
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 
u j r z a w s z y 
przerażone 
z w i e r z ą t -
ko, kazał 
je natych-
miast uwol-
nić. Jeden ze 
świadków te- go 
zdarzenia uwiecznił hi-
storię niedźwiadka na ry-
sunku w waszyngtońskiej 
gazecie, którą czytał pro-
ducent zabawek… Od tego 
momentu zaczęto wyko-
rzystywać zdrobniałe imię 
prezydenta i sprzedawać 
maskotki pod nazwą Ted-
dy Bear, która dziś w ję-
zyku angielskim jest okre-
śleniem wszystkich pluszo-
wych misiów.

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 Plu-
szowego Misia. Może to 
być zupełnie mały bury 
Miś, odrobinę zapomnia-
ny, mieszkający w pudle na 

strychu, albo piękny 
i kolorowy, za-

mieszkujący 
d z ie c i n ne 

łóżeczko. 
Może to 
być zu-
p e ł n i e 
m a l u t -

ki Misio, 
k t ó r e g o 

nosimy „na 
szczęście” przy 

kluczach lub w port-
felu. 

Czy wreszcie – może 
to być jeden z Wielkich i 
Sławnych Misiów, o któ-
rych mówi się wszędzie i 
o których głośno niemal 
w każdej części świata – 
Kubuś Puchatek, Miś Pad-
dington albo Miś Uszatek. 
Może to być Miś, który po-
siada piękne, ważne imię 
ku czci i pamięci zacnych 
przodków, a może to być 
Miś zupełnie bez imienia.

Miś Pluszowy, a szcze-

gólnie ten nasz, wyjątkowy 
i ukochany, nie jest zwy-
kłą, pluszową zabawką. 
Nie, nie! Taki Miś, po to 
misiem jest, żeby było ko-
go tulić, kiedy pada deszcz. 
Ma duże uszy, żeby mieć 
coś do targania i kochania. 
W końcu Miś ma bardzo 
miękkie łapki, za które 
możemy trzymać, kiedy 
tylko chcemy.

Nieważne czy święto-
wanie będzie polegało na 
ciepłym wspomnieniu uko-
chanego w dzieciństwie 
pluszaka, czy na wiel-
kim misiowym przyjęciu, 
w którym udział wezmą 
dzieci, rodzice i wszystkie 
zabawki.

STO LAT MISIU!

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada, to znaczy 
dzisiaj, swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, 
najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka 
przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowo-
cześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, 
moda na misie nie przemija, bo:

„Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”

Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono do-
kładnie w setną rocznicę powstania maskotki – w 2002 
roku. Wszystko zaczęło się jednak dużo wcześniej.

12 DLA DZIECI KURIER WILEŃSKI • Wtorek, 25 listopada 2014 r.

Światowy DzieńPluszowego Misia Zadanie ortograficZne 

Mądrala wypisał 
imiona uczniów z dzien-
nika, lecz popełnił kilka 
błędów. Poprawcie je.

1. gżegorz
1.  
2. mazena
2. 
3. kżysztof
3. 
4.kóba  
4. 
5.łókasz  
5. 
6.rzenata
6.

ile Zębów ma ślimak?

Ślimak może się po-
chwalić wcale niemałą licz-
bą zębów! Ślimaki mają 
setki, a nawet tysiące ma-
łych ząbków ułożonych w 
tzw. radulę. Tarka ustawio-
na jest gęsto na dnie ich 
jamy gębowej i może się 
bardzo różnić zależnie od 
gatunku ślimaka. Czasami 
są to liczne rzędy zębów 
różniących się rodzajami, 
czasami mało rzędów, a w 
każdym – tylko jeden typ 
ząbków. Ząbki ślimaków 
podczas żucia – zużywają 
się. Na szczęście od tyłu 
wciąż wyrastają nowe.



OKULARY KOREKCYJNE

Nie wiadomo, kto i kiedy wyna-
lazł okulary. Jedna z legend mó-
wi, że wynalazcą jest angielski 

filozof Roger Bacon. O tym, 
że przez szkło widzi się le-

piej, wiedziano już w staro-
żytności. Liczne przekazy mó-

wią, że rzymski cesarz Neron 
oglądał walki gladiatorów przez 

specjalnie wyszlifowany szmaragd. 

• Pierwsze przyrządy, które można by nazwać okulara-
mi, pojawiły się już w X wieku u Arabów. W tym samym 
czasie Chińczycy poprawiali ostrość wzroku, patrząc 
przez kryształy. W Europie zaś okulary korekcyjne poja-
wiły się w XIV wieku. Były jednak bardzo niedokładne, 
aż 200 lat później Jan Kepler dokonał przełomowych 
odkryć w dziedzinie optyki. 

• Natychmiast stały się symbolem mądrości i bogactwa 
ze względu na wygórowaną cenę. Początkowo składały 
się one z jednej soczewki, aż Beniamin Franklin skon-
struował okulary dwuogniskowe.

• W 1752 roku James Escott opatentował okulary prze-
ciwsłoneczne. Pomysł ten nie był jednak nowy. Eskimosi 
od starożytności używali wydrążonych kości i drewna 
do ochrony przed ślepotą śnieżną.

• Oprawki zmieniały się wraz z panującą modą (np. 
binokle). Rozpowszechniły się wraz z modą lat 20. XX 
wieku. Przełomem konstrukcyjnym w produkcji okula-
rów było wprowadzenie do użycia plastikowych socze-
wek. Stały się wówczas tańsze, bardziej
trwałe, powszechnie dostępne.

Co robić, by fajnie wy-
glądać, być zdrowym i do-
brze się czuć? Ma na to 
wpływ to, co jecie!

Zasada 10 – pijcie co-
dziennie odpowiednią 
ilość wody – to jest co 
najmniej 6 szklanek wo-
dy dziennie. W przypad-

ku dni o intensywniejszym 
wysiłku fizycznym, takim 
jak np. zajęcia WF czy in-
ne zajęcia sportowe, po-
daż płynów powinna być 
znacznie większa. Zaleca 
się picie wody, herbatek 
owocowych niesłodzo-
nych, soków warzywnych, 
owocowo-warzywnych i 
w mniejszej ilości soków 
owocowych.

Teraz nie pozostaje nic 
innego, jak wyciąć z naszej 
gazetki wszystkie 10 zasad 
i powiesić je sobie w kuch-
ni lub pokoju, aby codzien-
nie przypominały Wam o 
tym, jak prawidłowo się 
odżywiać, aby mieć chęć 
do zabawy, nauki, pracy, 
pomocy – być szczęśliwym 
i zdrowym!

Znajdź wszystkie różnice na rysunku
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Małe ploteczki o codziennych 
przedmiotach

Pokoloruj rysunek

10 zasad zdrowego żywienia


