
,,Małą stopą przez 
świat – podróże z 
bohaterami książek 
Janoscha” – część II

Miś i Tygrysek wyruszają zwiedzać 
ciekawe zakątki świata



Sówki tym razem pojechały 
do Włoch, a konkretnie do 
jednego z najpiękniejszych 
i najbardziej niezwykłych 
miast. Miejsca wspaniałych 
zabytków, niezwykłych 
kamieniczek i bardzo 
gościnnych ludzi.

Przed nami Wenecja    



Nasi przyjaciele w podróży lecieli z nami 
samolotem, płynęli statkiem wycieczkowym do  
Wenecji, a dalej gondolą.

,,Gondole i gondolierzy”



Wkrótce nadszedł czas na Grecję. Dziś 
każde dziecko wie jak wygląda flaga 
tego kraju. Tu zatrzymaliśmy się dłużej 
zwiedzając Kretę. Zobaczyliśmy jak 
wygląda wyspa i czym się 
charakteryzuje. Na koniec 
spróbowaliśmy zrobić prawdziwą 
grecką sałatkę.

,,Sałatka Grecka”



Z pięknej Grecji bohaterowie wyruszyli z 
dziećmi na zupełnie w inny kraniec świata, a 
mianowicie na czarny kontynent Afryki. Świat 
dzikiej przyrody, purpury i pomarańczy 
nagrzanej ziemi i tradycji poszczególnych 
regionów. Sówki dzięki tej podróży poznały 
zwyczaje społeczności afrykańskiej, ale również 
trudności z jakimi boryka się tamtejsza 
ludność.

A oto chłopiec który dzięki pomocy mógł pójść 
do szkoły. Sówki choć mają tylko 4 lata miały 
bardzo trafne spostrzeżenia



Sowy miały okazję obejrzeć jak wyglądają 
afrykańskie maski. Niektóre były nieco 
przerażające, a inne śmieszne. Jeszcze inne budziły 
zachwyt.

,, Maski afrykańskie” – praca plastyczna  



Na Safari było bardzo 
gorąco. Zachody słońca 
w tym regionie 
zapierają dech w 
piersiach.

Dzikie zwierzęta afrykańskie



W tym krótkim czasie bohaterowie książek Janoscha
pokazali Sówkom wiele ciekawych miejsc na świecie. Sowy 
mogły rozwijać swoje słownictwo i wiedzę o świecie. 
Przeczytały różne ciekawe książki i poznały ich bohaterów. 
Jednak dziś najważniejszy jest dla nich dom i rodzina.

,, Jesteśmy w Polsce” – przed nami Kraków 
wcześniejsza stolica naszego kraju.



Mimo iż kończymy ten rok 
szkolny nie przestaniemy zgłębiać 
naszej wiedzy o świecie. Jedyną 
zmianą może być cel podróży. 
Dzięki tego typu zajęciom 
pragniemy zaszczepić w dzieciach 
miłość do podróży i do literatury. 
Książki to skarbnica mądrości.

Jak więc mówił Ignacy Krasicki ,,Czytajmy, 
bo czytanie jest   drugim życiem”.


