
małe i duże 
filmowe podróże



imię

nazwisko

wiek



Drodzy Widzowie, 

Po raz trzeci zabieramy Was w filmową podróż. Zawitamy do blisko trzy-
dziestu kin, w których czekać na Was będą wyjątkowe filmy i towarzy-
szące im atrakcje. 

W każdym z festiwalowych miast zaprezentujemy sekcję konkursową 
– osiem pełnych metraży, spośród których wybierzecie w głosowaniu 
publiczności ten najlepszy i przyznacie mu nagrodę Kwiatu Paproci. Kon-
kurować o nagrodę będą animacje i filmy aktorskie. Niektórych bohate-
rów znacie już z książek, innych spotkacie po raz pierwszy na premiero-
wych seansach w Waszych kinach. 

W tym roku wspólnie z Instytutem Francuskim zapraszamy Was 
do Francji. W sekcji filmów francuskich obejrzycie animacje – zarówno 
klasykę, jak i filmy współczesne – krótkie metraże ze słynnego studia ani-
macji Folimage i pełne metraże, które zdobyły w ostatnim czasie uznanie 
na wielu festiwalach. 

A jeśli marzy się Wam naprawdę daleka wyprawa, wybierzcie się 
z nami do Japonii. Przygotowaliśmy dla Was zestaw filmów studia Ghibli. 
Spotkacie znanego na całym świecie, pokrytego futrem niesamowi-
tego sąsiada – Totoro i wielu, wielu innych bohaterów animacji mistrza 
Miyazakiego. 

Podróżować będziemy również w sekcji krótkich metraży. Blisko 
dwadzieścia filmów z całego świata weźmie udział w kolejnym konkur-
sie. Tym razem będziecie mogli głosować na ulubionego bohatera filmu 
krótkiego. 

Wrócimy też do poprzedniej edycji festiwalu. W sekcji Panorama 
przypomnimy te filmy, które w ubiegłym roku zdobyły nagrody jury 
i największe uznanie publiczności. 

Jak co roku przygotowaliśmy dla Was warsztaty plastyczne, seanse 
z muzyką na żywo, spotkania z gośćmi i konkursy. Mamy nadzieję, że 
spośród filmów i wydarzeń towarzyszących każdy z Was znajdzie coś 
dla siebie. 

Życzymy Wam udanych małych i dużych filmowych podróży, 
zespół Festiwalu Filmowego Kino Dzieci 
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wiellka wyprawa molly

Molly Monster
animacja, 70’

reż. M. Bruhn, M. Ekbladh, T. Sieger | Niemcy 2016

Molly będzie starszą siostrą. Ma już 
nawet pierwszy prezent – samodzielnie 
zrobioną czapkę. Maleństwa nie mogą 

przecież marznąć, a starsze siostry 
muszą o nie dbać. Rodzice wybierają 
się na wyspę, na której przychodzą 
na świat wszyscy z rodziny Potwo-

rowskich. Molly rusza w ślad za nimi. 

Jak ukraść psa

How to Steal a Dog 
aktorski, 109’

reż. K. Sung-ho | Korea Południowa 2014

Ji-so mieszka z mamą i bratem w fur-
gonetce. Gdy zbliżają się jej urodziny, 

postanawia kupić dom i zorganizować 
w nim przyjęcie. Tylko skąd wziąć pie-
niądze? A może by tak uprowadzić psa 
i zażądać za niego okup? Czy misterny 

plan i idealny kandydat wystarczą, 
aby wszystko poszło po jej myśli?

kacper i emma na safari 

Karsten og Petra på safari
aktorski, 75’

Reż. A. L. Næss | Norwegia 2015

Kacper i Emma są w Afryce. Pomagają 
w prowadzeniu lecznicy dla dzikich 

zwierząt. Wspólnie z nową przyjaciółką 
– Tiri – wpadają na trop uprowadzo-
nego lwiątka. Czy przedszkolakom 
uda się rozwiązać zagadkę na safari 

i oddać małego lwa jego mamie? 

syn winnetou

Winnetous Sohn
aktorski, 90’

reż. A. Erkau | Niemcy 2015

Niski, blady blondyn — 10-letniemu 
Maxowi daleko do Indianina. Ale czy 

wygląd to wszystko? Max ma przecież 
indiańskie serce. Postanawia wziąć 
udział w castingu do roli syna Win-
netou. Nie będzie łatwo, ale dumni 

Indianie nigdy się nie poddają. Howgh!

