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POZIOMKI 

 

 

 

 

 

Poziomki poznały bohaterów bajek 

z czasów swoich dziadków: Bolka i Lolka, 

Reksia, Misia Uszatka. Obejrzały bajkę pt. 

„Wycieczka samochodem. Bolek i Lolek”. 

Słuchały również tekstów czytanych. 

Bolek i Lolek szczególnie spodobali się 

dzieciom, dlatego też to z nimi podróżowały 

po Polsce. Wspólnie odwiedzili Kraków, góry 

oraz morze. Na koniec spotkania dzieci 

wykonały pracę plastyczną „Bolek i Lolek 

w podróży po Polsce”. 
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JEŻYKI 

 

 

 

 

 

W ramach realizacji tematu „Podróże 

po Polsce z bohaterami książek naszych 

dziadków” dzieci z grupy Jeżyki miały 

okazję poznać wiele ciekawych postaci 

literackich z dawnych bajek. 

 Dzieci z wielkim zainteresowaniem 

wysłuchały opowiadań o przygodach 

Misia Uszatka, Bolka i Lolka oraz Reksia. 

Wykonały pracę plastyczną pt. „Mój 

przyjaciel – Miś Uszatek”. Układały 

puzzle na monitorze interaktywnym 

z wizerunkiem poznanych bohaterów. 
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LISKI 
 

 

 

 

 

 

Liski wspólnie z Bolkiem i Lolkiem 

odwiedziły Gdańsk, Mazury i Warszawę. Wysłuchał 

legend, wykonywały ćwiczenia oddechowe tj. 

dmuchane łódek, poznały wygląd herbu Warszawy. 

Na widokówkach obejrzały charakterystyczne 

miejsca odwiedzonych miast. Poznały także Kota 

Filemona i Pyzę. Obejrzały bajkę Wędrówki Pyzy 

pt. „Jaworowi ludzie". Wspólnie wykonały pracę 

plastyczną „Kot Filemon”. 
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MISIE 

 

 

 

 

 

Na początku kwietnia Misie odbyły 

kilkudniową podróż po Polsce 

w  towarzystwie Bolka i Lolka. Rozpoczęły 

ją od wysłuchania legendy „O lwie 

z gdańskiego ratusza”. Wykorzystały chustę 

animacyjną do zabawy „Bolek i Lolek na 

morzu podczas sztormu” oraz wykonały 

portret Bolka i Lolka na plaży. 

Misie poznały także baśń „O smoku 

i Krakusie”. Nauczyły się śpiewać piosenkę 

„Krakowiaczek jeden”. Skonstruowały grę 

„Górska wyprawa” oraz wybrały się wraz 

z  Bolkiem i Lolkiem na górski szlak. 

Na koniec podróży odwiedziły Toruń 

i wysłuchały legendy M. Kruger. „Toruńskie 

pierniki”. Poznały postać Mikołaja 

Kopernika i wykonały figurki Bolka i Lolka 

z piernikowego ciasta. 
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KRASNALE 

 

 

 

 

 

W trakcie tygodnia z bohaterami książek 

naszych dziadków Krasnale spędziły czas na 

układaniu puzzli „Bolek i Lolek na wsi” oraz 

„Bolek i Lolek na statku”. Wzięły także udział 

w quizie „Jak to melodia?”. Słuchały 

wybranych opowiadań z książki: „Podróże 

Bolka i Lolka po Polsce” oraz „Przygody 

Koziołka Matołka”. Wykonały pracę plastyczną 

pt. „Podróże po Polsce z bohaterami książek 

naszych dziadków”. 
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MOTYLKI 

 

 

 

 

