Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia.
Jaka jest jego historia?
Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest 25 listopada. To nie jest przypadkowa
data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma
jednak długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś
świętował swoje setne urodziny.
Warto przy tej okazji dodać, że z powstaniem pluszowego misia wiąże się cała legenda
sięgająca 1902 roku. Wszystko zaczęło się od prezydenta Stanów Zjednoczonych Teodora Roosvelta. W 1902 roku wybrał się on z przyjaciółmi na polowanie. W trakcie
wyprawy postrzelono małego niedźwiadka. Prezydent stanął w obronie zwierzaka i
nakazał jego uwolnienie. Całą historię zilustrowano komiksem w dzienniku "Washington
Post". Historia zainspirowała Morrisa Mitchoma, producenta zabawek i właściciela sklepu z
zabawkami w Nowym Yorku. Stworzył on nową zabawkę dla dzieci w formie pluszowego
misia. Autor nazwał go Teddy's Bear, nawiązując do imienia prezydenta USA. Od tego
momentu zaczęto wykorzystywać zdrobniałe imię prezydenta i sprzedawać maskotki pod
nazwą Teddy Bear, która dziś w języku angielskim jest określeniem wszystkich pluszowych
misiów.
Nasze misie, miśki, misiaczki
Chyba nie ma domu, w którym na półce, łóżku lub fotelu nie siedzi miś. Na pewno każdy z
Was – małych i dorosłych ma swojego ulubionego Pluszowego Misia. Może to być
zupełnie mały bury Miś, odrobinę zapomniany, albo piękny i kolorowy lub zupełnie malutki
Misio, którego nosimy „na szczęście” przy kluczach lub w portfelu. Czy wreszcie – może to
być jeden z Wielkich i Sławnych Misiów, o których mówi się wszędzie i o których głośno
niemal w każdej części świata -Kubuś Puchatek, Miś Paddington albo Miś Uszatek.
Miś Pluszowy, a szczególnie ten nasz, wyjątkowy i ukochany, nie jest zwykłą, pluszową
zabawką. Taki Miś, po to misiem jest, żeby było kogo tulić, ma duże uszy, żeby mieć coś
do targania i kochania, ma bardzo miękkie łapki, za które możemy trzymać, kiedy tylko
chcemy. Jednym słowem jest naszym PRZYJACIELEM.
Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na
misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”

Galeria Misiowych postaci – konkurs plastyczny
Wszystkich chętnych świetliczaków zachęcamy, aby wykonali z plasteliny lub
z materiałów odpadowych- figurkę swojego ulubionego misia.
Miś powinien być kolorowy, wesoły, ciekawie wykonany. Do pracy mogą posłużyć ścinki
materiałów tekstylnych, zużyte buteleczki po jogurtach, kłębki wełny, stare skarpety,
rajstopy, guziki itp. Liczą się chęci i własna wyobraźnia oraz estetyka wykonania.
Po powrocie do szkoły najciekawsze prace znajdą się z pewnością na galerii prac
świetlicowych!

