
Światowy Dzień Pluszowego Misia  
 

…jest świetną okazją do tego, aby przypomnieć sobie najwspanialsze bajki, w których misie małe i 
duże odegrały znaczącą, albo nawet główną rolę. 

Oto zestawienie 13 misiów z bajek, które znamy i kochamy. Czy znasz je wszystkie? 

Jeśli nie, to poproś kogoś starszego, żeby pomógł ci w znalezieniu filmów i seriali animowanych, w 
których te misie wystąpiły. Dzięki temu będziesz już wiedzieć, o kim mowa  

 

1. Miś Uszatek 
 
Najsłynniejszy miś z Polski, który oprócz klapniętego uszka posiada też liczne grono przyjaciół. 
Wieczorynki z jego udziałem od lat towarzyszą najmłodszym dzieciom podczas zasypiania. 
 

 
 

2. Kubuś Puchatek 
 
 
Razem z Tygryskiem, 
Prosiaczkiem, Kłapouchym 
i wieloma innymi 
towarzyszami zamieszkuje 
Stumilowy Las. Kocha 
miód, zaś jego 
największym przyjacielem 
jest Krzyś. 



 
 

3. Colargol 
 

 

 
 

Bohater stworzonego w Łodzi przez 
studio Se-ma-for serialu lalkowego 
marzy, żeby śpiewać. To pragnienie 
sprowadzi na niego kłopoty, z których 
będą musieli go ratować przyjaciele. 

 
 

4. Miś Yogi 
 
Mieszkając w parku narodowym sprytny misiek razem z przyjacielem Boo-boo spędza dni 
okradając turystów z koszyków piknikowych. Za to właśnie przegania go Strażnik Smith. 
 

 
 
 
 
 



 
 

5. Mój brat niedźwiedź 
 

 

 
Oto historia braci, którzy z 
powodu nieszczęśliwego 
zbiegu okoliczności zostają 
rozłączeni. Gdy jeden z nich 
nagle przemienia się w 
niedźwiedzia, musi odkryć 
sens swojego życia. 

 
6. Masza i Niedźwiedź 

 
 
Mała dziewczynka i 
jej niezwykły, 
bardzo cierpliwy 
przyjaciel, raz za 
razem wplątują się 
w przedziwne 
przygody. Serial 
powstał w Rosji na 
motywach znanej 
bajki ludowej. 
  

 
 

7. Merida Waleczna 
 

 
 
Rudowłosa bohaterka tej opowieści musi stanąć w obliczu niezwykłej sytuacji - jej matka 
zostaje przemieniona w niedźwiedzicę. Czy uda im się przełamać zaklęcie i ją odczarować? 



 
8. Troskliwe Misie 

 

 
 
Kolorowe, śliczne misie z tego serialu animowanego przeżywają liczne przygody już od wielu, 
wielu lat. Niezwykłe jest to, że w bajce pojawia się ponad 30 bohaterów, a każdy jest inny. 
 

9. Gumisie 
 

 

 
Grupa siedmiu bohaterów 
zamieszkujących 
Gumisiową Dolinę 
przeżywa liczne przygody i 
spotyka przedziwne 
postacie. Ich największym 
skarbem jest magiczny 
Gumisiowy Sok. 

 
10. Miś Paddington 

 

 

 
Pochodzący z Peru miś znalazł się w Anglii 
przypadkiem. Jest sympatyczny, grzeczny, 
bardzo przyjacielski, ale niestety nieco 
naiwny, co nieraz sprowadza na niego 
przedziwne przygody. 



 
11. Księga dżungli 

 

 
 
W tej opowieści o dziecku wychowywanym w dżungli pojawia się sympatyczny miś Baloo. 
Razem z innymi bohaterami próbuje zaopiekować się małym chłopcem o imieniu Mowgli 
 
 

12. Kung Fu Panda 
 

 
 
Niezdarny miś Po chce zostać największym mistrzem Kung Fu w historii. Żeby osiągnąć swój 
cel musi wykazać się silną wolą i włożyć mnóstwo ciężkiej pracy. Czy mu się uda? 
 
 



13. Złotowłosa i trzy misie 
 
Wersji tej historii jest mnóstwo. W każdej z nich niespodziewany gość zakłóca spokojne życie 
misiów, które muszą podjąć decyzję, czy lepiej go przegonić, czy się z nim zaprzyjaźnić. 
 

 
 
 
 

Znasz wszystkie misie z opowieści, które wymieniliśmy powyżej? Jeśli nie, to zachęcamy do 
zaprzyjaźnienia się nimi. Miłego oglądania! 

 
 

Nauczyciele Świetlicy  


