Scenariusz obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia
– 24. 11. 2017 r. (piątek)
Temat: Światowy Dzień Pluszowego Misia
Cele ogólne:
 zapoznanie z historią powstania Święta Pluszowego Misia;
 nabywanie umiejętności pracy i zabawy w zespole;
 kształtowanie umiejętności uważnego słuchania;
 rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą;
 kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek;
 rozwijanie wszechstronnej aktywności dziecka poprzez połączenie wrażeń ruchowych,
słuchowych, dotykowych, wzrokowych.
Cele operacyjne:
Dziecko:
 zna historię powstania dnia pluszowego misia;
 wie, o konieczności poszanowania zabawek;
 interesuje się literaturą dziecięcą;
 wypowiada się zdaniami złożonymi na podany temat.

Przebieg imprezy:
I. Wprowadzenie.
Las - słychać odgłosy lasu. Po lesie spaceruje dziewczynka. Zachwyca się pięknem przyrody.
Nagle słyszy muzykę w samym środku lasu. Dziewczynka udaję się w stronę dźwięków
i dochodzi do „Misiolandii”.
Dziewczynka:
Co ja słyszę? Muzyka w lesie? Muszę zobaczyć skąd dochodzi ta melodia. Gdzie ja dotarłam?
Misiolandia. Aha, to tu mieszkają misie i chyba dzisiaj mają święto, bo dzisiaj jest…
Dzieci podpowiedzcie mi jaki dzisiaj jest dzień? … 25 listopada. Właśnie, tego dnia pluszowe
misie - miękkie, miłe w dotyku, ulubieńcy wszystkich dzieci na całym świecie, które
pocieszają, dodają otuchy i są nieodzowną przytulanką przy zasypianiu obchodzą dziś swoje
święto. My także pragniemy włączyć się dziś do wspólnej zabawy i świętowania.

II. Historia powstania Pluszowego Misia.
A jak to z tym pluszowym misiem było?
Historia pluszowego misia zaczyna się w 1902 roku, kiedy to ówczesny prezydent
Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, będąc na polowaniu, sprzeciwił się zabiciu
młodego niedźwiadka. Świadkiem tego wydarzenia był Clifford Berryman, który uwiecznił tę
historię na rysunku.
Rysunek ukazał się w waszyngtońskiej gazecie, gdzie ujrzał go Morris Michton,
właściciel sklepu z zabawkami. Michton wpadł na pomysł, aby wykonać kilka zabawek
przedstawiających misia i zobaczyć, jak się będą sprzedawały. Jak można się domyślać,
pluszowe misie sprzedawały się znakomicie. Producent zwrócił się z prośbą do prezydenta
o zezwolenie nadania misiom imienia Teddy i tak się je nazywa do tej pory. I od stu laty misie
towarzyszą dzieciom na całym świecie, dodają im otuchy, pocieszają, łagodzą lęk przed
samotnością.
Nie dziwi zatem fakt, że pluszowe misie jako jedyne z zabawek doczekały się swojego
międzynarodowego święta – Światowego Dnia Pluszowego Misia. Jest obchodzony od 2002
roku i przypada na dzień 25 listopada.
III. Podróż do Krainy Pluszowych Misiów.
Drogie Dzieci zabieram Was dzisiaj w Podróż do Krainy Pluszowych Misiów.
Jest to daleko, nie znam drogi, ale przybył do nas gość – Miś, który nas zaprowadzi.
Do Krainy Pluszowych Misiów pojedziemy pociągiem.
Proszę ustawiamy się za swoimi paniami i jedziemy – piosenka „Jedzie pociąg z daleka…”.
IV. Gimnastyka z Misiem.
W krainie misiów zaczniemy zabawę od gimnastyki z misiem (dzieci stają w rozsypce):
 maszerujemy na palcach z misiem uniesionym wysoko nad głową;
 biegamy wokół misia z wysokim unoszeniem kolan;
 siadamy prosto i unosimy misia siedzącego na nogach;
 ćwiczymy równowagę – przekładamy misia pod uniesionym kolanem;
 „miś na koniku” – czworakowanie w różnych kierunkach.