biuro Detektywistyczne:
stella nostra

LasseMajas detektivbyrå – Stella Nostr
aktorski, 80’

reż P. Klänge, W. Söderlund | Szwecja 2015

Cały Valleby żyje przygotowaniami 
do ślubu Sary i Dina. Do miasteczka 
przybywają ich krewni – dwa zwa-
śnione włoskie rody. W zamiesza-
niu ginie klejnot rodzinny – Stella 

Nostra. To zagadka dla Biura 
Detektywistycznego! Lasse i Maja 
rozpoczynają kolejną przygodę. 

sekrety woJny

Oorlogsgeheimen
aktorski, 95’

reż. D. Bots | Holandia 2014

Dla Tuura i Lamberta wojna to temat 
zabaw. Ta prawdziwa toczy się gdzieś 
daleko. Wszystko się zmienia, gdy do 

klasy dołącza Maartje, a wraz z nią 
sekrety dorosłych i ukrywana przed 
dziećmi tragiczna prawda o II wojnie 

światowej. Czy w jej obliczu Tuur 
i Lambert ochronią przyjaźń?

sonia śpi gDzie inDzieJ

Siv sover vilse
aktorski, 79’

reż. L. H. Clyne, C. Edfeldt | Szwecja 2016

Sonia odwiedza koleżankę. To nie 
będzie zwyczajna wizyta. To pierwsze 

nocowanie poza domem. U Cele-
styny wszystko jest inne. Mieszkanie 
kryje wiele sekretów i tajemniczych 

mieszkańców na czele z borsu-
kami w czerwonych kaloszach. Czy 

Soni uda się w ogóle zasnąć? 

rabarbar

Rabarber
aktorski, 70’

reż. M. de Cloe | Holandia 2014

Mama Winnie i tata Siema ciągle się 
kłócą. Skoro dorośli tak często korzy-
stają z pomocy poradników, to może 
i tym razem to jedyna droga, by ich 

czegoś nauczyć? Winnie i Siem kręcą 
film o tym, jak rozwiązywać konflikty. 

Czy uda mi się pogodzić rodziców?

6+

na kogo wypadnie, 
na tego bęc 

konkurs kina dzieci 
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leon i cztery pory 
roku, część i 

Les quatre saisons de Léon
animowany, 52’

reż. P-L. Granjon | Francja 2012

Wiosna czy lato, dziwne rzeczy 
dzieją się w królestwie Baltazara. 
Pewnego dnia wybucha tajemni-

cza epidemia, a królewna znika bez 
śladu. Leon i cztery pory roku to 

kolejna produkcja słynnego francu-
skiego studia animacji Folimage. 

Leon i cztery pory roku. Wiosna | 
Leon i cztery pory roku. Lato

opowieści nocy 

Les Contes de la nuit
animowany, 84’

reż. M. Ocelot | Francja 2011

W starym kinie trwa tajemnicze 
spotkanie. Nauczyciel i jego ucznio-
wie rozmawiają o filmie, który chcą 
razem stworzyć. Przeglądają zbiory 

baśni, legend, przypowieści ze 
wszystkich stron świata, by wybrać 

najlepszy pomysł na scenariusz. 

leon i cztery pory 
roku: część ii

Les quatre saisons de Léon
animowany, 52’

reż. P-L. Granjon | Francja 2012

Jesień czy zima, dziwne rzeczy dzieją 
się w królestwie Baltazara. Bajki znikają 
z książek, a Leon i jego przyjaciele sta-

rają się omijać pułapki, jakie zastawia na 
nich bajarz Bonifacy. Leon i cztery pory 

roku to kolejna produkcja słynnego 
francuskiego studia animacji Folimage. 

Leon i cztery pory roku. Jesień | 
Leon i cztery pory roku. Zima

obraz 

Le tableau 
animowany, 76’

Reż. J-F. Laguionie | Francja 2011

Świat Obrazu zamieszkują wrogo 
nastawione do siebie postacie – 

gotowe, czyli wypełnione kolorem 
i jeszcze niedokończone lub naszki-
cowane. Zakochany w Claire Ramo 
łamie zasady panujące w Obrazie. 

Chce odszukać malarza i nakłonić go 
do dokończenia postaci ukochanej. 

barDzo mały lis 
i inne filmy krótkie 
ze stuDia folimage 

Bardzo mały lis spotyka w ogrodzie 
dziewczynkę, która hoduje bardzo 

duże kwiaty. Drzewa maszerują. 
Miasto paraliżuje śnieg. Słoń marzy 

o tym, by jeździć na rowerze. W świe-
cie francuskiego studia animacji 
Folimage wszystko jest możliwe. 

