
    Pluszowy miś ma swoje urodziny 25 listopada. Już parę dni wcześniej uczniowie 
klas 0 – III uczestniczyli w różnych działaniach, w których motywem przewodnim była 
lubiana przez dzieci maskotka. 21 listopada grupy 0 A, B i C wzięły udział w zabawie 
związanej z poszukiwaniem zaginionego misia na boisku szkolnym. W różnych 
miejscach ukryte zostały gipsowe, misiowe figurki, które musiały być odnalezione 
przez dzieci. Najwięcej misiów odkryła grupa 0B.  Każda grupa przygotowała ilustracje              
do bajki pt.: „Kubuś Puchatek”, które zostały wywieszone na tablicach przy salach 
lekcyjnych. Przy bajkowej ławeczce na parterze pani Antonina Połch odczytala 
uczniom opowiadanie pt.:”Herbatka o czwartej”. W misiowych spotkaniach 
uczestniczyły dzieci z Przedszkola nr 77 „Tęczowe siódemki”, które współpracuje                 
z naszą szkołą w realizacji projektów: „Od inspiracji do kreacji” i „Cały Wrocław czyta 
dzieciom”.  Tegoroczne obchody Dnia Pluszowego Misia powiązane zostały                          
z  warsztatami dla dzieci pt. ”Apteczka małego ratowniczka” W klasach I – III 
przeprowadzona została kampania w zakresie udzielania  pierwszej pomocy 
przedmedycznej.  
   W poniedziałek 25 listopada zebrali się uczniowie klas  0 – III z opiekunami                      
na korytarzu I piętra. Wszystkie klasy miały ze sobą swoje ulubione, pluszowe 
zabawki. Zebranych przywitał miś – uczennica klasy VB, która prowadziła urodzinowe 
spotkanie. Dzieci chętnie śpiewały piosenki, rysowały ręką misia, prezentowały 
misiowe imiona, brały udział w konkurencjach: picia miodu z miseczki i rysowania 
misia z zawiązanymi oczami. Na koniec spotkania wręczone zostały dyplomy za udział 
w konkursach: pisanie listu do pluszowego misia, poszukiwanie zaginionego misia, 
pierwsza pomoc z misiem.  
    Zabawy z pluszowym misiem były konktynuowane w świetlicy szkolnej,                      
gdzie odbyły się konkursy i rozgrywki. Dużo zabawy i śmiechu było przy wyborze 
największego i najmniejszego misia i podczas wykonywania plakatu z wizerunkami 
ulubionych, pluszowych misiów. Przypomniana została również historia powstania 
pluszowej zabawki.   
Dzień Pluszowego Misia przygotowały panie: Alicja Dercz, Iwona Dembowska, 
wychowawcy klas 0 – III. 
                                                                                                         Antonina Połch 
    

 
 

 



 

Natalia i Ada z klasy IIIA czytają opowiadanie pt.: „Herbatka o czwartej” dzieciom z grupy 0B            

przy bajkowej ławeczce. 

 

25 listopada udział uczniów klas 0 – III w spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Pluszowego Misia. 



 

Konkurencja związana z wyjadaniem miodu z miseczek. 

 

Rysowanie misia z zawiązanymi oczami. 



 

Odczytanie listu skierowanego do pluszowego misia – I miejsce w konkursie – Oliwia Cichoń-Niedbala 

kl. IIIA 

 

Uczniowie wyróżnieni w konkursie „Mój list do pluszowego misia” 
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