
Kubuś Puchatek

to grubiutki i sympatyczny miś ze 

Stumilowego Lasu. Jest ogromnym 

łakomczuchem i uwielbia miód. 

Nie jest najmądrzejszy, ale zawsze 

można na niego liczyć. Razem

 z przyjaciółmi Prosiaczkiem, 

Tygrysem, Królikiem, Kłapouchym 

i Maleństwem przeżywa wiele 

ciekawych przygód.

Muminkito podobne do hipopotamów stworki. Jest Tatuś Muminka, który zawsze pali fajkę. Jest też Mamusia Muminka, która zawsze ma przy sobie torebkę. Jest też sam sympatyczny, radosny i naiwny Muminek, który zachwyca się światem i przeżywa wiele ciekawych przygód w Dolinie Muminków.

Brzydkie Kaczątko

to mały łabędź podrzucony

do gniazda kaczki. Różni się od 

swoich kaczych braci i sióstr, 

przez co wszyscy mu dokuczają. 

Smutny i samotny ucieka z domu. 

Z czasem Brzydkie Kaczątko 

dorasta i staje się pięknym 

łabędziem. Odnajduje swoją 

prawdziwą rodzinę 

i w końcu jest szczęśliwy. 

 

Pinokioto drewniany pajacyk, który
nie potrafi ukryć kłamstwa. Gdy 

kłamie, wydłuża mu się nos. 
Pragnie stać się prawdziwym 

chłopcem. Przeżywa więc wiele 
przygód. Bywa niegrzeczny

i leniwy, ale jest też wrażliwy
i czuły. Uczy się życia i tego, czym 

jest dobro, a czym zło. 

 

Czerwony Kapturekto mała dziewczynka, która zawsze nosi czerwoną pelerynkę z kapturkiem. Jest radosna, ciekawa świata i ma bardzo dobre serce. Niestety jest też łatwowierna. Oszukana przez Złego Wilka przeżywa niebezpieczną przygodę, która 
na szczęście dobrze się kończy.

W Y D A W N I C T W O  M U LT I M E D I A L N E

 www.eduexpert.eu

Plastuś 

to ulepiony z plasteliny przez 

Tosię mały ludzik z dużymi uszami. 

Mieszka w piórniku dziewczynki 

razem ze swoimi przyjaciółmi 

Ołówkiem, Piórem, Scyzorykiem

i Gumką. Jest odważny, uczynny

i ciekawy świata. 

Śpiąca Królewna
to piękna królewna, którą chcezabić zła macocha, zazdrosna o jejurodę. Śnieżka znajduje schronieniew lesie, w małym domkunależącym do 7 krasnoludków, któredwukrotnie ratują królewnę. Jednak za trzecim razem nie udaje im się, gdy Śnieżka zjada połowę zatrutegojabłka. Na szczęście królewnie na ratunek przychodzi przejeżdżający nieopodal książę.