Bardzo Mały Lis | Raz, dwa trzy drzewo 
patrzy! | Śnieg | Słoń i rower

Dzień wron

 
Le jour des corneilles

animowany, 96’
J. Ch. Dessaint | Francja, Belgia,  

Luksemburg, Kanada 2012

Kabeczek mieszka z ojcem – olbrzy-
mem w środku wielkiego lasu. 

Despotyczny ojciec zakazuje mu 
opuszczania tego terenu. Chłopiec 

nie zna rówieśników, a jego jedynymi 
przyjaciółmi są leśne duchy. Wszystko 

się zmienia, gdy pewnego dnia poznaje 
dziewczynkę o imieniu Manon. 

poDróż na księżyc 
i inne filmy krótkie 
z muzyką na żywo

Dawno, dawno temu pewien iluzjonista 
zabrał swoich widzów… na Księżyc. 

Nazywał się Georges Méliès i do dziś 
uznawany jest za magika kina. Do jego 

Podróży na Księżyc oraz współcze-
snych francuskich animacji muzykę 

na żywo zagrają nasi widzowie. 

Podróż na księżyc | Mieszkanie kota | 
Zbyt mały książę | Dżin z puszki | Płatek śniegu

aDama 

Adama
animowany, 82’ 

S. Rouby |Francja 2015

Adama ma 12 lat. Mieszka w Afryce. 
Pewnego dnia ze wsi znika jego 
ukochany starszy brat. Adama 

postanawia go odszukać. Tak rozpo-
czyna się podróż, która zaprowadzi 

go do pogrążonej w wojnie, smutnej 
i przerażającej Europy 1914 roku. 
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sekcja opracowana we współpracy z Instytutem Francuskim

filmy francuskie voyage,
voyage 



totoro i inni
filmy ze studia ghibli

bajka będzie krótka
filmy krótkometrażowe

móJ sąsiaD totoro 

Tonari no Totoro
animowany, 88’ 

H. Miyazaki | Japonia 1988
 

Mei i Satsuki przeprowadzają się z tatą 
do starego domu na wsi. Dzięki temu 

będą bliżej mamy, dochodzącej do 
zdrowia w pobliskim szpitalu. Okolica 
domu kryje wiele tajemnic. Najwięk-

szą z nich jest tytułowy Totoro. 

ponyo 

Gake no ue no Ponyo 
animowany, 103’ 

H. Miyazaki | Japonia 2008 
 

Sōsuke znajduje i zabiera do domu 
małą rybkę. Okazuje się, że Ponyo 
to wyjątkowo uparta i rezolutna 

córka władców oceanu, która 
wykorzystując magię zamienia się 
w dziewczynkę i nie chce słyszeć 
o powrocie do wodnego świata. 

taJemniczy świat arietty

Karigurashi no Arrietty 
animowany, 96’

H. Yonebayashi | Japonia 2010  
 

Shō ma chore serce. Aby wypocząć 
przed operacją przeprowadza się do 

marnie, przyJaciółka 
ze snów

Omoide no Mānī 
animowany, 103’ 

H. Yonebayashi | Japonia 2014 
 

Anna jest samotniczką. Trudno jej 
nawiązywać relacje z rówieśnikami. 

Dziewczyna spędza wakacje w domu 
na wsi. Zwiedzając okolicę trafia do 
starego domu. Mieszka w nim Mar-

nie. Dziewczyny zostają najbliższymi 
przyjaciółkami, ale z każdym dniem 

Annę nurtuje jedno pytanie – czy 
tajemnicza Marnie istnieje naprawdę?

otoczonego zielenią domu krewnych. 
Chłopiec odkrywa, że mieszka w nim 
ktoś, kto co chwila pożycza drobiazgi 

i pożywienie. To rodzina maleńkich 
ludzi, których świat pokaże mu Arietty. 

spiriteD away: 
w krainie bogów 

Sen to Chihiro no kamikakushi 
animowany, 125’

H. Miyazaki | Japonia 2001
 

Chihiro i jej rodzice gubią się w drodze 
do nowego domu. Docierają do muru 

pośrodku lasu. Za nim znajduje się 
dziwne, opustoszałe miasto. Okazuje 

się, że to inny świat – pełen magii 
i niebezpieczeństw, którym Chihiro 

będzie zmuszona stawić czoło.
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wygląD
i inne filmy krótkie | 51’

