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Dziecko już od narodzin poznaje otaczający go świat, nieustanie bada go wszystkimi 

zmysłami, dzięki czemu zdobywa wiedzę i nowe doświadczenia. Warto zatem zwrócić uwagę na fakt, że 

to zabawa jest jedną z ważniejszych części życia i podstawową formą aktywności dziecka 

w wieku przedszkolnym − pomaga mu poznawać świat. Zabawa wpływa na rozwój 

koordynacji ruchowej, sprawności manualnych, zdolności poznawczych i 

językowych. Dlatego powstał pomysł poznawania świata oraz jej mieszkańców poprzez 

poznanie ich zabaw.  

Proponowane aktywności mają na celu: 

• ukazanie dzieciom podobieństw w zachowaniu, potrzebach i marzeniach dzieci 

żyjących w różnych krajach, 

• zwrócenie uwagi na różnice w wyglądzie dzieci mieszkających na różnych 

kontynentach oraz tym czym się zajmują, 

• ukazanie praw i obowiązków dzieci. 

Dzieci biorąc udział w proponowanych wyzwaniach bazgrołków przeżyją ciekawą 

przygodę. Opracowane zadania mogą stanowić inspirację do przygotowania jednego 

spotkania lub cyklu spotkań mających na celu poznanie dzieci na całym świecie. 

Do przygotowania zabawy potrzebujecie:  

• mapy, 

• walizki (może być wykonana z pudełka), 

• ilustracji przedstawiających dzieci z różnych stron świata,

• bazgrołkowe pasztortu,

• biletu,

• kart pracy,

  



WIELKA PODRÓŻ BAZGROŁKÓW 

• dostrzeganie i szanowanie odrębności innych, 

• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania oraz odpowiadania na pytania 

dotyczące tekstu, 

• zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata, 

• poznawanie swoich praw i obowiązków, 

WIELKA podróŻ BAZGROŁKÓW 
czyli bazgrołki w podróż dookoła świata ruszają dzieci z różnych zakątków poznają 

 
 
Jak już dobrze wiecie, bazgrołki są na tym świecie. 
Wspólnie z przedszkolakami uczą się i świat poznają, 
Z dziećmi zadania wykonują, wcale przy tym nie próżnują. 
Nowe przyjaźnie wciąż zawiązują 
i na spotkania z dziećmi z utęsknieniem wyczekują. 
 
Dzisiaj kolejne wyzwanie, bo bazgrołki w podróż wyruszają!  
Pzedszkolaki z całego świata chętnie poznają. 
 
A swoją podróż od gorącej Afryki bazgrołki rozpoczynają. 
Właśnie tam pierwszy lot samolotem wykonają! 
Co tam zobaczą? Zaraz się dowiecie! 
Nie będziemy tego przecież trzymać w sekrecie! 
Gdy na czarny ląd tylko przybyli 
wiele nowych zwierząt zaraz zobaczyli. 
Troszeczkę się niektórych nawet wystraszyli,  
ale do małej wioski w Nigerii cali przybyli. 
Nie były im straszne wielkie  słonie i nosorożce, 
czy też żyrafy i lwy żarłoczne, bo schronienie zaleźli w Adibu małej wiosce! 
A jakie wyzwanie na nich tu czekało? 
Jaką zabawę bazrołkom przygotowano? 
HANDAJE taka zabawa tu na nich czekała. 
Przez Adibu dokładnie przygotowana. 
Czy wyzwanie to łatwe było?  
Czy też dużo problemów bazgrołkom sprawiło? 
HANDAJE niby łatwa wydaje się ta zabawa, 
ale łapanie kamyczków… niestety nie była to łatwa sprawa. 
Dużo łatwiejsza okazała się w PILOLO zabawa. 
Bazgrołki szybko kamyki i monety odszukały. 

INSPIRACJE  

Wprowadzeniem do 

zabawy może być 

wiersz o wielkiej 

podróży bazgrołków 

dookoła świata. 



Dużo radości przy tym miały. 
Gdy SZEF zwycięzcę gry ogłosił bazgrołki w dalszą drogę się udały,  
z nowym kolegą Adibu się niestety pożegnały! 
 
Samolotem w dalszą podróż się wybrały 
W Azji kolejne dzieci ich przywitały… 
A pierwszy przystanek to Chiny i Japonia potężne 
tam miasta działają prężnie… 
Tu mieszka mały Kail – Lan o swoim wyzwaniu zaraz opowiem opowie Wam sam, 
bo CHIŃSKIE WYCINANKI i ORIGAMI będą zadaniem dla bazgrołków w sam raz. 
Bazgrołki najpierw karteczki składały 
i piękne serduszko przyjaźni zgodnie z instrukcją wykonały! 
 
