
Pluszowy miś- bohater bajek i filmów. 

 

Uszatek – tytułowy bohater telewizyjnego serialu animowanego pt. Miś Uszatek. Powstała 6. 

marca 1957 roku jako dzieło pisarza Czesława Janczarskiego oraz ilustratora Zbigniewa 

Rychlickiego. Dla wielu z nas jest ponadczasowym symbolem dobranocki. Dzisiejsi rodzice 

byli usypiani przez jego kołysankę: 

Pora na dobranoc, 

bo już księżyc świeci. 

Dzieci lubią misie, 

misie lubią dzieci. 

 Postać Uszatka pojawiała się już wcześniej w książkach dla dzieci, 

jednak niebywałą popularność i sympatię przedszkolaków zdobyła 

jako bohater telewizyjny. Uszatek jest pluszowym misiem z oklapniętym uszkiem. Jest 

odpowiedzialny, stateczny i rozważny, choć zdarza mu się popełniać błędy – jak każdemu. 

 

Kubuś Puchatek – wymyślony w 1926 roku przez  brytyjskiego 

pisarza A. A. Milne’a. To niedźwiadek o małym rozumku, 

którego znają i kochają dzieci na całym świecie. Wszystkie 

postaci z książki pt. „Kubuś Puchatek” oraz „Chatka Puchatka” 

prezentują odmienne typy osobowości - Kubusiowi przypadła 

rola flegmatyka. Mimo to zyskał on wiele sympatii, a kiedy 

firma Disney zyskała prawa do wydawnicze stał się znany na 

całym świecie. Niewielu wie, że pierwowzorem sympatycznego 

misia była niedźwiedzica należąca do kanadyjskiego wojska z 

Korpusu Weterynaryjnego Kanady. Dlatego też początkowo miał on być płci żeńskiej. 

 

Colargol – choć postać tę stworzyła francuska pisarka Olga Pouchine w latach 

50. XX w, Polacy znają Colargola jako bohatera serii 52 filmów kukiełkowych 

pt.”Przygody Misia Colargola”, wyprodukowanych w latach 1967–1974 przez 

wytwórnię filmową Se-ma-for. Niedźwiadek jest nieco roztargniony, myśli 

przede wszystkim o zabawie i marzy o tym, by śpiewać. Z pomocą ptaków 

udaje mu się zrealizować to marzenie, co stanowi początek jego barwnych 

przygód. Bajka jest bardzo pogodna, wolna od jakiejkolwiek agresji, 

pouczająca. Nic więc dziwnego, że zdobyła uznanie nie tylko w Polsce, ale i 

we Francji, w Stanach, Anglii i Kanadzie. 



 

Yogi - zadebiutował w 1958 roku jako drugoplanowa postać w 

serialu pt. „Pies Huckleberry”. Tak spodobał się widzom, że w 1961 

roku niedźwiedź otrzymał swój własny serial pt. „Miś Yogi”. 

Ostatecznie stał się głównym bohaterem siedmiu seriali na 

przestrzeni 30 lat. Yogi jest mieszkańcem parku Jellystone, całymi 

dniami usiłuje zdobyć jedzenie przynoszone w koszach 

piknikowych przez turystów i przysparza problemów strażnikowi 

parku. 

 

Troskliwe Misie – stworzenia, które powstały w 1981 

roku w firmie American Greetings. Stały się bohaterami 

serialu animowanego produkcji amerykańsko-

kanadyjsko-francuskiej. Każde z tych małych i uroczych 

stworzonek cechowało się pewną umiejętnością, która 

była wyrazem troski. Ich misją jest szerzenie życzliwości, 

którą realizują przy okazji spotkań z dziećmi. 

 

 

Powyżej mogliście przeczytać krótkie historie bajek o pluszowych misiach. Zachęcam Was 

do obejrzenia wybranej bajki o misiach. Oto kilka propozycji: 

https://www.youtube.com/watch?v=QCRfF9v0OXM 

https://www.youtube.com/watch?v=ysawj5dhqEE 

https://www.cda.pl/video/5677586dc 

https://www.youtube.com/watch?v=W6R1n8ODFmM 

https://www.youtube.com/watch?v=MXtuHX_QAMg 
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