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Zalety pakietu: 
Zestaw pomocy jest klarowny, plansze są przejrzyste, a karty pracy zostały opracowane z 

myślą o dzieciach młodszych i starszych. Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych jest 

cennym źródłem inspiracji. 

 

Zestaw zawiera: 
1. PRZEDSZKOLANKOWY BAZGROLNIK NAUCZYCIELA, który zawiera wiersze, opisy 

zabaw. 

2. PRZEDSZKOLANKOWY BAZGROLNIK PRZEDSZKOLAKA, który zawiera karty 

pracy dla dzieci. 

3. PANSZE DEMONSTARCYJNE przedstawiające: bazgrołki, emocje, kolory, 

4. EMBLEMATY do zabaw z dziećmi, które zostały przygotowane w wersji kolorowej i 

czarno-białej. 

5. KOSTKI DO GRY, które zostały przygotowane w wersji kolorowej i czarno-białej. 

6. ETYKIETY z napisami: emocji, kolorów, imion bazgrołków oraz dzieci. Podczas 

wspólnych zabaw możecie wspólnie z dziećmi dopasowywać napisy do odpowiednich 

plansz. 

7. PLAKAT oraz EMBLEMATY prezentujący sposoby witania się. 

8. ILUSTRACJE do wierszy. Każda z ilustracji w lewym górnym rogu ma numerek 

oznaczający, który z kolei jest dany obrazek. Dodatkowo pola z numerami są przygotowane 

w różnych kolorach (do każdego wiersza inny kolor). 
 

 

  

Materiały 

 



 

 

 
 

  

Bohaterowie 

 

Głównymi bohateriami są bazgrołki 

czyli: Bazgrołek, Bazgrot, 

Bazgrolinka, Bazgrolinek, 

Bazgrotek, Bazgraninka. Każdy z 

nich ma inny kolor oraz inne 

usposobienie. 

Bazgrołkom w ich przygodach będą 

towarzyszyły przedszkolaki: Michał, 

Mikołaj, Miłosz, Iga, Pola i Natalka. 

Oczywiście opiekę nad bazgrołkami i 

przedszkolakami będzie sprawowała 

Pani Nauczycielka. 

 

 



 

 

 

Kim są Bazgrołki? 
Magdalena TokarcZyk 

Ta historia dziś  będzie o bazgrołkach, które do nas przybyły 

i wspólnie z dziećmi będą się uczyły. 

Ale kim są bazgrołki i skąd się wzięły, czy wiecie? 

Jeżeli nie - zaraz się tego dowiecie. 

Pewien Mikołaj – chłopiec mały 

nie umiał ładnie rysować i dzieci inne się z niego śmiały. 

Więc Mikołaj ukradkiem na kartce rysował, 

ale swoich rysunków nikomu nie pokazywał.  

Kartki z rysunkami do domu zabrał 

i swojej mamie je tylko pokazał. 

Mama rysunkom się przyglądała 

i Mikołaja historyjek o dziwnych postaciach wysłuchała. 

Gdy nocka nastała, dziwy się działy 

rysunki Mikołaja po kolei ożywały. 

Najpierw radośnie zielony Bazgrołek wstał 

on zawsze wesołą minę na rysunkach miał. 

Bazgrot czerwony kolor ma 

on ciągle się złości, tupie i krzyczy bo zły humor ma 

Lecz na takie zachowanie sposoby znamy! 

Czy jego złe zachowanie zwalczyć mu zdołamy? 

O tym wkrótce się już przekonamy… 

Bazgrolinka to zuch dziewczynka. 

Różowy kolor ma i fioletowa zdobi ją kokardka. 

Bazgrolinka bardzo lubi wszystkich wokoło 

i bawi się z dziećmi i bazgrołkami zawsze wesoło. 

Niebieski bazgrołek - Bazgrotek na imię ma 

on zawsze smutną buzię ma, 

a z jego oczka łezki spływają… 

Tak jak deszczowe kropelki z chmurek spadają. 

Jest jeszcze Bazgrolinek to ten czarny, malutki. 

WiersZe 

 



 

Pomoce do tekstu: 

Wszystkiego się boi - bo jest taki drobniutki. 

Czy lęki swoje zdoła pokonać? 

O tym wkrótce każdy z nas będzie miał okazję się przekonać. 

Bazgraninka jest żółta, do tego bardzo mała. 

Chociaż ma serduszko złote, często jest nieśmiała. 

Gdy czuje niepokój do kątka zmyka. 

Spojrzeń kolegów unika i wzorkiem wpatrzonym w podłogę ucieka. 