W Indiach Nastii bazgrołki słowami namaste przywitała. 
O swoim kraju długo im opowiadała. 
Dla bazgrołków nieco inne zadanie miała. 
Najpierw bazgrołki indyjskie przyprawy oglądały, 
później wszystkich dokładnie wąchały. 
Z Nastii piękne wzory wszyscy rysowali 
i tym sposobem powstały piękne RANGOLI. 
 
Gdy na pożegnanie przyszedł czas. 
Tajlandzki taniec palcami wykonał każdy z nas! 
 
Australia, kangury i miś koala… 
Jaka niespodzianka na bazgrołki na tym kontynencie będzie czekała? 
Kirra ich tu radośnie zaraz po wylądowaniu powitała. 
O kulturze aborygenów długo opowiadała, 
piękne malowidła  bazgrołkom pokazała. 
A później do zabawy ich zaprosiła. 
Lecz zanim zabawę rozpoczęła 
działanie bumerangu wszystkim oznajmiła. 
Każdy kto tylko ochotę miał  
rzut bumerangiem wykonał później sam! 
Gdy zabawą wszyscy się zmęczyli swoje bumerangi kropkami ozdobili. 
Niestety pora już ruszyć w dalszą drogę, 
bo czeka ich jeszcze wyzwanie lodowe. 
I pewnie się wszyscy domyślacie -  
tym razem Inuita ugości ich w swym igloo – czyli lodowej chacie! 
Pomimo, że zima tu trwa bardzo długo 
grenlandzkie dzieci wcale się nie nudzą. 
Gdy nie pomagają rodzicom w pracach przy domu 
bawią się w „ŻABKĘ” z kolegami wesoło. 
czasami rzuty kamieniem lub oszczepem w dal wykonują 
i takie wyzwanie bazgrołkom właśnie szykują. 
Bargrołkom wyzwanie się spodobało. 
Lecz pora już na pożegnanie,  
bo kolejne przedszkolaki czekają na spotkanie. 
 
Przed bazgrołkami Ameryka Północna. 
Tam rdzenni amerykanie – Indianie 
nie wyszli bazgrołkom na powitanie. 
Zamiast tego tropy wszędzie zostawili 
i tym sposobem do gry w PODCHODY kolorowe stworki zaprosili. 
Czas jednak ucieka nieubłaganie… 
a przed nami Ameryki Południowej czeka nas odkrywanie. 
W Peru dzieci w piłkę grają. 
I do zabawy bazgrołki zapraszają. 



Później Boliwię bazgrołki odwiedziły, 
ENCHOQUE swoje z nowymi golegami stworki przygotowały, 
a zawody z „kulo łapką” ich uradowały! 
Pilar do tańca nas zaprosiła, 
bo brazylijski karnawał się tu już wkrótce zaczyna. 
Rytmy samby bazgrołki porwały, 
tanecznym krokiem kolorowe stworki do samolotu pognały. 
 
Europa… ostatni przystanek przed nami. 
Bazgrołki do domu wracają…  
Tu także zabawowe wyzwania na nich czekają… 
Przez dziadka Janka do zabawy zostały stworki zaproszene, 
DAWNE ZABAWY – O! To było wyzwanie nowe! 
Najpierw gra w kapsle czy też zakrętki, 
a później wyścigi w toczenie fajerki!  
Nie było to łatwe wyzwanie kochani, 
bo fajerki z haczyków, niestety pouciekały! 
 
Wyzwania skończone, czas na odpoczynek… 
 
 
 
 
 

▪ przygotuj bazgrolkową mapę podróży / walizkę przygód, 

▪ omów wygląd dzieci z poszczególnych części świata, zwróć uwagę w co się bawiły dzieci, 

▪ wskazywanie na mapie poszczególnych kontynentów, 

▪ zaznaczenie na mapie miejsca, w którym mieszkacie (wasze miasto), 

▪ przygotowanie paszportów oraz biletów, 

▪ omówienie praw i obowiązków dzieci, 

  



AFRYKA 

W Afryce dzieci poznają małego Adibu, który przygotował 

dla nich dwie zabawy. 

HANDAJE: Ta gra uczy koncentracji, zarządzania kilkoma rzeczami naraz, 

podzielności uwagi, samodyscypliny, samokontroli oraz uczy liczyć. Gra się pięcioma lub 

siedmioma kamykami mniej więcej tej samej wielkości, wielkości mirabelki. Grają 

minimum dwie osoby. Gra polegająca na podrzuceniu kamyczków jedną ręką i szybko 

zabiera z ziemi następny, tak by tamten pierwszy nie zdążył upaść. Jeśli upadnie, 

wówczas zawodnik odpada z gry. Gdy uda mu się złapać, kontynuuje się grę z coraz 

większą liczbą orzeszków w dłoni. Wygrywa ta osoba, która uzbiera najwięcej orzeszków. 

