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 Broszka i Groszka wędrówki po świecie  
Uczniowie klas II uczestniczą w zajęciach związanych z realizacją zadań zaplanowanych w 

Międzynarodowym projekcie Nasza Mała Biblioteka., którego koordynatorem z polskiej strony 

jest Wydawnictwo Ezop. Od początku roku szkolnego czytamy historie bohaterów 6 książeczek, 

uczestniczymy w konkursach plastycznych, tworzymy własną książeczkę o przygodach kukiełek 

Broszka i Groszka, które uczniowie stworzyli w ramach projektu. Nasze kukiełki i książeczka o 

nich trafią do innej szkoły, której uczniowie będą kontynuować rozpoczętą przez nas opowieść.  

Oto zespół redakcyjny: II a : Julianna Biernacka,  

Gabriela Szpytko II b: Weronika Józefowska,  

Lucyna Milczarczyk,  

Julia Wierzbicka II c: Szymon Kryla,  

Marta Małachowska, II d: Amelia Krupa,  

Karolina Weyssenhoff, II e: Izabela Folentarska,  

Agata Goliszek.  



W klasach przeprowadziliśmy konkurs na wybór kukiełki. Wygrał Broszek i jego konik 
Groszek. Kilka spotkań poświęciliśmy na opracowanie historyjki i uzgodnienie 
ostatecznego tytułu.  



Każdy uczestnik grupy wykonał projekt figurek. Następnie zdecydowano jak będzie 
wyglądać nasza lalka i przystąpiliśmy do jej wykonania.  



Zespół redakcyjny przez kolejne dni podczas spotkań pracował nad figurkami 
rycerzyka Broszka i jego kompana od przygody, konika Groszka. Rysowaliśmy figurki 
na kartonie, wycinaliśmy i przenosiliśmy je na filc, kleiliśmy poszczególne elementy, 
szyliśmy ubranka, torby i czapkę, ozdabialiśmy kukiełki, tworzyliśmy broszki, by na 
koniec umieścić lalki na patyczkach i cieszyć oczy naszym dziełem.  



Książeczkę z rozpoczętą historią spakowaliśmy do pudełka i wysłaliśmy do kolejnego 
zespołu redakcyjnego. Przed nami nowe wyzwania. Teraz czekamy na książeczkę z 
innej szkoły, którą też będziemy redagować. Weźmiemy także udział w warsztatach 
lalkarskich 21 03.2016 r.  
A to już prawie końcowy efekt naszej pracy.  

Nam bardzo się podoba. A Wam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Kontynuujemy projekt  

„Nasza Mała Biblioteka”  
W ubiegłym roku nasi uczniowie zaangażowali się w projekt „Nasza Mała 

Biblioteka”. Postanowiliśmy nadal działać w projekcie, mimo że do 2017 roku 

Wydawnictwo Ezop (współorganizator projektu) zakończyło edycję. W ramach 

projektu nawiązaliśmy współpracę z polską szkołą w Dublinie w Irlandii i w 

porozumieniu z Paniami Dyrektor podjęliśmy współpracę w tym roku. Dzieci z 

obu szkół tworzyć będą kolejne opowieści o przygodach dzielnego rycerzyka 

Broszka i jego wiernego konika Groszka.  



Nasze zajęcia czytelnicze.  
Koło Przyjaciół Biblioteki podczas zajęć – tworzymy opowieści o warszawskich 

przygodach Broszka i Groszka.  



Tworzymy karty teatrzyku Kamishibai i kolejne opowiadania o przygodach 

Broszka i Groszka.  
Już wcześniej wspominaliśmy, że kontynuujemy pracę w projekcie „Nasza Mała 

Biblioteka” Tym razem członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki opracowali karty 

do teatrzyku Kamishibai.  

Wykorzystano opowiadania dzieci z 

polskiej szkoły w Irlandii. Na ich 

podstawie, wykorzystując także ilustracje 

uczniów z Dublina powstał teatrzyk 

„Irlandzkie przygody rycerzyka Broszka i 

jego konika Groszka”. Wersję 

elektroniczną teatrzyku przesłaliśmy do 

Irlandii.  

Nasi 

uczniowie 

postanowili przybliżyć irlandzkim koleżankom o 

kolegom warszawskie legendy. Zdecydowali się 

na wymyślenie przygód rycerzyka i konika w 

Warszawie.  

Pierwszy cykl opowiadań nosi tytuł „Warszawskie 

spotkania rycerzyka Broszka i konika Groszka z 

legendami”. Efektem zapoznawania się z 

warszawskimi legendami, wymyślania przygód 

bohaterów i pracy nad ilustracjami są kolejne 

rozdziały do naszej „Księgi przygód Broszka i 

Groszka”.   



Wizyta przedszkolaków  

w naszej bibliotece  
Od początku istnienia szkoły współpracujemy z Niepublicznym Przedszkolem 

„Kubuś Puchatek i Przyjaciele” w Starej Miłośnie. Dzieci odwiedzają nas, a my 

korzystamy z okazji i wśród potencjalnych naszych uczniów propagujemy 

czytelnictwo.  

Na tym spotkaniu opowiedzieliśmy przedszkolakom o projekcie „Nasza Mała 

Biblioteka”. Zwróciliśmy uwagę na tytuły książek promowanych w ramach tej 

akcji. Pokazaliśmy nasze książeczki wykonane przy okazji różnych konkursów.  

Mali goście obejrzeli teatrzyk Kamishibai o irlandzkich przygodach Broszka i 

Groszka. Przeczytaliśmy im także dwa opowiadania z cyklu „Warszawskich 

spotkań Broszka i Groszka z legendami”.  



Dzieci z uwagą wysłuchały opowieści, bardzo podobał im się teatrzyk, chętnie 

dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Na 

zakończenie spotkania wszyscy otrzymali kolorowankę rycerzyka Broszka i 

konika Groszka oraz wielki plakat Florki do wspólnego kolorowania.  

Dzieci wpisały się do naszej kroniki szkolnej.  

Z zainteresowaniem mali goście obejrzeli przygotowane dla nich wystawy 

książek i prac uczniów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Polsko-irlandzkie warsztaty literackie „Przyjaźń” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkaliśmy się rok temu podczas wspólnych działań w projekcie  „Nasza Mała 

Biblioteka”. Połączyły nas dwie małe figurki literackich bohaterów: Broszka i 

Groszka. Razem napisaliśmy kilka przygód naszych bohaterów, a książeczka o 

nich wciąż się powiększa.  

Zorganizowaliśmy akcję promującą czytelnictwo i naszą szkołę.  

21 lutego 2017 roku odbyły się w szkolnej bibliotece polsko-irlandzkie warsztaty 

literackie „Przyjaźń” z udziałem uczniów z Polskiej szkoły w Dublinie. 15. Na 

spotkanie zaprosiliśmy także przedstawicieli Wydawnictwa Ezop, pomysłodawcy 

projektu Nasza Mała Biblioteka, dzięki któremu nasze szkoły nawiązały 

współpracę.  

Wszystko zaczęło się od wymiany literackich bohaterów z międzynarodowego 

projektu Wydawnictwa Ezop „Nasza Mała Biblioteka”. Współpraca w ramach 

projektu zaowocowała serią uczniowskich opowiadań o przygodach rycerzyka 

Broszka i konika Groszka. Obie szkoły pracują nad kolejnymi historiami 

naszych literackich bohaterów, wymiana wciąż trwa, a książeczka staje się coraz 

bogatsza.  
 

 

 

 

 

 

 