To już wszystkie bazgrołki Mikołaja, teraz je już znacie, 

z nimi przygód tysiące poznacie. 

Każdy z nich kolor inny ma, 

oraz inne uczucia i emocje przedstawia. 

Mam nadzieję, że do zabawy bazgrołki zaprosicie… 

Jak również uczyć się z nimi będziecie o otaczającym nas świecie. 

Ale to już inne historie kochani 

o których już wkrótce wspólnie przeczytamy… 

 

Pytania do tekstu:  

1. Dlaczego Mikołaj był smutny? 

2. Komu pokazał swoje rysunki? 

3. Kogo przedstawiały rysunki? 

4. Jakie kolory miały brazgrołki? 

5. Jakie imiona miały bazgrołki? 

6. Jakie emocje prezentowały bazgrołki? 

 

 

 

  



 

Zamieszanie Z emocjami! 
Magdalena TokarcZyk 

 

Gdzieś na śląsku, w ogródku chłopca małego, 

leży dziwna kraina mój drogi kolego. 

A w tej krainie nikomu nieznanej 

Bazgrołkolandii przez jej mieszkańców nazwanej. 

Mieszkały bazgrołki co różne emocje przedstawiały. 

Przez nikogo nie odwiedzane - bardzo osamotniały. 

Więc dnia pewnego na wycieczkę ruszyły 

i tak do przedszkola Mikołaja przybyły. 

Bo nie wiem czy wiecie, to właśnie on bazgrołki rysował w zeszycie 

i chyba temu nie zaprzeczycie. 

Bazgrołki nigdy tyle dzieci nie widziały 

i sprawy sobie więc nie zdawały, 

że przedszkolakom swą obecnością w emocjach zamieszały. 

Bazgrołkowe chmurki nad głowami dzieci wisiały 

i różne emocje z nich do małych główek spływały. 

Nad Michałem czerwona chmurka krążyła 

i Pani nagle zauważyła, 

że Michałowi ze złości aż policzki poczerwieniały. 

Zaczął tupać nogami i krzyczeć, że aż dzieci uszy pozatykały. 

To Bazgrot i jego chmurka co czerwony kolor ma, 

on się zawsze złości i czerwoną twarz ma.  

Mała Pola zaczęła się śmiać i chichotać dookoła. 

To sprawiła zielona chmurka,  a na tego stworka Bazgrołek każdy woła. 

Mała Iga co była nieśmiała, 

że jest zakochana do wszystkich wołała! 

Bo jak się okazało nad jej głową różowa chmurka się unosiła, 

to była Bazgrolina i odtąd Iga zakochana po sali chodziła. 

Mały Mikołaj nagle smutną minkę zrobił… 

To wina Bazgrotka, tego niebieskiego 

on zawsze się smuci i płacze mój drogi kolego. 

A mały Miłosz tak się bazgrołków wystraszył, 

że za Panią wnet się ukrył. 

Bazgrolinek swe rączki w tym maczał, 

bo nad małym Miłoszem swe czarne chmurki roztaczał. 

A Natalka co odwagi za dwoje zawsze miała. 

Tym razem po kątkach zawstydzona się chowała. 

To Bazgraninka co kolor żółty miała, 

a nad dziewczynką właśnie żółta chmurka wisiała. 



 

Pomoce do tekstu: 

Pani spokojnie wstała i wszystkie bazgrołki do siebie zawołała 

i do nich ogromną prośbę miała. 

By dzieciom emocji już nie mieszały 

i żeby do swej krainy czym prędzej wracały. 

Żeby dzieciom już więcej nie dokuczały! 

Bazgrołki bardzo posmutniały, 

dzieciom w emocjach mieszać nie chciały. 

- Będziemy już grzeczni! – obiecały. 

Bo wspólnie z dziećmi w przedszkolu bawić się chciały. 

Więc Pani i dzieci się zgodziły 

by bazrgrołki razem z nimi do przedszkola chodziły. 

I wspólnie o świecie będą się z dziećmi od dziś uczyły… 

 

Pytania do tekstu: 

1. O kim był wiersz? 

2. Gdzie mieszkały bazgrołki? 

3. Dlaczego bazgrołki opuściły swoją krainę? 

4. Kto narysował bazgrołki? 

5. Gdzie dotarły bazgrłki? 

6. Co się wydarzyło w przedszkolu? 

7. Jakie emocje prezentowały poszczególne bazgrołki? 

 

 

  



 

Jaki mam kolor? 
Olga AdamowicZ 

Jestem Bazgrołek bardzo radosny. 

Kolorem swoim podobny do wiosny. 

Mogę być jak groszek, lub wiosenna trawa. 

