
 

NAJSŁYNNIEJSZE 

MISIE  



   Colargola stworzyła francuska 

pisarka. Olga Pouchine w latach 50-tych XX w 

Colargol mieszka w lesie Bois Joli i ma   

wielu przyjaciół wśród zwierząt. To oni 

często pomagają wydostać się mu z różnych   

tarapatów, a w te wpada dość często,  

ponieważ jest nieco roztargnionym misiem   

 i myśli przede wszystkim o zabawie.  

 Do leśnej szkółki zwykle się spóźnia,  

przy śpiewaniu fałszuje, nie potrafi liczyć.  

Ta nieporadność wzbudza w nim jeszcze większą sympatię, a na tym 

zależy mu najbardziej. Sam śpiewa: „Colargol się kłania Wam,  

dla Was na arenie gram, wszystkich tutaj bawić chcę,  

byście polubili mnie.”  
 



Miś Uszatek  urodził się  

w 1957 r. jako dzieło pisarza Czesława 

Janczarskiego oraz ilustratora Zbigniewa 

Rychlickiego. 

    Uszatek jest zazwyczaj stateczny  

i odpowiedzialny, choć trafiają się mu 

nieprzemyślane przygody. Najlepszym przyjacielem Uszatka jest 

roztrzepany Zajączek. Sławę przyniosło mu klapnięte uszko, rodzice 

lubili go za to, że kładł się do łóżka zawsze o właściwej godzinie.  

Ze stu osiemnastocentymetrowych misiów zrobionych dla potrzeb 

filmu, do dziś ocalały tylko cztery. 

 



Yogi zadebiutował w 1958 r. w serialu "Pies Huckleberry".  

Miś Yogi mieszka w fikcyjnym parku narodowym Jellystone. Wraz ze 

swoim przyjacielem Boo Boo zajmuje się przede 

wszystkim zdobywaniem jedzenia, najchętniej 

poprzez kradzieże koszy piknikowych turystów; 

właśnie za to strażnik Smith ich nie cierpi. 

Yogi pragnie wolności. Ma plan, który wymyślił w 

przerwach między posiłkami. Miś chce uciec z 

Parku Jellystone, ale niestety- 

strażnik Smith jest zawsze na 

posterunku i zawczasu 

poskramia jego zapędy. 

 



Gumisie to serial autorstwa Disneya 

(powstał w 1985 roku) oraz nazwa jego głównych 

bohaterów wyglądem przypominających 

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. 



 Paddington został stworzony przez 

Michaela Bonda, a pierwsza książeczka o 

przygodach tego sympatycznego misia ukazała 

się w 1958 r. Miś Paddington mieszka w 

Wielkiej Brytanii, w Londynie. Trafił tam z 

Peru. Został stamtąd zabrany przez ciotkę Lucy 

po tym, jak jako kilkutygodniowy niedźwiadek 

stracił rodziców wskutek trzęsienia ziemi. Jest 

pomysłowym i ciekawym świata misiem, który wiedzie życie pełne 

przygód. Paddingtona można poznać po ubraniu dostosowanym do 

typowej angielskiej pogody: nosi granatowy płaszcz przeciwdeszczowy 

oraz kapelusze w różnych kolorach, koniecznie z rondem wywiniętym 

do góry. Uwielbia kanapki z marmoladą ;) 



   Twórcą Kubusia Puchatka jest angielski pisarz 

Aleksander Alan Milne. Napisał on książkę dla synka. Mama Krzysia 

dała synowi na pierwsze urodziny 

pluszowego misia. Od tego właśnie 

momentu swój początek bierze historia 

Kubusia Puchatka. Krzyś natychmiast 

pokochał Misia.  Kubuś uwielbia 

słuchać i mówić o sobie. Ma krótką 

pamięć i często musi sam sobie 

przypominać, co właściwie chciał zrobić. 

Kubuś jest też trochę naiwny, ale za to bardzo czuły, gotowy zawsze 

podtrzymywać na duchu i pocieszać każdego, kto tego potrzebuje.     

Miś o małym rozumku, lecz wielkim sercu. 



PRAWDZIWA HISTORIA PLUSZOWEGO MISIA 

W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt, 

wybrał się na polowanie. Po kilku godzinach bezskutecznych łowów, 

jeden z towarzyszy prezydenta postrzelił małego 

niedźwiadka i zaprowadził go do Roosvelta. Prezydent 

ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał je natychmiast 

uwolnić. Jeden ze świadków tego zdarzenia uwiecznił 

historię niedźwiadka na rysunku w waszyngtońskiej 

gazecie, którą czytał producent zabawek… 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. 

http://lodz.miastodzieci.pl/wydarzenia/1:/45990:festiwal-teatrow-szkolnych-w-jezyku-angielskim


TROSKLIWE MISIE                                     

amerykańsko – kanadyjsko - francuski serial animowany opowiadający 
o  przygodach sporej ilości misiów. 

 

 

 

 

 



MIŚ BALOO 

     Najlepszy 

przyjaciel chłopca           

o imieniu Mowgli, 

bohatera „Księgi 

Dżungli” autorstwa 

Rudyarda Kiplinga  

 



KODA I KENT 

  Bohaterowie 

amerykańskiego filmu 

animowanego wytwórni 

Disney’a  pod tytułem  

  „Mój brat niedźwiedź”.  



MIŚ JASIA FASOLI 
  

  

        BBrrąązzoowwyy  mmiiśś                  

jjeesstt  nnaajjwwiięękksszzyymm  

pprrzzyyjjaacciieelleemm  JJaassiiaa  

FFaassoollii,,  kkttóórryy  

zzaacchhoowwuujjee  ssiięę  ttaakk,,            

jjaakkbbyy  mmaasskkoottkkaa  bbyyłłaa        

                                żżyywwaa.  



MASZA I NIEDŹWIEDŹ 

 

 

Przeżycia małej,                        

nieobliczalnej                   

i niestrudzonej dziewczynki Maszy                 

oraz dawnego 

zasłużonego niedźwiedzia 

cyrkowego, Niedźwiedzia, 

którzy wspólnie przeżywają 

niesamowite przygody. 


