
Polecane bajki dla dzieci



Puffin Rock



Wyjątkowo pozytywna edukacyjna 

bajka dla dzieci o przygodach małych 

maskonurów. 

Przyjemna grafika narysowana piękną 

kreską i ciekawe dialogi sprawiają, że 

bajka ma sporo walorów

edukacyjnych.

Bohaterami są Oona i Baba –

rodzeństwo, które spędza ze sobą 

sporo czasu na zabawach

i poznawaniu świata. 

Bajka pokazuje dzieciom, że warto

opiekować się innymi.

Można ją obejrzeć na Netflix



Charlie i Lola



Bohaterami są Charlie i Lola – rezolutne 

rodzeństwo, które ma różne ciekawe perypetie. 

Porusza różne tematy, takie jak np. wizyta u 

okulisty, strachu przed ciemnością. 

To sympatyczna bajka, która najbardziej 

spodoba się przedszkolakom i dzieciom w wieku 

wczesnoszkolnym.

Główni bohaterowie mają właśnie tyle lat – 7 i 5 

lat. 

Brat i siostra doskonale się uzupełniają. To 

czego nie lubi Charlie, lubi Lola i odwrotnie. Jeśli 

chłopiec z czymś sobie nie radzi, dziewczynka 

go wyręcza. 

Logika, humor i siła wyobraźni to doskonali 
pomocnicy wesołego rodzeństwa.

Do obejrzenia na You Tube



Masza i

Niedźwiedź



Serial opowiada o losach 

małej dziewczynki Maszy 

oraz dawnego 

zasłużonego niedźwiedzia 

cyrkowego, którzy 

wspólnie przeżywają 

niesamowite przygody.

Można ją obejrzeć na You 

tube w oryginale lub w 

wersji polskiej na TVP abc 

i update – zawitała już też 

na Netflix



Ekipa

Chrumasa



Serial animowany na temat 

warzyw i owoców dla 

dzieci. Fajna bajka z 

edukacyjnym zacięciem. 

Serial „Ekipa Chrumasa” 

jest głównym elementem 

kampanii promującej 

program „Owoce i 

warzywa w szkole”. 

W zabawny sposób 

pokazuje obecność 

programu w życiu szkoły i 

zachęca dzieci oraz ich 

rodziców do zdrowego 

odżywiania. 

Do obejrzenia na You Tube



Było sobie życie



Ta bajka to 

fantastyczna przygoda, 

kultowy serial sprzed lat, 

prowadzący dzieci 

przez tajemnice 

ludzkiego ciała. 

W serialu realny świat 

wnętrza organizmu 

łączy się ze światem 

bajkowym, pełnym 

bohaterów stających 

do pojedynku z 

bakteriami i wirusami.

Do obejrzenia na You 

Tube



Bing



„Bing”, bajka o wesołym króliku i jego 

przyjaciołach.

Bing ma trzy latka i chodzi do przedszkola. Jest 

głównym bohaterem bajki. Króliczek codziennie 

uczy się czegoś nowego. Spędza też wesołe 

chwile wśród swoich przyjaciół. Ma najlepszą 

przyjaciółkę Sulę.

Bing mówi bardzo dużo o emocjach, w taki sposób 

jak my to robimy, czyli nazywa je i tłumaczy. 

Bajka jest genialna! 

Bajka dostępna na Mini mini + oraz na You tube.



Nawet nie wiesz jak bardzo

Cię kocham





Mądra bajka dla najmłodszych, jak

i nieco starszych dzieci, która 
opowiada o miłości, jaką rodzice 

darzą swoje pociechy. Główni 

bohaterowie to królik i jego tata.

Prosty tekst w łatwy i przystępny 

sposób opowiada o miłości. 

Ilustracje są w delikatnych 

kolorach, nie ma zbyt wielu 

szczegółów dzięki czemu bajka
wydaje się być bardzo dobrą 

lekturą przed snem, pozwoli się 

wyciszyć a jednocześnie przekazać 

tak wiele ciepła i dobrych emocji.


