

Nasze misie, miśki, misiaczki 

 

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. 

Dzień Pluszowego Misia dla dzieci 

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. 

 

Ania (7 lat) w końcu nie tylko Ja będę miała urodziny, ale mój Misio też ma swoje święto. Już 

szykujemy dla niego z mamą niespodziankę. 

 

Marcin (35 lat) bardzo miłe, sympatyczne święto, kojarzące się z dzieciństwem, ciepłem, miękką, 

puchatą przytulnością. Każdy ma lub miał swojego ukochanego misia i chyba każdy zgodzi się, że 

zasługuje/zasługiwał on na swój wyjątkowy dzień. 

 

Martyna (17 lat) kiedy byłam mała dostałam w prezencie pluszaka i nie rozstawałam się z nim przez 

wiele lat. Mam go do tej pory! Może nie wygląda tak ślicznie i elegancko jak „dzisiejsze” misie, ale nie 

zamieniłabym go na żadnego innego. Święto Pluszowego Misia to świetny pomysł! 

25 listopada uczcijmy Światowy Dzień Pluszowego Misia! 

 

Zapraszamy do naszych misiowych kolorowanek! 

 

 Kolorowanki 

 

 
Miś z książką                 Panna Misiówna wśród kwiatów     Miś na kocyku 

 

 
 

 

 

 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/mis-z-ksiazka/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/panna-misiowna-wsrod-kwiatow/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/mis-na-kocyku/


 

         Miś na fotelu                       Zwierzęta pod choinką                                Prezent od misia 

 

Anna Perlińska-Supeł 

Najlepsza kucharka i mama rezolutnego kilkulatka i kilkumiesięcznego urwisa. Kocha książki dla dzieci 

i uważa, że MiastoDzieci.pl powinno pisać głównie o nich. Pracuje też w liceum i trochę ukrywa przed 

uczniami swoją słabość do koncertów heavymetalowych. Szalona fanka grzybobrania – uważa, że 

jesień powinna trwać cały rok. 

ania@miastodzieci.pl 

 Najbardziej znane misie z bajek - dzieci je kochają! 

Misie znane i lubiane 

Najlepszy przyjaciel, który zna dziecięce radości, smutki i tajemnice - wydawałoby się, że misie 

towarzyszyły dzieciom od zawsze. Jednakże kariera misia-zabawki rozpoczęła się wcale nie tak 

dawno... Mianowicie, w listopadzie 1902 r. ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore 

"Teddy" Roosevelt polował w jednym z lasów stanu Missisipi. Współtowarzysze prezydenta... 

Czytaj dalej ania@miastodzieci.pl 

Bajka terapeutyczna o Ignasiu i misiu Patysiu 

Bajka terapeutyczna do czytania dzieciom na dobranoc 

Dzieci kłóciły się, kto ma rację i powinien zacząć zabawę. - Aniołek, fiołek, różyczka, bez, konwalia, 

walia... - powtarzał Ignaś. - Teraz ja! Ja będę pierwszy, ja lepiej szukam – denerwował się Piotrek. - Ja 

chcę, już dawno nie byłam pierwsza – wołała Patrycja. Ignaś trzymał pod pachą swego ukochanego 

misia i był coraz bardziej zdenerwowany. "Oni nie... 

Czytaj dalej ania@miastodzieci.pl 

20 najpiękniejszych cytatów z Kubusia Puchatka 

Myśli, które wypowiada Puchatek oraz jego przyjaciele są zabawne, ale też zaskakująco przenikliwe i 

uniwersalne. Alan Alexander Milne stworzył sympatycznych bohaterów, którzy dzięki umiejętności 

obserwacji świata i siebie nawzajem, potrafią słowami trafić w samo sedno. Ich przekaz jest prosty 

lecz przez lata nie traci na aktualności. Skąd więc czerpać wiedzę o miłości,... 

Czytaj dalej ania@miastodzieci.pl 

mailto:ania@miastodzieci.pl