Jest to gra ćwicząca precyzję, sprawność, koncentrację i szybkość reakcji. Przedmiot 

używany w trakcie zabawy ulega często zmianie, dzieci bawią się więc także nakrętkami, 

kapslami, guzikami. 

 

PILOLO: Do Pilolo potrzeba kamyków (jeśli gra toczy się na trawie) lub monet (gdy 

gracie na podłożu pełnym kamyczków lub w domu). Na ziemi narysujcie linię lub połóżcie 

na dywanie sznurek. Wybierzcie spośród uczestników gry (musi ich być min. czterech) 

szefa. Będzie on dawał sygnał do startu i decydował, kto wygrał dany wyścig. Teraz 

gracze muszą się odwrócić tyłem do linii, a szef pochowa w trawie czy porozkłada na 

ziemi lub dywanie kamyczki (monety). Gdy szef da sygnał, gracze stają przodem do linii 

i na hasło „Pilolo!” zaczynają wyścig w poszukiwaniu kamyka czy monety. Kto pierwszy 

znajdzie i najszybciej przybiegnie z powrotem za linię, dostaje od szefa jeden punkt. 

Szefem są wszyscy zawodnicy kolejno, zmienia się on co wyścig.  

AUSTRALIA 

Australia jest krajem Aborygenów, tym razem wspólnie z 

Kirrą poznajemy ich kulturę oraz zabawy. 

BUMERANG: Praca plastyczna, ozdabianie szablonu bumerangu (praca 

inspirowana sztuką aborygeńską). Przed przystąpieniem do pracy można przedstawić 

ilustracje prezentujące sposób ozdabiania przedmiotów przez aborygenów. Aborygeni 

malują obrazy, ozdabiają bumerangi, czy maski za pomocą kropek i znaków. Niektóre 

symbole przedstawiają ślady, jakie zwierzęta zostawiają na ziemi. Ważne są też kolory 

kropek: czarny – Aborygen czerwony – ziemia żółty – słońce niebieski – woda, niebo.    

RZUT BUMERANGIEM: Przed przystąpieniem do zabawy można 

zademonstrować działanie prawdziwego bumerangu (jeżeli macie). Nastpnie dzieci 

mogą wyknać rzuty przygotowanymi przez siebie bumerangami. Po wykonanym rzucie 

można porównywać kogo bumerang poleciał dalej. 

- kamyków, 

- kamyków, 
- monety, 
- sznurka lub patyka, 

- ilustracji 
przedstawiających sztukę 
Aborygenów, 
- szablon bumerangu, 
- bumerang, 
- worki, 
- patyczki do uszu, 
- farby 



SKOKI KANGURA: Zabawa ruchowa z elemntem skoku. Zadaniem dzieci jest 

wykonanie skoków w worku, np. pokonując wyznaczoną wcześniej trasę. 

ANTARKTYDA / GRENLANDIA 

Na tym zimnym krańcu Ziemi, dzieci także się nie nudzą… 

ŻABA gra polega na złapaniu jednej z osób i podrzucaniu jej do góry na zszytych 

skórach. Inuici organizują też zawody w rzucaniu dużym ciężkim kamieniem, wygrywa 

ten, kto rzuci kamieniem najdalej. 

Zabawę po drobnych modyfikacjach można przeprowadzić w przedszkolu. Do zabawy 

potrzebujecie chusty animacyjnej i misia, którego będziecie podrzucać. 

AMERYKA PÓŁNOCNA 

W Ameryce czekają bazgrołki zabawy z rdzennymi 

mieszkańcami tych ziem – Indianami. 

PODCHODY - INDIANIE Za praojców tej zabawy uważa się powszechnie 

północnoamerykańskich Indian. Dzieciom sprawia ona największą frajdę wtedy, gdy 

rozgrywa się w lesie. Podchody polegają na tym, że ich uczestnicy dzielą się na dwie 

grupy (musi więc brać w nich udział więcej niż jeden dorosły) i jedna grupa dzieciaków 

wychodzi w teren wcześniej o jakieś pół godziny, po czym „ucieka”, zostawiając po 

drodze strzałki, ślady i zadania do rozwiązania (listy) dla przeciwników, czyli drugiej 

grupy, która musi ją dogonić. 

AMERYKA POŁUDNIOWA 

W Ameryce Południowej dzieci grają w piłkę, ale i nie tylko, 

spróbujcie wykonać kolorowe kulołapki! Zatańczcie sambę! 

