
DZIEŃ PLUSZOWEGO
MISIA

Misiowe zagadki



Przeczytaj uważnie 
informację i rozwiąż quiz.

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.



Quiz – 3...2...1...Start!
1. Prezydentem jakiego kraju był 

Teodor Roosvelt?

◦ Kanady

◦ Stanów Zjednoczonych

◦ Wielkiej Brytanii

2. Jakie zwierzę postrzelił podczas 
polowania towarzysz prezydenta?

◦ jelenia

◦ zająca

◦ niedźwiadka

3. Co kazał zrobić prezydent z rannym 
niedźwiadkiem?

◦ uwolnić go

◦ opatrzyć go

◦ zabrać do pałacu prezydenckiego

4. Co oznaczają słowa Teddy Bear?

◦ czekoladowy miś

◦ drewniany miś

◦ pluszowy miś



Najbardziej znane
misie – czy znasz ich 

imiona?

◦Miś Jogi

◦Kubuś Puchatek

◦Miś Coralgol

◦Miś Uszatek



ZAGADKI 
MATEMATYCZNE



Miś Jogi na poranną toaletę 
potrzebuje 20 minut, 10 minut na 

śniadanie, a na dojście do 
parku 30 minut. O której musi 

wstać Jogi, aby zdążyć na 8.30?

◦9.30

◦7.30

◦8.00

◦7.00



Kubuś Puchatek z Prosiaczkiem i 
Tygryskiem jadą na wycieczkę. 

Każdy z nich zabrał ze sobą swoje 
zwierzątko. Kubuś - ptaszka, 

Prosiaczek – kotka, a Tygrysek -
chomika. Ile nóg razem mają 

zabrane na wycieczkę zwierzątka?

◦12

◦10

◦8

◦6



Miś Uszatek i jego 12 przyjaciół 
bawią się w chowanego. Uszatek 
znalazł już 7 przyjaciół. Ilu jeszcze 

musi znaleźć?

◦20

◦5

◦7

◦19



Miś Coralgol otrzymał na urodziny 
ogromny prezent. Podczas 

rozpakowywania znalazł w środku 
4 mniejsze prezenty, a w każdym 

mniejszym były jeszcze dwa 
malutkie prezenty. Ile prezentów 

dostał Coralgol?

◦12

◦13

◦8

◦1



ZAGADKI JĘZYKOWE



TELEWIZYJNE MISIE 
GUMISIE 

PRZYGOTOWAŁY 
DLA WAS ZAGADKI 

O ZWIERZĘTACH 
MIESZKAJĄCYCH W 
LESIE. SPRÓBUJCIE JE 

ROZWIĄZAĆ.



1. Z drzewa na drzewo bez kłopotu 
skaczę. Zbieram orzeszki , kiedy je 
zobaczę. Jestem dumna z kity, co ją 
rudą noszę. Jak ja się nazywam? 
Odgadnijcie proszę.

2. Idę sobie leśną drogą
Czasem gniewnie tupnę nogą
Kolce mam i wzdłuż i wszerz
Kto ja jestem? Właśnie .....

3. Jestem zawsze bardzo głodny
Mam wilczy apetyt. Złą sławą wśród 
ludzi. Cieszę się niestety
Smutno mi, że nawet w bajkach
Nie lubi mnie nikt. A ja jestem 
przodkiem pieska. Nazywam się ....

4. Z ostrych kłów to zwierzę 
słynie. Przyjaźń z nim 
niepewna. Ona locha on 
odyniec. Świnka to ich krewna.



Wytłumacz, co 
oznaczają "leśne" 

powiedzenia:

◦ Nie czas żałować 
róż, kiedy płoną 
lasy.

◦ Patrzeć na kogoś 
wilkiem.

◦ W tym sęk!

◦ Gdzie drwa rąbią, 
tam wióry lecą.

◦ Chytry jak lis



Czesław 
Janczarski 

"Naprawiamy 
misia"

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 szkodę zaraz!

O już sterczą uszka oba,
teraz miś się nam podoba



DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 
INSPIRUJE DO TWÓRCZYCH

DZIAŁAŃ, KTÓRYCH
PRZEDMIOTEM OCZYWIŚCIE

SĄ MISIE.

Z KOLOROWYCHKARTEK, 
PLASTELINY, GAZETLUB

JEDNORAZOWYCH
TALERZYKÓWMOŻECIE

WYCZAROWAĆ
WYJĄTKOWEPRACE.



DZIĘKUJEMY!

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
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