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Przytul misia, dziś jego święto
Mały, duży, pluszowy, czasem w zabawnym kubraku. Chyba każdy
ma swojego ulubionego, którym bawił się w dzieciństwie i którego
ciepło wspomina. Miś, bo o nim mowa, ma dziś swoje święto.

To jedna z najpopularniejszych zabawek w Europie już od XIX wieku. Pluszowy miś
nieodłącznie kojarzony jest z beztroskim czasem dzieciństwa.

Pluszowe misie – miękkie, puchate i miłe w dotyku, są ulubieńcami wszystkich dzieci już
od ponad 100 lat. Pocieszają, dodają otuchy i są niezbędną przytulanką przy zasypianiu.
W 2002 roku, dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki, ustanowiono „Światowy Dzień
Pluszowego Misia", który świętujemy 25 listopada. I dlatego właśnie w tym dniu, uczniowie
klasy drugiej ostatnią godzinę zajęć spędzili w bibliotece. W tym dniu dzieci do szkoły
przyszły ze swoimi ulubionymi pluszakami. Salę, w której odbywała się impreza
przyozdobiły sylwetki misiów malowane specjalnie na tę okazję. W działalności biblioteki
szkolnej światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony był po raz pierwszy, spotkał się z
ogromnym zainteresowaniem. Na spotkaniu przedstawiono najbardziej znane sylwetki

misiów - bohaterów literackich, a także zapoznano wszystkich z historią powstania tego
święta w formie prezentacji multimedialnej. W ramach ogólnopolskiej akcji „ Cała Polska
Czyta Dzieciom” pani bibliotekarka przeczytała dzieciom fragment lektury pt. ”Kubuś
Puchatek”. Była muzyka, zabawa i pląsy. Dzieci uczestniczyły w wielu konkursach np.:

„Wyjadanie miodku„

.
Zadanie polegało na jak najszybszym zjedzeniu miodu z talerzyka tylko za
pomocą języka, bez pomocy rąk.

„Rysuję misia”
Gra parami. Każdy zawodnik wybierał sobie spośród kolegów- podpowiadacza, czyli
osobę , która widzi i podpowiada jak rysować, jakiego flamastra użyć.
Zawodnik miał za zadanie narysować misia z zasłoniętymi oczyma.

Dzieciom podobała się nasza impreza. Na pamiątkę wszyscy zrobiliśmy zdjęcia ze swoimi
przyjacielami. Na podsumowanie zajęć dzieci otrzymały dyplomy za udział we wspólnej
zabawie. Dzień Pluszowego Misia był okazją do promocji czytelnictwa i jednocześnie
świetnej zabawy.
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