Czy już znacie mój kolor? To jest łatwa sprawa! 

Ja długo czekać bardzo nie znoszę. 

Więc szybko wskaż, który to ja - proszę. 

Moja koleżanka to Bazgraninka. 

Zawsze wesoła jest jej buzinka. 

Swoim kolorem słonko przypomina. 

I świeci zawsze, nawet gdy jest zima. 

Kolejny to Bazgrot z bardzo groźną minką. 

Chciałby się pobawić z wesołą dziewczynką. 

Kolor ma przepiękny, taki jak serduszko. 

Czy już wiesz gdzie się znajduję? Powiedz mi na uszko. 

Następny to Bazgrotek - smutny i ponury. 

Swoim kolorem przypomina kolor chmury. 

Nie bądź teraz przedszkolaku leniuszkiem. 

Tylko mnie pokaż swym małym paluszkiem. 

Bazgrolinek, jest czasem troszkę przerażony. 

I tylko do ciemnych kolorów stworzony. 

Jest jak węgiel, który do pieca wrzucamy. 

I dzięki niemu ciepło w domu mamy. 

Ostatnia to Bazgrolinka, taka jak malinka. 

Kolor pasujący głównie do dziewczynki. 

Może być jak motyl, albo kolor szminki. 

Czy już wiesz gdzie się znajduję? 

Raz, dwa, trzy – pokaż Ty! 

 

Pytania do tekstu: 

1. Jakiego koloru jest Bazgrołek? Co jeszcze ma zielony kolor? 

2. Jaki kolor ma Bazgraninka? Co jeszcze ma żółty kolor? 

3. Jakiego koloru jest Bazgrot? Co jeszcze ma czerwony kolor? 

4. Jakiego koloru jest Bazgrotek? Co jeszcze ma niebieski kolor? 

5. Jakiego koloru jest Bazgrolinek? Co jeszcze ma czarny kolor? 

6. Jaki kolor ma Bazgrolinka? Co jeszcze ma różowy kolor? 

7. Ile jest bazgrołków? 

 



 

Pomoce do tekstu: 

Zadania do tekstu: 

1. Odszukaj ilustracje poszczególnych bazgrołków zgodnie z tekstem wiersza. 

2. Odszukaj w sali rzeczy które są: czerwone, zielone, niebieskie, żółte, różowe, czarne. 

Ułóż je pod odpowiednim bazgrołkiem. 

 

 

Uwagi: 

1. Do wiersza można wykorzystać plansze lub emblematy przedstawiające bazgrołki. 

 

  



 

Te wesołe powitanki! 
Magdalena TokarcZyk 

Dzisiaj się drogie dzieci witamy 

i z bazgrołkami w zabawie zapoznamy. 

Każdy będzie okazję miał 

powitać wszystkich – tak jak będzie chciał. 

Bazgrołek powitania rozpoczyna. 

Zawsze wesoła jest jego mina. 

„Żółwika” więc zrobi z koleżanką i kolegą, 

a jego koleżeńskość wszyscy dostrzegą. 

Bazgrot choć mina jest jego groźna 

Przybija „piątki” bo to jego powitanka raźna. 

Bazgrolina każdego przytula na powitanie. 

Bazgrotek uściskiem dłoni wita się oficjalnie. 

Bazgrolinek pomacha na „dzień dobry” i „na do widzenia”. 

I tego nigdy nie zmienia. 

Bazgraninka wita się miłymi słowami. 

Takimi od serca wypowiedzianymi. 

Jakie to słowa? – pewnie spytacie. 

Wy wszyscy dobrze je na pewno znacie! 

Dzień dobry, część lub witaj kolego 

w taki sposób witaj każdego. 

A jak Wy witać się lubicie? 

Zaraz w zabawie bazgrołkom pokażecie… 

 

Pytania do tekstu: 

1. W jaki sposób witają się bazgrołki? 

2. Jak można przywitać się z rodzicami? 

3. W jaki sposób możemy przywitać się wchodząc do przedszkola, sali lub do sklepu? 

4. Czy tak samo witamy się z osobami dorosłymi i z dziećmi? 

5. Czy znacie jeszcze inne sposoby witania? 

 

Zadania do tekstu: 

1. Przyjrzyj się emblematom prezentującym różne sposoby powitania, dopasuj je do 

odpowiednich bazgrołków. 

2..Wybierz ten, który najbardziej ci odpowiada i go pokoloruj. 