Kim jestem? – to bardzo trudne pyta-
nie. Jest tyle rzeczy, które należy wziąć 
pod uwagę: czy jest się wysokim, czy 
niskim, jaki ma się kolor oczu, skąd się 

pochodzi, czy jest się towarzyskim, 
czy nieśmiałym, wrażliwym bardzo, 

umiarkowanie, czy niezbyt. No i kim się 
jest dla innych: przyjacielem, tramwa-

jarzem, mamą? A Wy, kim jesteście?

Wygląd | O mamie | Dziewczynka w króliczej 
masce | Jestem Tajem | Anatol i jego rondelek

to coś
i inne filmy krótkie | 53’

W kinie na naszych oczach dzieją się 
nawet najbardziej niesamowite historie. 
Krokodyl, mysz, słoń, żaba i inni miesz-

kańcy miasteczka zwierząt wspólnie 
gotują zupę z kamieni, górskie szczyty 

dokuczają nieśmiałemu pagórkowi, 
a kapryśny były jedynak opanowuje 

sztukę dzielenia się. Chodźcie do kina!

To coś | Zupa z kamieni | Moje, moje | Nowy gatunek

lokator iDealny
 i inne filmy krótkie | 40’

Czasami ktoś na pozór całkiem zwy-
czajny jest bohaterem – bo pokazuje 
nam świat, bo niesie pomoc (w utrzy-
mywaniu porządku, albo np. znalezie-

niu życiowej partnerki), bo ma niesamo-
wite przygody. Okazuje się, że każdy 

bohater ma też zwykłe, nie-takie-boha-
terskie życie, sprawunki i problemy.

Mitopolis | Ciasteczkowe banjo | Dwaj 
przyjaciele | Bardzo mały lis | O Ndugu | 

Lokator idealny | Mały Cousteau

sumo i szermierz | 51’

Dobry sportowiec jest nie tylko silny 
i zręczny. Owszem, żelazna kondy-

cja jest bardzo ważna, ale też nie 
wystarczy. I nawet jeśli na dodatek 
taki sportowiec ma świetne wyniki, 

to też jeszcze nie znaczy, że jest 
sportowcem dobrym. Bo dobry 

sportowiec to taki, który umie nie 
tylko zwyciężać, ale i przegrywać.

Sumo | Szermież
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hokus-pokus, 
albercie albertsonie

 
Hokus pokus Albert Åberg 

animowany, 72’
reż. Torill Kove | Norwegia 2013

To jest Albert Albertson. Lat sześć. 
Albert marzy o tym, by mieć psa. 

Właśnie takiego, jakiego ma magik 
z sąsiedztwa. A może by tak użyć 

magii i w ten sposób spełnić swoje 
największe marzenie? A więc hokus-

-pokus, Albercie Albertsonie…

ptyś i bill

 

Boule et Bill 
aktorski, 90’ 

A. Charlot, F. Magnier  | Francja, 
Belgia, Luksemburg 2013 

Bill to rudy, niesforny spaniel, który 
marzy o nowym domu. Ptyś to 

rudowłosy chłopiec, który marzy 
o tym, by mieć psa. Ich spotkanie to 

początek niezwykłej przyjaźni i wielu 
zabawnych przygód, które nie raz 

wpędzą Billa i Ptysia w tarapaty. 

Jill i Joy

 

Onneli ja Anneli
aktorski, 80’ 

reż. Saara Cantell |Finlandia 2014  

Pierwszy dzień wakacji jest magiczny. 
Jill i Joy znajdują na ulicy pieniądze, 
chwilę później spotykają tajemniczą 

kobietę, która chce sprzedać dom wła-
śnie za taką kwotę, jak ta znaleziona, 

a kupiony dom okazuje się zaprojekto-
wany tak, by był idealną kryjówką dla 
dwóch małych i ciekawskich dziew-
czynek, właśnie takich jak Jill i Joy.

woJna na Deski

 

Bouwdorp 
aktorski, 87’ 

M. Rogaar | Holandia, 2014
 

Ziggy i Bas czekają na wakacyjny 
konkurs budowania wież. Tym razem 

zamierzają wygrać i skonstruować 
najwyższą budowlę. Jednak seria 

nieporozumień sprawia, że najlepsi 
przyjaciele stają się przeciwnikami 

w „drewnianej” wojnie, a walka toczy 
się o coś dużo bardziej cennego.