V. Informacje o Misiach znanych i lubianych.
Posłuchajcie teraz informacji o znanych i lubianych Misiach.

Na dobranoc - dobry wieczór,
miś pluszowy śpiewa Wam.
Mówią o mnie Miś Uszatek,
bo klapnięte uszko mam.
Jestem sobie mały miś, gruby miś,
znam się z dziećmi nie od dziś.
Jestem sobie mały miś, śmieszny miś,
znam się z dziećmi nie od dziś!
Tak śpiewa na dobranoc Miś Uszatek, który charakteryzuje się klapniętym uszkiem,
schludnym ubrankiem, brązowym futerkiem, nienagannym zachowaniem i zawsze pogodną
mordką.
Miś Uszatek narodził się 6 marca 1957 roku. Początkowo Miś Uszatek gościł głównie
w pisemku dla dzieci "Miś", którego był patronem, później stał się bohaterem licznych
książek. Na Uszatku wychowało się kilka pokoleń młodych Polaków. Jednak prawdziwa
eksplozja jego popularności nastąpiła od 1975 roku, kiedy to rozpoczęto produkcję lalkowego
serialu z Uszatkiem w roli głównej. Dzięki temu stał się najpopularniejszym Misiem
w Polsce!

Miś Paddington to postać niedźwiadka, która została stworzona przez angielskiego pisarza
Michaela Bonda. Miś Paddington, przypominający bardziej pluszowego misia niż
prawdziwego niedźwiedzia, występuje w 14 książkach dla dzieci i filmach animowanych.
Miś urodził się w Peru, do Anglii trafił dziwnym przypadkiem. Rodzina Brownów znalazła go
właśnie na stacji "Paddington" w Londynie i stąd jego imię. Miś ma spokojny charakter, jest
pomocnikiem pań Bird i Brown. Jednak jego sprytny sąsiad lubi go wykorzystywać. Przyjaźni
się z panem Gruberem, właścicielem antykwariatu na Portobello Road. Zna tam także
wszystkich kupców. Niedźwiadek jest dobry, miły, grzeczny, chociaż zdarzają mu się także
różne kłopoty.

Postać Colargola stworzyła w 1950 roku francuska pisarka Olga Pouchine dla swojego
synka. Wydała o nim książeczki, nagrywała słuchowiska. W Polsce powstał film kukiełkowy
o przygodach misia Colargola.
Colargol to brązowy mały miś, który wraz z rodziną mieszka w lesie. Lubi chodzi do szkoły,
ale często się spóźnia. Odkąd zobaczył musical marzy, by zostać śpiewakiem, jednak nie ma
odpowiedniego głosu...
Opowieść o Colargolu to wspaniała historia podążania za swoimi marzeniami i wielkiej
mocy przyjaźni.

Kubuś Puchatek jest grubiutkim, pluszowym misiem koloru żółtego. Pomysły misia są
często - łagodnie mówiąc - nierozsądne. Mieszka w domku w drzewie, który posiada
dodatkową spiżarnię, gdzie Kubuś gromadzi baryłki ze swoim przysmakiem - miodem. Dla
zdobycia „Małego Conieco” miś posuwa się często do niebezpiecznych i zabawnych rzeczy.
Najlepszym przyjacielem Kubusia jest Krzyś i Prosiaczek.
Twórcą Kubusia Puchatka jest angielski pisarz Aleksander Alan Milne. Napisał on książkę
dla swojego synka Krzysia. W sierpniu 1921 r. mama Krzysia podarowała mu na pierwsze
urodziny pluszowego misia ze sklepu Harrodsa w Londynie.
Przypatrując się zabawie swojego synka i jego fascynacji misiem, ojciec wpadł na pomysł
napisania książki dla Krzysia - książki, która stała się szybko nieśmiertelnym klasykiem
literatury dziecięcej.

