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Puchatka nie da się po prostu nie kochać, za jego prostotę, wierność, 

uczciwość, a także wielkie poczucie humoru.  

Przygody misia i jego przyjaciół ze Stumilowego Lasu uczą m.in. akceptacji 

siebie i innych wraz z ich wadami i niedoskonałościami. Nikt nie jest idealny, 

tak samo, jak postaci z bajki o misiu. Poznając bohaterów, kochając ich za to, 

jakimi są i utożsamiając się z nimi, dzieci zaczynają akceptować otaczający 

je świat.  Wspaniałe przygody  Kubusia oraz jego przyjaciół: Kłapouchego, który 

nieustannie gubi ogon, ciągle widzi wszystko w ciemnych barwach, 

nieśmiałego, tchórzliwego Prosiaczka o wielkim sercu, rozbrykanego Tygryska, 

pracowitego Królika, zarozumiałej Sowy mogą być dobrą okazją do rozpoczęcia 

przygody z czytaniem. 



W naszym przedszkolu i z uczniami klasy I również postanowiliśmy uczcić 

to sympatyczne święto. Panie bibliotekarki przygotował wiele atrakcji dla dzieci 

na ten dzień. Przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się, jaka była historia 

powstania książki o przygodach Puchatka, a także wysłuchać opowiadania pt. 

„Magiczne słowo”.  Rozwiązywały zagadki słowno-obrazkowe związane 

z Kubusiem i jego przyjaciółmi, obejrzały film. Każda grupa dostała kartkę 

z wizerunkiem misia oraz zadaniem jej pokolorowania .Uczniowie klasy I także 

poznali historię powstania książki o przygodach Puchatka, odkrywali drogę 

Kubusia do przyjaciół pracując z mapą Stumilowego Lasu, rozwiązywali zagadki, 

wysłuchali opowiadań o Kubusiu Puchatku. 

Pogodny z natury, oddany przyjaciel Kubuś z pewnością będzie dla 

najmłodszych czytelników doskonałym przewodnikiem po świecie literatury.  

 

 

 

 

 



Cytaty z książki zawierają piękne i uniwersalne przesłania. 

Pewnie znacie je wszyscy, ale Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka jest 

idealną okazją do ich przypomnienia. Jeszcze lepiej jeśli weźmiemy je do siebie. 

I to nie tylko 18 stycznia. 

O czym możemy się dowiedzieć z książek o Kubusiu Puchatku?  

1. O miłości 

– Kubusiu, jak się pisze MIŁOŚĆ? 

– Prosiaczku, MIŁOŚĆ się nie pisze, MIŁOŚĆ się czuje. 

A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? – spytał Krzyś, ściskając Misiową 

łapkę. – Co wtedy? 

– Nic wielkiego – zapewnił go Puchatek. – Posiedzę tu sobie i na ciebie 

poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika. 

2. O wierze w możliwość pokonania każdej przeciwności 

Obiecaj, że zawsze będziesz o tym pamiętać: jesteś odważniejszy, niż sam 

w to wierzysz, jesteś silniejszy, niż ci wydaje i jesteś mądrzejszy, niż myślisz. 

3. O istocie małych rzeczy 

Czasami – powiedział Kubuś – najmniejsze rzeczy zajmują najwięcej miejsca 

w twoim sercu. 

3. O cieszeniu się z każdego dnia 

– Jaki dziś dzień? – zapytał Puchatek. 

– Dziś – odpowiedział Prosiaczek. Na to Puchatek: 

– To mój ulubiony dzień. 

4. O indywidualności 

To co sprawia, że jestem inny, to rzeczy, które sprawiają, że jestem sobą. 

4. O tym, że wiedzieć to nie znaczy rozumieć 

– O, Królik jest mądry – powiedział Puchatek w zamyśleniu. 

– Tak – przyznał Prosiaczek – Królik jest mądry. 

– I ma Rozum – rzekł Puchatek. 

– Tak – zgodził się Prosiaczek – Królik ma Rozum. 



Nastąpiło długie milczenie. 

– I myślę – ciągnął Puchatek – że on właśnie dlatego nigdy nic nie rozumie. 

5. O zaskoczeniu 

Wypadki to zabawne rzeczy. Nigdy ci się nie przytrafiają, dopóki się nie 

przytrafią. 

6. O przyjaźni 

Dzień bez przyjaciela to jak dzbanek, w którym nie została nawet kropelka 

miodu. 

7. O ciężkiej pracy 

Ludzie mówią, że nic nie jest niemożliwe, ale przecież nic to ja robię codziennie. 

8. O wartościach w życiu 

Jestem bardzo szczęśliwy, bo mam kogoś, kto sprawia, że ciężko jest 

powiedzieć “do widzenia”. 

9. O zmienności 

Miałem zamiar zmienić koszulkę, ale zmieniłem zamiar. 

10. O trudnościach losu 

Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić. 

11. O strachu przed samotnością 

Przyjacielu, jeśli będzie ci dane żyć sto lat, to ja chciałby żyć sto lat minus jeden 

dzień, abym nie musiał żyć ani jednego dnia bez ciebie. 

12. O szczodrości 

Sztuka dawania podarunku polega na tym, aby ofiarować coś, czego nie można 

kupić w żadnym sklepie. 

13. O poświęcaniu samego siebie 

Miłość to czasem kilka kroków w tył, aby uszczęśliwić osobę, którą kochasz. 

14. O wychodzeniu ze strefy komfortu 

Nie możesz stanąć w jednym punkcie w lesie i czekać aż inni do Ciebie przyjdą. 

Sam musisz do nich czasem wyjść. 

 



15. O altruizmie 

Trochę uwagi i trochę myślenia o innych robi różnicę. 

16. O tym, że przesada nie zawsze jest zła 

Czasami lubisz kogoś zbyt mocno. I to się nazywa miłość. 

17. O sile snów 

Wydaje mi się, że śnimy, dlatego nigdy nie będziemy od siebie oddaleni. 

Przecież w snach możemy być ze sobą cały czas. 

18. O tym, co pewne 

Rzeki wiedzą, że nie ma pośpiechu. Wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku. 

 

Dzień Kubusia Puchatka jest doskonałą okazją do przypomnienia sobie o 

tym niezwykłym bohaterze i powrócenia samemu do ciepłych historii. Sięgnij 

po książkę, przeczytaj ją dziecku lub jeśli potrafi czytać samo, to go posłuchaj. 

Każda okazja jest dobra, żeby spędzić trochę czasu razem. 

 

 


