
MIĘDZYNARODOWY DZIEO PLUSZOWEGO MISIA 

 Tegoroczny Międzynarodowy Dzieo Pluszowego Misia w naszej szkole przebiegł pod 

hasłem „Z misiem zdrowo i kolorowo”. Uczniowie klas 0 – 3 wykonali plakaty tematycznie 

powiązane z hasłem. Dzieci z klas 2 – 3  pisały listy do misia, dzieci z klas pierwszych  

przedstawiały list do misia za pomocą rysunków  - pod opieką nauczycieli świetlicy szkolnej.  

Pisane i rysowane listy były także powiązane ze zdrowym trybem życia. W listach dzieci 

podkreślały rolę owoców i warzyw w codziennym odżywianiu, znaczenie sportu i spacerów 

dla zdrowia każdego człowieka i misia. Listy do misia i plakaty wykonane przez dzieci były 

wywieszone w holu na parterze szkoły.  

W konkursie Znam treśd książki A. A. Milne’a „Kubuś Puchatek” uczestniczyli 

uczniowie klas drugich. Konkurs miał formę pisemną. Dzieci wykazały się znajomością lektury 

i przygód bohaterów książki.  

Konkurs Pierwsza pomoc z misiem, związany z udzielaniem pierwszej pomocy, był 

dwuetapowy. Najpierw dzieci klas drugich i trzecich rozwiązywały zadania pisemne. 

Dotyczyły one m.in. znajomości numerów alarmowych oraz postępowania w trakcie 

udzielania pierwszej pomocy. Druga częśd konkursu była praktyczna. Dzieci wykonywały 

dwiczenia związane z reanimacją i sztucznym oddychaniem.  

26.11.2015 r. o godz. 9.50 uczniowie klas 0 – 3 zebrali się w holu szkoły, gdzie odbyło 

się spotkanie pod hasłem „Z misiem zdrowo i kolorowo”. Dzieci prezentowały przygotowane 

układy taneczne i gimnastyczne do wybranej melodii lub piosenki. Prezentowane były także 

hasła nawiązujące do zdrowia. Uczniowie rozpoznawali znane misie na podstawie 

rozwieszonych ilustracji. Pod koniec spotkania 

nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursów 

wręczyli uczestnikom i zwycięzcom dyplomy. Za udział 

w zabawie Mysia-Pysia (przebrana za misia Dominika 

Sujka) wręczyła klasom „małe co nieco”, czyli pierniczki. 

 

Wyniki konkursu List do misia 

          klasy drugie        I miejsce    Martyna Kozaczuk 

                                       II miejsce    Malwina Zakrzewska 

                                       III miejsce   Sebastian Olszewski 

          klasy trzecie       I miejsce     Grzegorz Jankowski 

                                      II miejsce     Gabryś Szczepaoski 

                                      III miejsce    Hania Kuciel 

 

Wyniki konkursu Znam treśd książki A. A. Milne’a „Kubuś 

Puchatek” 

   I miejsce  Hania Buczyoska 

   II miejsce  Natalia Skowrooska 

   III miejsce  Patrycja Borkowska   

                       Wiktor Zimnicki 

 

 

 



Wyniki konkursu Pierwsza pomoc z misiem 

 

 

Klasy pierwsze: 

     I miejsce Kacper Seidel 

     II miejsce  Julia Paech 1a, Adrian Polasiak 1b 

     III miejsce  Mateusz Zielioski 1b 

 

 Klasy drugie: 

     I miejsce  Hania Kuciel 2a 

     II miejsce  Marcel Łuczyoski 2b, Alicja Kowalczyk 2a 

     III miejsce  Wiktor Zimnicki 2c 

 

 Klasy trzecie: 

    I miejsce  Mikołaj Bonowicz 3c, Jakub Kapica 3c 

    II miejsce  Piotr Wiśniewski 3b,  

                       Malwina Zakrzewska 3b 

    III miejsce  Krystian Klimas 3a 

 

 

 

 

 

Dominika Sujka w roli Mysi-Pysi 

 

 

 

 



Pokazy taneczne i gimnastyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Antonina Połch 


