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Jak to z misiem było?

Dzień dobry!

Jestem zwyczajnym 
pluszowym misiem, 
ale moja historia 

nie jest taka 
zwyczajna.

A wszystko zaczęło 
się…



…w 1902 roku 
Pewnego dnia prezydent Stanów 

Zjednoczonych, Theodore 
Roosevelt wybrał się na 

polowanie. Myśliwi zobaczyli 
małego niedźwiadka i chcieli 

go zabić. Ale prezydent 
sprzeciwił się temu, ratując 
tym samym życie maleństwu. 
Świadkiem tego wydarzenia 
był pewien pan – Clifford 
Berryman. On to właśnie 

uwiecznił całe zdarzenie na 
rysunku. Rysunek 

opublikowała gazeta.



Morris Mitchom, emigrant z 
Rosji, mający swój sklep w 
Nowym Jorku, zobaczył 

rysunek i wpadł na pomysł, by 
rozpocząć produkcję 
pluszowych misiów. 

Tak narodził się amerykański 
„teddy bear” (teddy – skrót od 
imienia prezydenta, Theodore), 
który dziś śpiewa najmłodszym 
na dobranoc, tuli ich do snu 
oraz towarzyszy dzieciom w 

codziennych troskach i 
radościach. 



Misie spotykamy wszędzie

Dla przypomnienia, z okazji 
obchodzonego święta wszystkich 
misiów, kilka uroczych filmowo-

książkowych postaci. Oczywiście, tych 
najbardziej znanych i lubianych! 



„Jestem sobie mały miś, gruby miś, 
znam się z dziećmi nie od dziś”

„Pora na dobranoc bo już księżyc 
świeci, dzieci lubią misie, misie 

lubią dzieci”.



Miś Uszatek

*
tak śpiewa Uszatek, i 

trudno się z tymi 
słowami nie zgodzić. 

**

Najsłynniejszy polski miś 
narodził się w 1957 

roku, dzięki współpracy 
pisarza Czesława 

Janczarskiego oraz 
ilustratora Zbigniewa 

Rychlickiego.
***



Miś Coralgol

Coralgol to mały miś 
mieszkający w lesie, 
który notorycznie 

spóźnia się do szkoły. 
Jego marzeniem jest 

śpiew 



*
Postać Coralgola stworzyła 
Olga Pouchine dla swojego 

synka, jednak nie we 
Francji, a w Polsce, 

powstała słynna seria o jego 
przygodach.

** 
Film kukiełkowy o małym 
brązowym misiu zdecydował 
się zrobić, na przełomie lat 

sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku, Tadeusz Wilkosz ze 

studia Se-Ma-For.



Miś Yogi

Yogi zadebiutował w 1958 roku w opowieści o psie 
Huckleberrym, a trzy lata później miał już swój 

własny serial

(ostatni, „Yo Yogi”, wyprodukowano… w 1991 roku!).





Kubuś Puchatek
Miś o bardzo małym rozumku ale olbrzymiej miłości 

do miodu to pomysł angielskiego pisarza, Alana 
Alexandra Milne’a.

*** 

W 1926 roku wydany został w Londynie „Kubuś 
Puchatek”, a dwa lata później kontynuacja, 

zatytułowana „Chatka Puchatka”. 





Czy znacie jeszcze 
jakieś inne misie?



„Stary niedźwiedź 
mocno śpi...”

czyli o zwyczajach 
niedźwiedzi.



Jan Brzechwa „Niedźwiedź”

Proszę państwa, oto miś. 

Miś jest bardzo grzeczny dziś, 

Chętnie państwu łapę poda. 

Nie chce podać? A to szkoda.



Niedźwiedź to nie miś!



Niedźwiedzie

• największe z żyjących 

współcześnie 

drapieżników 

lądowych,

• osiągają w zależności 

od gatunku do 800 kg 

ciężaru ciała i do 3 m 

długości.



Gatunki niedźwiedzi:

• niedźwiedź brunatny,

• niedźwiedź himalajski, 

• niedźwiedź polarny, 

• niedźwiedź peruwiański, 

• niedźwiedź malajski



niedźwiedź brunatny



niedźwiedź himalajski



niedźwiedź polarny



niedźwiedź peruwiański



niedźwiedź malajski



Panda wielka



Ciekawostka 1

Niedźwiedzie brunatne 

zapadają w sen zimowy, do 

którego przygotowują się już 

pod koniec lata. 

Bardzo dużo jedzą i szykują 

sobie legowisko – gawrę.

Może to być jama w ziemi 

wyścielona liśćmi, gałązkami 

i mchem lub jaskinia, 

spróchniałe pnie drzew. Nie 

opuszczają jej aż do wiosny. 

Kiedy się budzą są lżejsze 

prawie o 200 kg i baaardzo 

głodne!



Ciekawostka 2

Małe misie rodzą się w zimie- ważą około 1 

kilograma i mierzą 25 cm. Przez pierwsze miesiące 

życia są bezradne i pozostają pod czujnym okiem 

mamy, nie opuszczają legowiska. W wieku 4 

miesięcy, pod opieką mamy – niedźwiedzicy, 

wybierają się na pierwszy spacer po okolicy.



Ciekawostka 3

Niedźwiedź brunatny jest wszystkożercą-
lubi prawie wszystko : owoce, korzenie 
roślin, grzyby, żołędzie oraz ryby, jaja 

ptaków i mięso.



Ciekawostka 4

Mają doskonały 
węch, mocne 

pazury do 
wspinania i 

grzebania w ziemi, 
świetnie umięśnione 

łapy. Oczy mają 
małe i słabo widzą, 
ale świetnie słyszą.



*
**

Konkurs 
przyrodniczy

***



Co robią brunatne niedźwiedzie 
zimą ?

• lepią bałwany

• śpią

• jeżdżą na sankach

• budują domki w śniegu



Co niedźwiadki lubią jeść ?

• lody z kremem

• najchętniej jadają mięso, mięso i jeszcze 

raz mięso

• są wszystkożerne-jedzą chętnie ryby, 

owoce, grzyby i mięso

• w karcie dań misiów są tylko marchewka i 

szpinak



Jak duże są misie po urodzeniu ?

• tak duże jak myszka

• wielkością dorównują młodemu 
lwu

• spokojnie mogą zmierzyć się z 
byczkiem

• mają około 25 cm i ważą 1 kg



W jaki sposób niedźwiedzie 
przygotowują się do zimy ?

• Zapamiętale uprawiają 

gimnastykę, aby nabrać sił

• Jeżdżą na rowerze

• Dużo jedzą i szykują sobie 

legowisko



Jak nazywa się legowisko 
niedźwiedzi ?

• gawra 

• hotel

• karmnik 

• buda



Zastanów się, czy niedźwiedzie :

• Mają długie ogony

• Dobrze prowadzą samochód

• Mają „ dobrego nosa”

• Dobrze słyszą i mają doskonały węch



To już koniec

BRAWO!

DZIĘKUJEMY!



• http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%9B_%28zabawka%29

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Kubu%C5%9B_Puchatek

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%9B_Uszatek

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Colargol

• http://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/92/

• http://www.republikadzieci.org/mediamis.htm

• http://tpn.pl/poznaj/zwierzeta/niedzwiedz-to-nie-mis

• http://www.niedzwiedz.wwf.pl/st4d.php?st=st4

• http://niedzwiedzie.pl/

• http://www.edukacja.edux.pl/p-6243-scenariusz-spotkania-z-okazji-swiatowego.php

Opracowała Krystyna Lisiecka
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