Święto to zostało ustanowione w 2002 roku, dokładnie w 100 rocznicę
powstania tej popularnej maskotki.
Pierwszy pluszowy miś powstał 111 lat temu i do dziś pozostaje jedną z
najpopularniejszych dziecięcych zabawek.
Z powstaniem pluszowej maskotki wiąże się legenda sięgająca roku 1902.
To właśnie wtedy ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych - Theodore
Roosevelt, podczas polowania nie zgodził się na zastrzelenie małego
niedźwiadka.
Wydarzenie to opisał dziennik „Washington Post” i powstała karykatura
prezydenta, który broni małego misia.
Popularność rysunku wykorzystał właściciel sklepu z zabawkami w Nowym
Jorku i uszył pierwszego pluszowego misia.
Na cześć prezydenta nazwał maskotkę: „Teddy’s Bear” (miś Teddiego)
Narody anglojęzyczne do dziś pluszowego misia nazywają Teddy Bear, a
maskotka stała się niekwestionowanym królem zabawek.
I tak już od 111 lat pluszowe misie towarzyszą dzieciom na całym
świecie.
Chyba nie ma pokoju dziecięcego, w którym na półce, łóżku lub fotelu nie
siedzi miś.
Wielu z nas ma swojego ulubionego pluszowego misia, którego pamiętamy z
dzieciństwa. Pomagał zasypiać, znał wszystkie sekrety, był przytulany, gdy
szukaliśmy pocieszenia w smutnych chwilach.

Sympatyczne niedźwiadki występują w wielu bajkach. Są tam najlepszymi
przyjaciółmi dzieci i bywają najczęściej pluszowe.
Przypomnijmy sobie najsłynniejsze misie, jakie znamy z bajek
książkowych i filmowych.

MIŚ USZATEK
MIŚ USZATEKMiś z „klapniętym uszkiem” narodził się
w roku w czasopiśmie dla dzieci. Od roku 1975
rozpoczęto produkcję lalkowego serialu z Uszatkiem w
roli głównej.

MIŚ PADDINGTON
MIŚ PADDINGTON Postać tego niedźwiadka została
stworzona przez angielskiego pisarza Michaela
Bonda. Występuje on w 14 książkach i wielu filmach
animowanych.

MIŚ COLARGOL
MIŚ COLARGOL Postać Colargola stworzyła w roku
1950 francuska pisarka Olga Pouchine dla swojego
synka. Ten miś także doczekał się filmowej wersji
swoich przygód.

MIŚ PUCHATEK
KUBUŚ PUCHATEK Miś ten ma mały
rozumek, ale wielkie serce. Został stworzony
w roku przez brytyjskiego pisarza A.A.
Milne’a.

TROSKLIWE MISIE
Jest to amerykańsko –kanadyjsko francuski serial animowany
opowiadający o przygodach sporej ilości
misiów.

“Nie obejdzie się bez misia” – tak pisała w swoim wierszu Maria
Czerkawska.
Mały czy duży, zawsze kojarzy się z ciepłem, radością i miłością do
drugiej osoby.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO MISIU