Miś jest znany ze swoich powiedzonek:
Jestem Misiem o Bardzo Małym Rozumku i długie słowa sprawiają mi wielką trudność.
Mam w spiżarni dwanaście garnczków, które wołają mnie już od godziny.
Puchatek spojrzał na obydwie łapki. Wiedział, że jedna z nich jest prawa, i wiedział jeszcze,
że kiedy już się ustaliło, która z nich jest prawa, to druga była lewą, ale nigdy nie wiedział,
jak zacząć.

Troskliwe Misie to grupa dziesięciu uroczych, futrzanych przyjaciół, z których każdy ma
specjalną misję. Troskliwe Misie pomagają nauczyć ludzi, jak opiekować się i dbać
o drugiego człowieka. Każdy miś ma na brzuchu jasno pomalowany obrazek, pokazujący
światu, o jaką dziedzinę troszczenia się każdy z nich dba. I tak jest Miś Snu, Pocieszenia,
Przyjaźni, Zabawy, Szczęścia, Nastroju, Miłości, Dzielenia, Czułości i Życzeń.

Troskliwe Misie w chmurkowym domku uczą się nawzajem, jak się troszczyć. Czasami
muszą pospieszyć na Ziemię, aby pomóc złagodzić kryzys w dbaniu i troskliwości u ludzi.
Gdziekolwiek Troskliwe Misie są, czy będą i cokolwiek będą robić, w swój mięciutki
i zabawny sposób zawsze dzielą swój specjalny dar troszczenia się z każdym, kogo napotkają
na drodze.

Gumisie wyglądem przypominają niedźwiadki.
500 lat temu mityczne, potężne Gumisie, opuściły swoje domy, w obawie przed ludźmi.
W dawnej siedzibie pozostała ich mała garstka, która w ciągu pokoleń, przekazywała sobie
wiedzę o swoich przodkach. Po wielu latach, w pamięci ludzi, pozostały już tylko legendy
o tych małych stworkach. Ale one przetrwały, a obecne piąte pokolenie, siedmiu
mieszkańców, zajmuje siedzibę znajdującą się w ogromnym drzewie w Gumisiowej Dolinie.
Swoją wiedzę czerpią z ogromnej księgi, która jest pełna czarów i legend. Gumisie znajdują
się w centrum dziwnych i niezwykłych wydarzeń, jakie dzieją się na terenie królestwa
Dunwyn i poza nim.
Oto bohaterowie:
Kabi jest najmłodszym z Gumisiów, który marzy o tym, by zostać Gumisiowym rycerzem;
Bunia ma najwięcej pracy w całej Gumisiowej Dolinie, jest odpowiedzialna za
przygotowywanie soku z gumijagód;
Grafi jest specem od napraw;
Sani ma nadzieję, że pewnego dnia stanie się księżniczką, która będzie miała piękne stroje
i służących pracujących dla niej;
Tami jest najstarszym z "dzieci" Gumisiów, bardzo lubi słodycze i ciasta;
Zami jest strażnikiem gumisiowej mądrości, który spędza większość swego czasu
w Gumisiowej Bibliotece, studiując magię z Wielkiej Księgi Gumisiów;
Gusto - Gumiś artysta, zajmujący się malarstwem i rzeźbą.

VI.

Wszystkie Misie nasze są! – przytulmy nasze Misie i z nimi zatańczmy –
zabawa z pokazywaniem (wszyscy wstają).
Jedna łapka, druga łapka
Ja jestem niedźwiadek.
Trzecia łapka, czwarta łapka
A to jest mój zadek.
Lubię miodek, kocham miodek
Wybieram go pszczółkom.
Jedna łapka, druga łapka
Albo piję rurką.

VII.
Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania przytulcie mocno swoje Misie
i powtarzajcie obietnicę:
Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia – My dzieci Zespołu Placówek
Oświatowych Nr 1 w Kraśniku obiecujemy, że zawsze przytulać będziemy
wszystkie Misie. Krzywdy im zrobić nie damy oraz, że urwane uszy i noski
pięknie im przykleimy i pamiętać o nich będziemy?
VIII.
Dziękujemy Wam drogie dzieci za wizytę w Krainie Pluszowych Misiów. Na
pożegnanie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu „Wysil się deko – zrób Misia
Eko”.
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