biuro Detektywistyczne 
lassego i mai: sekret 
roDziny von broms

LasseMajas detektivbyrå – Von Broms hemlighet
aktorski, 83’

P. Klänge, W. Söderlund | Finlandia, Szwecja 2013

Jakie tajemnice może kryć szkatuła 
ukryta w tajemniczej krypcie sprzed 

ponad dwustu laty? Lasse i Maja, 
najsłynniejsi detektywi w całym 

Valleby, nie zamierzają czekać, aż ktoś 
rozwiąże zagadkę. Ich biuro detek-
tywistyczne rozpoczyna śledztwo.

zigzag kiD 

 

Nono, het Zigzag Kind
aktorski, 95’ 

reż. V. Bal | Francja, Belgia, Luksemburg, 
Holandia, W. Brytania 2012 

 

Historia Nono, najmłodszego i najlep-
szego inspektora, który rozwiązuje 

najważniejszą zagadkę: historię swojej 
zmarłej mamy i własnej tożsamości.

ernest i celestyna

 

Ernest et Célestine
animowany, 80’ 

S. Aubier, V. Patar, B. Renner | Francja, 
Belgia, Luksemburg 2012 

 

Wszystkie myszy od maleńkości 
słyszą, że niedźwiedź to wróg. 
Ale Celestyna nie jest taka, jak 

wszyscy. To mysz ciekawska i żądna 
przygód. Pewnego dnia poznaje 
Ernesta. To początek niezwykłej 
przyjaźni myszy i niedźwiedzia.

chłopiec i świat

 
 

O Menino e o Mundo 
animowany, 80’ 

reż. A. Abreu | Brazylia 2013

Cuca ma swój bezpieczny świat. 
To rodzinny dom na wsi, mama, 

tata, zabawa na łące i bieganie za 
motylami. Ale pewnego dnia ten 
bezpieczny i oswojony świat się 

zmienia. Cuca wyrusza w podróż, 
która zaprowadzi go w nieznane.

witajcie  
w naszej bajce 

panorama kina dzieci 
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dziennik  
z mikropodróży

życie weDług nino 

 
Het leven volgens Nino

aktorski, 81’ 
reż. S. van Dusseldorp  | Holandia 2014

Życie według Nino? Zagubiony tata, 
zbuntowany starszy brat, pustka po 
nagłym odejściu mamy. No i królik 

Bobby – najlepszy przyjaciel, któremu 
Nino opowiada o swoich problemach 

i wysłuchuje króliczych komentarzy na 
każdy temat. Tak, wysłuchuje, ponie-

waż ma dar… rozmowy ze zwierzętami.

mamo, kocham cię 

 

Mammu, es Tevi milu
aktorski, 82’

J. Nords | Łotwa 2013

Raimonds dostaje w szkole upomnienie 
za swoje zachowanie. Postanawia jed-

nak ukryć to przed mamą, która i tak ma 
wiele problemów i załatwić wszystko 
na własną rękę. Początkowe mijanie 

się z prawdą może jednak przysporzyć 
wielu problemów i doprowadzić do 

zupełnie nieoczekiwanych wydarzeń.

Gruffalo i inne 
filmy krótkie 

 

Mysz opowiada mieszkańcom lasu 
o tajemniczym Gruffalo, Aston 

wszystko wokół siebie pakuje jak 
urodzinowe prezenty, mały psiak 
chce zaprzyjaźnić się ze smutnym 
chłopcem, a ptaszek i wiewiórka 
zostają najlepszymi przyjaciółmi. 

Gruffalo | Mały ptaszek i wiewiórka | Pre-
zenty Astona | Niespodzianka

atlas i inne filmy krótkie 

 

Mitologiczny Atlas wyrusza 
w podróż w czasie, Lidia śpiewa 

swój protest song, kurczaki Boogalo 
i Graham chcą zostać zwierzętami 
domowymi, wymarzony rower nie 
może być zwyczajny, a czarny kot 
zamiast przynosić pecha pomaga 
w dostarczeniu miłosnego listu.