Tydzień z bohaterami książek naszych dziadków Motylki 

spędziły na poznawaniu przygód Misia Uszatka, Koziołka Matołka 

oraz Bolka i Lolka. Wspólnie wykonały pracę plastyczną „Kot 

Filemon”(malowały farbami na dużym arkuszu papieru). Obejrzały 

również teatrzyk kukiełkowy „Smok wawelski”. Rozwiązywały 

zagadki słowne dotyczące bohaterów polskich bajek oraz 

kolorowały kredkami obrazki swoich ulubionych bajkowych 

postaci.  
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JAGÓDKI 

 

 

 

Jagódki w ramach realizacji tematu „Podróże po Polsce z bohaterami książek naszych dziadków” 

poznawały Polskę wraz z Bolkiem i Lolkiem (książka „Podróże po Polsce z Bolkiem i Lolkiem”). Dzieci 

z uwagą wysłuchały informacji o ważniejszych miejscach w Polsce. Szczególnie zainteresował je: 

Biskupin, Kaszuby, Kaplica Czaszek, Zamek w Mosznej, Wrocław – Krasnale, Gdańsk – Neptun. Jagódki 

utrwaliły nazwy najważniejszych miejsc w Warszawie. Obejrzały film o osadzie Biskupin oraz słuchały 

języka kaszubskiego – piosenka „Kaszebszcze note”. Pracowały z mapą Polski. Poznały także kopalnię 

soli i węgla. Na koniec wspólnie wykonały plakat prezentujący bohaterów książki. 
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SŁONECZKA 

 

 

 

 

 

Tydzień z bohaterami książek naszych dziadków upłynął 

dzieciom z grupy Słoneczek na poznawaniu przygód Bolka 

i Lolka, z którymi wspólnie zwiedzały naszą piękną ojczyznę. 

Dzieci poznały historię odwiedzonych miejsc. Brały również 

udział w tematycznych zabawach ruchowych. Wspólnie 

wykonały pracę plastyczną prezentującą Bolka i Lolka na tle 

polskich gór. Popołudnia zaś upłynęły dzieciom na oglądaniu 

bajek z przygodami bohaterów. 
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WRÓBELKI 

 

 

 

 

 

Podczas tygodnia z bohaterami 

książek naszych dziadków Wróbelki 

poznały parę dobrych przyjaciół – Bolka 

i Lolka. Wspólnie obejrzały bajkę z ich 

przygodami, by następnie odbyć w ich 

towarzystwie krótką podróż po Polsce. 

 Dzieci odwiedziły Warszawę, gdzie 

obejrzały fotografie warszawskich 

zabytków, wysłuchały legendy o Bazyliszku 

i rozpoznawały odgłosy dużego miasta. 

Gościły także w Krakowie, gdzie 

wysłuchały legendy o smoku wawelskim, 

zatańczyły krakowiaka oraz wąchały kwiaty 

od krakowskich kwiaciarek. Na koniec  

odwiedziły polskie góry oraz morze. 

W trakcie zajęć dzieci mogły dostrzec 

piękno naszej ojczyzny. Zwieńczeniem owej 

przygody było grupowe pokolorowanie 

portretu Bolka i Lolka. 
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KANGURKI 

 

 

 

 

 

W trakcie tygodnia z bohaterami książek naszych 

dziadków Kangurki słuchały opowiadań i oglądały 

filmy: „Bolek i Lolek”, „Akademia Pana Kleksa”, 

„Przygody Misia Uszatka”. Dzieci oglądały również 

krótkie bajeczki wyświetlane na rzutniku. Opowiadały 

o przygodach Pyzy i tworzyły mapki z jej podróżami. 

Poznawały także polskie legendy i podania, 

rozpoznawały postacie i miasta, w których żyli 

bohaterowie z książek np. Złota Kaczka – Warszawa, 

Smok Wawelski – Kraków itp.  

Dzięki  bajkowym podróżom Kangurki poznały 

i utrwaliły nazwy oraz położenie na mapie niektórych 

miast w Polsce.  

