
Drogie Dzieci !  
Bardzo się cieszę, że także w tym roku mogę z 
Wami świętować. Słyszałem, że spodziewałyście 
się mnie w Dniu Pluszowego Misia. Chciałem 
przybyć osobiście, ale akurat tego roku dzień ten 
wypadł w niedzielę i przedszkole było 
zamknięte. Dlatego nie mogłem Was 
zobaczyć, niestety…  Ale zostawiłem dla 
Was list na poniedziałek 26 listopada. 

Gdy niedawno byłem w pobliżu,  spotkałem wiele ludzi! Pani sekretarka 
chciała mnie zapisać do pierwszej klasy, ale nie dałem się! Niech w 
szkole siedzą dzieci, miejsce misiów jest w lesie. Pani bibliotekarka 
pokazała mi książeczki, które czytacie. Tyle książek o moich 
kuzynach: misiu Coralgolu, Kubusiu Puchatku, Uszatku, Gumisiach! I 
muszę Wam powiedzieć, że wszyscy dorośli w Waszej szkole to 
odważni ludzie. Nikt nie bał się misia TAKIEGO jak ja! Trochę 
dziwne... Jedynie udało mi się wystraszyć panią Ulę, sprzątaczkę, 
więc pewnie dziś z przejęcia zapomni posprzątać! 

Słyszałem, że przynieśliście dzisiaj do przedszkola Wasze ulubione 
maskotki, moje misiowe kuzynki i moich kuzynów misiów. Ale super! 
Będziemy się razem bawić!   

W związku ze świętem wszystkich misiów mam dla Was specjalne 
zadania: 

1) Bardzo chciałbym, aby każda grupa ułożyła wielkie puzzle. Na 
pewno Wam się uda pokolorować to, co ułożycie! 

2) Masza i niedźwiedź prosili mnie, żebym  Wam przekazał, że nie 
radzą sobie ze zwijaniem wełny. Musicie im pomóc! 

3) Rozwiążcie specjalne misiowe zadania w  kartach pracy. Zróbcie 
to starannie  



4) Koniecznie zajrzyjcie do szatni. Czeka tam na Was  misiowa 
niespodzianka, tylko dla śmiałków! 

5) Bardzo lubię oglądać zdjęcia. Zostawiłem dla Was specjalną 
fotobudkę. Pozujcie jak prawdziwi misiowi modele! 

6) Nie zapomnijcie o zabawie przy muzyce. Może uda Wam się 
ułożyć misiowy „taniec – wywijaniec” ? No i miło by było, 
gdybyście trochę pośpiewali o misiach! 

7) Wszystkie misie lubią miodek, a dzieci ponoć lubią słodycze… 
Pewnie się ze mną zgodzicie?! Dlatego na koniec czeka na Was 
małe słodkie co nieco 

POZDRAWIAM SERDECZNIE WSZYSTKIE GRUPY!!! 

POWODZENIA! 

Wasz miś 

 

PS. Za wykonanie wszystkich zadań czekają na Was misiowe 
odznaki i dyplomy. 

 

 