Atlas | Dom dla Lidii | Boogalo i Gra-
ham | List | Ja i mój rower
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Wcale nie trzeba wyjeżdżać daleko, by odbyć wspaniałą podróż – 
nieznane czeka tuż za rogiem! Pora wyjść z domu i odkryć tajemnice 

najbliższej okolicy. Poznaj miejską faunę i florę, trasy, którymi 
podążają tramwaje i autobusy, miejską architekturę, a nawet swoich 
sąsiadów! Zdobądź sprawności i zbieraj odznaki – przygoda czeka!

tu wklej odznakę

sprawność botanika

Ile gatunków drzew jesteś w stanie rozpoznać? Dąb, klon, 
kasztanowiec – jakie jeszcze? Biegnij do parku i zbieraj kolorowe, 

jesienne liście. Możesz z nich stworzyć profesjonalny zielnik młodego 
botanika albo wspaniały bukiet. Żołędzie i kasztany też się przydadzą 

– trochę kleju, zapałek i plasteliny, i kasztanowe ludki gotowe! 
Puść wodze wyobraźni i stwórz jesienne upominki dla najbliższych.

miejsce  
na Twoje 
rysunki  
i notatki



tu wklej odznakę

sprawność urbanisty

Mieszkasz w bloku? Kamienicy? A może w domu? Jakie budynki 
znajdują się w okolicy? Ile pięter ma najwyższy? Czy niedaleko jest 
park? Są skrzyżowania czy ronda? Jakie jest miasto wokół Ciebie? 

Narysuj portret miejskiego krajobrazu – takiego, jaki widzisz z okna, 
albo takiego, jaki chciałbyś widzieć. Możesz też przygotować 

makietę miejskiej dżungli – z plasteliny albo kartonu. 
Do dzieła – sprawność urbanisty czeka!. 

tu wklej odznakę

sprawność zoologa

Czy wiesz ile fascynujących zwierzaków można spotkać w mieście? 
Przyjrzyj się mieszkańcom parku: ptakom, wiewiórkom, a nawet owadom. 

Jak wygląda życie miejskich zwierząt jesienią: kto odlatuje za morze, 
do ciepłych krajów, a kto szykuje się do polskiej zimy i czy planuje ją 

przespać, czy przehasać? Nie zapomnij też o pozostałych mieszkańcach 
miasta: kotach (domowych i dachowcach), psach, chomikach.  
Stwórz atlas miejskich zwierząt i zdobądź sprawność zoologa!

miejsce  
na Twoje 
rysunki  
i notatki

miejsce  
na Twoje 
rysunki  
i notatki



tu wklej odznakę

sprawność łasucha

Dynia, śliwki, jabłka, gruszki, żurawina – niektóre owoce i warzywa 
są sezonowe. Pewnie, że jabłka można kupić przez cały rok, ale te 
jesienne są najprzepyszniejsze. A co jest w jesiennym jadłospisie 

Twojej rodziny? Nie ma listopada bez zupy z dyni, a może 
wrześniowy tydzień bez ciasta ze śliwkami to tydzień stracony? 

Poznaj sekretny przepis na największy z rodzinnych przysmaków 
i spróbuj go przyrządzić. Udało się? To smacznego! 

Na deser – sprawność łasucha.

sprawność oDkrywcy

Dokąd właściwie jeżdżą miejskie tramwaje i autobusy? Najwyższy 
czas to sprawdzić! Przejedź całą trasę linii tramwajowej bądź 

autobusowej. Koniecznie usiądź przy oknie i zrób remanent: jakie 
ulice mijasz po drodze, jakie budynki widzisz, jak zmienia się 

krajobraz za oknem? Ile przystanków znajduje się na trasie i przy 
którym widziałaś/eś coś szczególnie wartego uwagi? 

O której odjeżdża najbliższy autobus? Pięć minut? 
No to w drogę po sprawność odkrywcy!

tu wklej odznakę

miejsce  
na Twoje 
rysunki  
i notatki
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i notatki



tu wklej odznakę

sprawność supersąsiaDa

Czy wiesz kto mieszka za drzwiami obok? Starsza pani z kotem? 
Studenci? A może rodzina z trójką dzieci? Znacie się z podwórka? 

Poznaj jak najlepiej najbliższą okolicę, odważ się zagadać do 
sąsiadów, zapytaj o imiona ich zwierzaków. Narysuj mapę swojej 

okolicy, oznacz na niej nazwy ulic i gdzie mieszkają poznani sąsiedzi. 
I pamiętaj – powiedzenie „dzień dobry” to sąsiedzki obowiązek. 

I ty możesz zostać supersąsiadem! 

miejsce  
na Twoje 
rysunki  
i notatki



mikropodróże