ENCHOQUE - BOLIWIA: jest znane u nas jako „kulo łapka”. Jest to 

boliwijska zabawka wykonana z drewnianego kubka, sznurka i drewnianej kulki. Można 

wykonać ją też z plastikowego kubka i piłeczki pingpongowej. Wspomaga u dzieci 

koordynację ruchową. Zabawa polega na tym, by tak machnąć kubkiem, żeby kulka 

wpadła do kubka. 

SAMBA – KARNAWAŁ W BRAZYLI: zabawy taneczno - ruchowe w 

rytmie samby. 

- chusta animacyjna / koc, 
- miś / postać bazgrołka 

- materiały do zabawy w 
podchody, inspiracje 
znajdziecie na stronie 
Przedszkolankowo.pl 

- sznurek, 
- papierowe kubeczki, 
- folia aluminiowa, 



AZJA 

Azja nazywana inaczej krajem „kwitnącej wiśni”… tutaj 

bazgrołki poznają Kai-Lan oraz Nastii. Wspólnie z nimi 

wykonają przygotowane zadania. 

CHINY -CHIŃSKIE WYCINANKI: Chiny słyną z ciekawych wycinanek, 

dlatego spróbujcie stworzyć własne lub skorzystajcie z przygotowane szablonu. 

JAPONIA / CHINY ORIGAMI : Złóż „serduszko przyjaźni” według wzoru. 

ZABAWA Z PAŁECZKAMI : W Azji dzieci jedzą pałeczkami, zapraszamy 

do zabawy z wykorzystaniem pałeczek lub do zabawy możecie wykorzystać szczypce. 

Zadaniem dzieci jest wyzbieranie kuleczek za pomocą pałeczek lub szczypiec.  

INDIE - RANGOLI: Zabawa sensoryczno – plastycza. Na początek obejrzyjcie, 

powąchajcie, spróbujcie przypraw z różnych stron świata. Następnie obejrzyjcie jak 

wyglądają kolorowe RANGOLI. Ta egzotyczna zabawa polega na tworzeniu barwnych 

kompozycji-obrazów na ziemi lub asfalcie. Narysujcie dowolny kształt lub wzór, łatwy do 

wypełniania. Może to być np. jakiś duży kwiat, fantazyjny domek czy mandala. Teraz 

należy „pokolorować” obraz barwnymi i niezwykłymi „wypełniaczami”: trawą, 

kamyczkami, płatkami kwiatów, listkami lub przyprawami itp.  

TAJLANDIA – TANIEC PALCÓW: Spróbujcie odtworzyć ruchy 

zaprezentowane przez nauczyciela. W Tajlandii jeden z narodowych tańców to taniec 

palcami. Tancerki mają nałożone na palce ruloniki, które optycznie wydłużają palce. 

Przygotowujemy dla siebie i dla zestaw takich ruloników z papieru. Następnie włączamy 

tajską muzykę i pokazujemy dzieciom różne ruchy palcami, które dzieci powtarzają, 

chodząc do rytmu po kole. 

EUROPA 

Europa jest ostanim przystankiem bazgrołków, które 

wracają z podróży do domu. Także i tu czekają na nich 

zabawowe wyzwania przygotowane przez dziadka Janka, 

który zaprasza kolorowe stworki do zabaw z dawnych lat. 

GRA W KAPSLE: Zasady są proste, każdy po kolei, pstryka w swój kapsel, tak 

aby przesunąć go do przodu, ale żeby nie wypadł z trasy. Kto wypadnie wraca na miejsce 

w którym był przed pstryknięciem i tym samym nie przesuwa się dalej. Wygrywa osoba, 

która pierwsza przekroczy metę. 

- kolorowe kartki,  
- nożyczki, 
- szablony wycinanek, 
- pałeczki, 
- kolorowe kulki lub 
pompony, 
- przyprawy, 
- talerzyki papierowe, 
 

- kapsle,  
- zakrętki, 
- fajerki, 
- haczyk, 
- hola – hop, 
- patyki, 



TOCZENIE FAJERKI : Aby przygotować zabawę należało zagiąć drut tak, 

aby stworzyć haczyk, którym następnie otaczało się felgę [bądź fajerkę]. Zabawę toczyło 

się na prostej drodze lub trawie, gdzie były naturalne przeszkody. Im dłużej udawało się 

poprowadzić fajerkę i im bardziej krętym torem, tym lepiej. Ten, kto poprowadził fajerkę 

dłużej wygrywał. Zabawę można zmodyfikować wykorzystując hola – hop i patyki. 

 

 

 