 



 

Pomoce do tekstu: 

 

3.  Przyczep swój emblemat do ubrania.  

 

Zabawa: 

1. Przyczep swój emblemat do ubrania. 

2.. W rytm muzyki poruszaj się po sali, na przerwę w muzyce wybierz kolegę lub 

koleżankę z którym się przywitasz, pomogą wam w tym emblematy z różnymi sposobami 

witania.  Zabawa kończy się gdy każdy z każdym się przywita. Dlatego za każdym razem 

szukamy innej osoby. 

 

  



 

 

 

 

 

Powitania w różnych krajach: 

JAPONIA 
Mieszkańcy Japonii witają się ukłonem, który w zależności od sytuacji ma różną długość 

trwania i odmienny kąt pochylenia. 

POLSKA 
W Polsce istnieje zwyczaj całowania przez mężczyznę dłoni kobiety na powitanie. 

TAJLANDIA 
Tradycyjny gest „wai” wykonuje się zarówno podczas powitania, jak i pożegnania. Polega 

on na złożeniu razem dłoni, przyłożeniu ich do twarzy i pochyleniu lekko głowy. 

FRANCJA 
We Francji bardzo popularne jest całowanie się w policzek na powitanie. 

MONGOLIA 
Podczas tradycyjnego i oficjalnego powitania wręczany jest długi jedwabny szalik o nazwie 

hada. 

NOWA ZELANDIA 
Tradycyjne nowozelandzkie powitanie, czyli „hongi” to jednoczesne dotknięcie się czołami 

i nosami. 

ARABIA SAUDYJSKA 
Tradycyjne powitanie nie może odbyć się bez słów „Salam alejkum” oraz tzn. „nosowego 

pocałunku”, czyli zetknięcia się nosami i pocierania ich koniuszkami o siebie. 

MALEZJA 
Podczas powitania obejmujemy dłonie drugiej osoby, a następnie umieszczamy ja w 

pobliżu naszego serca. 

NIGERIA 
Plemię Kanouri wita się poprzez wymachiwanie pięściami wokół głowy i wypowiadanie 

słowa „Wooshay”. 

Ciekawostki 

 



 

INDIE 
Podczas powitania Hindusi wypowiadają słowo „Namaste”, podnoszą swoje dłonie na 

wysokość klatki piersiowej i łączą je palcami ku górze. 

GRENLANDIA 
Tradycyjne powitanie to pocałunek nazywany „kunik”. Polega on na przyłożeniu ust do 

policzka drugiej osoby i wydmuchnięciu ciepłego powietrza. 

TYBET 
W Tybecie, gdy się z kimś witamy to lekko wysuwamy język. Tym sposobem pokazujemy, 

że nie jest on czarny i nie jesteśmy reinkarnacją bezlitosnego, tybetańskiego króla 

pochodzącego z IX wieku (miał on czarny język). 

GRECJA 
W tym europejskim kraju w czasie powitania klepiemy się nawzajem po plecach. 

FILIPINY 
Sposobem na powitanie i wyrażenie szacunku dla drugiej osoby jest lekkie przyłożenie jej 

dłoni do własnego czoła. Gest nazywa się mano po. 

KENIA 
Członkowie plemienia Masajów witają nowych gości tańcem. Ustawiają się wtedy w kręgu 

i konkurują między sobą, pokazując kto z nich skacze najwyżej.  



 

 

 

 

 

 

Zabawa 1: 

Do zabawy potrzebujecie:  

• kostkę do gry (do wyboru kostka z bazgrołkami lub z dziećmi)  

Przebieg zabawy: 

Zadaniem dzieci jest rzucić kostką, następnie dziecko stara się nazwać konkretną emocję 

(prezentowaną przez bazgrołka lub dziecko), która wypadła po rzucie i pokazuje tą emocję 

mimiką twarzy lub gestem. 

Zabawa 2: 

Do zabawy potrzebujecie:  

• kostkę do gry przedstawiającą kolory 

• emblematy przedstawiające bazgrołki 

Przebieg zabawy: 

Zadaniem dzieci jest rzucić kostką, następnie dziecko stara się nazwać kolor, wskazać 

odpowiedniego bazgrołka, do którego pasuje dany kolor. Na końcu dziecko stara się pokazać za 

pomocą mimiki lub gestu daną emocję. 

Zabawa 3: 

Do zabawy potrzebujecie:  

• emblematy przedstawiające bazgrołki 

• woreczek tekstylny, do którego wkładamy emblematy 

Przebieg zabawy: 

Chętne dziecko podchodzi i losuje z woreczka jeden z emblematów (nie pokazuje go 

nikomu). Następnie za pomocą mimiki lub gestu stara się przedstawić emocję 

prezentowaną przez wylosowanego bazgrołka. Pozostałe dzieci odgadują jaka to emocja i 

podają imię bazgrołka, którego dotyczy dana emocja. 