Zajęcia były inspiracją do podjęcia zabaw 

muzycznych, opowiadań o swoich podróżach oraz 

wykonania prac plastycznych. 
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BIEDRONKI 

 

 

 

 

Podczas tygodnia „Podróże po Polsce 

z bohaterami książek naszych dziadków” 

grupę Biedronki odwiedziła Pani Ela – 

babcia Adasia, która opowiedziała o swoich 

ulubionych bajkach z dzieciństwa. 

Przeczytała dzieciom książkę „Bolek 

i Lolek zwiedzają Polskę”. Przedszkolaki 

chętnie wypowiadały się na temat podróży 

głównych bohaterów. Na koniec wykonały 

prace plastyczną, która została umieszczona 

na grupowej tablicy. 

Biedronki serdecznie dziękują Pani Eli 

za miło spędzony czas. 
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PSZCZÓŁKI 

 

 

 

 

Pierwsze kwietniowe dni minęły Pszczółkom w towarzystwie bohaterów 

książek naszych dziadków. W związku z wizytą zaproszonego gościa – babci 

Karola, dzieci poznały postać Koziołka Matołka i to nie tylko na podstawie treści 

książki. Oglądały także zdjęcia, kolorowały obrazki przedstawiające poznanego 

bohatera, poznały różne opowiastki z okolic, z których pochodził Koziołek 

Matołek. Pszczółki dowiedziały się, skąd wywodzi się nazwa miejscowości 

Pacanów, jaka jest historia tego miejsca i dlaczego w Pacanowie kozy kują. 

Dzieci podróżowały trzymając w ręku „Atlas świata Bolka i Lolka”, dzięki 

któremu mogły zwiedzać różne kontynenty, rozszerzając tym samym swoją wiedzę 

o świecie. 

Podczas bajkowego tygodnia nie zabrakło również czasu na poznanie Misia 

Uszatka, Pyzy czy Reksia. 
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KOTKI 

 

 

 

 

 

Kto nie zna Bolka i Lolka? Bajkowe 

przygody tych dwóch chłopców były 

pierwszym polskim pełnometrażowym 

filmem animowanym. Wspólnie z tymi 

sympatycznymi braćmi, kiedyś 

wychowywali się nasi dziadkowie oraz 

rodzice, a w dzisiejszych czasach nasze 

przedszkolaki poznają kolejne, zabawne 

przygody Bolka i Lolka. 

Razem z bohaterami bajki i książek – 

Bolek i Lolek, grupa Kotków wybrała się 

w kwietniu w podróż po Polsce, 

zwiedzając największe miasta naszego 

kraju. 
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ŻABKI 

 

 

 

 

 

W ramach tematu „Podróże po 

Polsce z bohaterami książek naszych 

dziadków" Żabki wysłuchały wybranych 

fragmentów książek m.in. „Koziołek 

Matołek", „Miś Uszatek", „Bolek i Lolek". 

Wykonały pracę plastyczną, która zawisła 

na grupowej tablicy pt. „Przygoda 

Koziołka Matołka". Brały udział 

w zabawach matematycznych związanych 

z postaciami z bajek. Miały również 

okazję obejrzeć fragment bajki pt. „Bolek 

i Lolek”. 



Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny –  
uczymy  się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia 

nr projektu 2018-1-PL01-KA101-048468 
termin realizacji: 01.10.2018 – 31.12.2019 

TYGRYSKI 
Dzieci z grupy Tygryski podczas 

tygodnia z bohaterami książek naszych 

dziadków poznały Bolka i Lolka. Wspólnie 

oglądały ich przygody na tablicy interaktywnej, 

by następnie zabrać ich w podróż po stolicy 

Polski – Warszawie. Następnie wykonały pracę 

plastyczną pt. „Bolek i Lolek zwiedzają 

Warszawę”, prezentującą najbardziej znane 

warszawskie zabytki. 

Tygryski poznały również Reksia 

i stworzyły historyjkę obrazkową „Tygryskowe 

przygody Reksia”. 


