
Urodziny Kubusia Puchatka 
 
Czy wiecie co jest ulubionym przysmakiem Kubusia Puchatka? (miód) 
 
Tak też pomyśleli przyjaciele Misia i postanowili zrobić mu urodzinowe przyjęcie  
z mnóstwem prezentów w postaci przepysznego miodu. By miś nie odkrył ich planu, 
mieszkańcy Stumilowego Lasu schowali dzbanuszki z miodem w naszej bibliotece. Niestety 
mieli tyle zajęć, że zapomnieli, gdzie ukryli słodki przysmak. Czy pomożecie im odnaleźć 
miodek? 
 
1. Pytanie Sowy 
Jak wiecie sowy są ptakami niezwykle mądrymi, czas jednak by i wy zostaliście osobami 
uczonymi. Ułóżcie dla Puchatka urodzinowe życzenia, niech Miś nie zapomni ich brzmienia. 
Jeśli dobrze zadanie wykonacie, dzbanuszek miodku w nagrodę otrzymacie. 
 
Jak wiecie sowy są ptakami niezwykle mądrymi, czas jednak by i wy zostaliście osobami 
uczonymi. Namalujcie dla Puchatka urodzinowe karteczki, może Miś da wam w zamian 
miodku z baryłeczki.  
 
Dzieci młodsze kolorują karteczki urodzinowe dla Puchatka. 
Starsze dzieci układają życzenia urodzinowe dla Misia. 
 
2. Pytanie Kłapouszka 
Jeśli chcecie wiedzieć, gdzie miodek dla Kubusia ukryłem, przymocujcie mi wpierw ogon, 
który znowu zgubiłem. 
 
Wybrane dziecko musi przymocować ogon Kłapouszka do jego rysunku. Dziecko ma 
zasłonięte oczy, pozostali naprowadzają go. 
 
3. Pytanie Tygryska 
Fikałem wysoko na mym pasiastym ogonku. Miodek schowałem na czubku drzewa, lecz 
gdzie on się teraz podziewa? 
 
Dzieci muszą odszukać regał z drzewkiem, na którym będzie wisieć obrazek miodku. 
 
4. Pytanie Kangurzycy i Maleństwa 
My kangurki na brzuchu torbę mamy, ale i w bibliotece jest też podobny stwór co go dobrze 
znamy.  Słynie on z trzech głów i ma zielony tułów. W jego torbie miodek dla Kubusia 
znajdziecie.  
 
Dzieci muszą odszukać Smoka Wolumina. W torbie będzie schowany miodek.  
 
5. Pytanie Prosiaczka 
W czerwonym baloniku swój miodek schowałem. Balonik do żółtej kolumny 
przymocowałem. W balonika środku, znajdziesz sporo miodku. 
 
Dzieci muszą odszukać balonik, w którym został ukryty obrazek miodku.  
 
 
 



6. Pytanie Krzysia 
Kubuś o swą formę bardzo dba. Pokażcie, że wam na zdrowiu też zależy, a powiem wam 
gdzie miodek dla misia leży. 
 
Zabawa ruchowa.                                                                      
 
 
 

  Opracowała Sabina Konior 