 

Zabawy 

 



 

 

Zabawa 4: 

Do zabawy potrzebujecie:  

• dla każdego dziecka emblemat przedstawiający jednego z bazgrołków 

Przebieg zabawy: 

Jest to zabawa ruchowa przy muzyce, do której będziecie potrzebować emblematów 

przedstawiających bazgrołki. Podczas muzyki dzieci swobodnie poruszają się po sali. Na 

przerwę w muzyce dzieci ustawią się w koło zachowując zasadę, że koło składa się z 

bazgrołków w jednakowym kolorze. Następnie pokazują emocję jaką przedstawia ich 

bazgrołek. Zabawę można modyfikować na przeróżne sposoby np. podczas jej trwania 

możecie zamieniać dzieciom emblematy lub dzieci mogą dobierać się w koła tak, by w 

każdym z nich znalazł się bazgrołek w innym kolorze. 

Zabawa 5: 

Do zabawy potrzebujecie: 

• dla każdej drużyny emblematy przedstawiające bazgrołki 

• pojemniki (ilość uzależniona od liczby grup) 

• dla każdej grupy zestaw kartek w kolorach: czerwony, zielony, niebieski, żółty, 

różowy, czarny 

Przebieg zabawy: 

Dzielimy dzieci na 6 osobowe zespoły. Dzieci ustawiają się jeden za drugim po jednej 

stronie sali. Na drugim końcu sali przed każdym zespołem rozkładamy kartki w 6 kolorach 

oraz pojemnik zawierający emblematy z bazgrołkami. Zadaniem dzieci jest dobiec do 

pojemnika, wylosować jeden z emblematów, a następnie dopasować wylosowanego 

bazgrołka do odpowiedniego koloru karki, na którym kładą swój emblemat, wracając 

ustawia się na koniec, a w tym czasie rusza kolejna osoba z drużyny. Wgrywa drużyna, 

która zrobi to najszybciej. 

Zabawa 6: 

Do zabawy potrzebujecie:  

• emblematy przedstawiające bazgrołki lub kolory 

 

Przebieg zabawy:  

Każde dziecko otrzymuje emblemat przedstawiający jeden  z sześciu bazgrołków lub kolor. 

Dzieci siedzą w kole na dywanie. Na hasło: np.: Zmieniają miejsca bazgrołki żółte i 

niebieskie, lub czerwony i zielony - dzieci z tymi emblematami zamieniają się miejscami.  

 



 

 

Zabawa 7: 

Do zabawy potrzebujecie:  

• kłębek włóczki (najlepiej w kolorze różowym) 

 

Przebieg zabawy:  
 

Dzieci siedzą w kole na dywanie. Pani demonstruje dzieciom kłębek włóczki i pyta: Który 

bazgrołek miał kolor różowy? Jaką przedstawiał emocję? Kim jest przyjaciel? Za co możemy 

kogoś lubić?. Zadaniem dzieci będzie tworzenie sieci przyjaźni. Nauczyciel rozpoczyna 

zabawę  trzymając kłębek wełny, rozpoczyna zabawę: chwytając koniec włóczki, 

wypowiada głośno swoje imię i toczy kłębek do wybranego dziecka. Następnie dzieci 

kolejno łapią kłębek, wypowiadają imię, chwytają za nitkę i toczą kłębek dalej. W ten 

sposób z wełny tworzy się pajęczyna. Na koniec zabawy można rozplątywać pajęczynę, 

zwijając wełnę w odwrotnym kierunku. 

Zabawa 8: 

Do zabawy potrzebujecie:  

• bazgrołka 

• odtwarzacza CD oraz wesołej melodii przy, której dzieci będą się bawić 

 

Przebieg zabawy:  

Dzieci ustawiają się w dużym kole. Nauczyciel rozdaje niektórym dzieciom bazgrołka w 

jednym z 6 kolorów. Zadaniem dzieci jest podawanie sobie bazgrołki podczas trwania 

muzyki. Na przerwę w muzyce dzieci, które zostały z bazgrołkiem w dłoniach mają za 

zadanie przy pomocy mimiki przedstawić emocję jaką prezentuje potwór, którego trzymają 

lub siadają na dywanie. Wygrywa wtedy dziecko, któremu uda się dotrwać do końca 

zabawy. 

Zabawa 9: 

Do zabawy potrzebujecie:  

• kostki do gry z bazgrołkami lub kolorami 

 

Przebieg zabawy:  
 

Po rzucie kostką zadaniem dzieci jest odszukanie w sali przedmiotów w takim samym 

kolorze co wylosowany bazgrołek. 


