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CZĘŚĆ PIERWSZA - KWARANTANNA 

Pewnego czwartku, niespodziewanie wszystkie dzieci 

musiały zostać w domach. Nie przyszły do szkoły także            

w piątek, ani w kolejnym tygodniu.  Fifuś posmutniał. Nie 

rozumiał co się dzieje. Nie mógł do nikogo pójść na weekend. 

Nie mógł bawić się z dziećmi z klasy, ani ich rodzeństwem. Nie 

miał  z kim porozmawiać. W sali było cicho. Pluszak siedział na 

parapecie i patrzył przez okno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Nagle zobaczył na boisku wróbla. Pomyślał, że mógłby      

z nim porozmawiać. Zeskoczył z parapetu i otworzył okno. 

Pobiegł za wróblem, ale ptak się wystraszył i uciekł. Smutny 

Fifuś wracając do szkoły spotkał samotną mrówkę i zaprosił ją 

do klasy.  

Ucieszona mrówka chętnie skorzystała z zaproszenia. 

Kiedy wracali do szkoły  na Fifusia spadł orzech. Oboje 

spojrzeli w górę i ujrzeli obudzoną ze snu wiewiórkę. Fifuś                  

i mrówka ucieszyli się, że będą mieli kolejne zwierzątko do 

zabawy. Weszli do klasy i zaczęli harce. 

Po zabawach, zmęczeni postanowili udać się do świetlicy 
i tam zagrać w grę planszową. Grając, zauważyli smutnego 
misia, który już od kilku tygodni samotnie siedzi na półce          
i tęskni za zabawą z dziećmi. Zaprosili go do wspólnej zabawy. 
Miś ostrożnie schodząc z wysokiej półki zaproponował 
nowym kolegom zrobić duży domek z klocków i zamieszkać             
w nim, dopóki dzieci nie wrócą do szkoły. 

 
- O! Super!- powiedział Fifuś. - Zbudujemy najlepszy na 

świecie domek! 
Zabrali się do pracy. Pierwsze piętro zrobili w żółtym 

kolorze. Tam miał zamieszkać misiek. Drugie piętro, w kolorze 
czerwonym, będzie dla mrówki i Fifusia. Na trzecim piętrze,       
w kolorze niebieskim zamieszka wiewiórka. Dom był ładny                 
i duży.  

 
Mrówka, którą wcześniej wszyscy, jednogłośnie wybrali 

na kierowniczkę budowy, wpadła na pomysł zrobienia 
labiryntu wokół domu. Cała gromadka ochoczo przystąpiła do 
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pracy. Labirynt był duży i skomplikowany. Przyjaciele 
podzielili się na dwie grupy i postanowili zrobić wyścig, kto 
pierwszy dostanie się do środka. Na zwycięzców czekała super 
nagroda. 

 
Tą nagrodą okazał się okruszek chleba. A właściwie to już 

nie okruszek, tylko ptaszek, który go zjadł. Zaprosili więc go 

do zabawy klockami. Ale ptaszkowi ona się nie spodobała. 

Powiedział, że woli czytać książki.  Mrówka zaproponowała - 

Chodźmy do biblioteki! 

Fifuś wpadł na pomysł, żeby każdy przeczytał swoją 

ulubioną książkę.  

-  Ja wybiorę „Babcia na jabłoni”- powiedziała mrówka.  

-  Ja – zaproponował miś - chcę „Pięciopsioaczki” 

- A ja „Kapelusz Pani Wrony”- zakomunikował ptaszek. 

- Ja zdecyduję się na „Harrego Pottera”. Przecież 

uwielbiam czarodziejów. – odparł Fifuś. I wszyscy popędzili do 

biblioteki. 

Kiedy dotarli do biblioteki, okazało się, że „Harry Potter” 

jest na samej górze bardzo wysokiego regału. Fifuś 

zaoferował się, że zdejmie książkę. Wdrapał się na najwyższą 

półkę i gdy już miał w rękach „Harrego Pottera”, nagle regał 

się przewrócił. Wszystkie zwierzaki popędziły, żeby mu pomóc 

wygrzebać się spod książek. Niestety Fifuś spadając naderwał 

sobie łapkę. Pluszak zaczął płakać. Z pomocą przyjaciół dotarł 

do gabinetu pani pielęgniarki. 
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Okazało się, że ma zwichniętą łapę. Było mu smutno, że 

nie może  brykać ze swoimi przyjaciółmi. Na pocieszenie 

dostał parowańca z czekoladą. Po zjedzeniu bułki łapa 

niespodziewanie szybko się zagoiła i Fifuś mógł dalej szaleć.  

Ponieważ pogoda była piękna wszyscy postanowili 

jeszcze wyjść na zewnątrz i pobawić się na placu zabaw. Na 

szaleństwach spędzili czas, aż do wieczora. Zmęczeni wrócili 

do szkoły i położyli się spać w swoim domku z klocków. 

Wszystkim coś się śniło: mrówce, że została królową 

mrowiska, wiewiórce- miska pełna orzechów, misiowi- garnek 

z miodem, ptaszkowi-  worek z ziarnem, a Fifusiowi? Cóż.. 

Pomimo, że spotkał cudownych przyjaciół i świetnie się z nimi 

bawił, to jednak tęsknił za dziećmi. I to o nich właśnie śnił.  

Fifuś zerwał się ze snu. Usiadł i popatrzył smutny przez 

okienko z klockowego domku. Za oknem było jeszcze ciemno. 

Nagle na jego twarzy pojawił się uśmiech. Czym prędzej 

wybiegł z domku, wdrapał się na parapet okna świetlicy, po 

cichutku je otworzył i wyskoczył przed budynek szkoły. 

Pobiegł na przystanek autobusowy i pojechał pod blok Pani 

Iwonki. Wdrapał się po ścianie i wszedł na parapet okna. Było 

jeszcze wcześnie rano. Zaczął pukać do okna z całych sił. 

Usłyszał to kot Pani Iwonki, który zaniepokojony hałasem 

przeraźliwie miauczał na parapecie okna. Pani Iwona zerwała 

się ze snu, podbiegła do okna i nie wierząc własnym oczom 

zobaczyła.. Fifusia.. Zaskoczona otwarła okno i krzyknęła- 

- Fifuś! Co ty tu robisz?! 
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Fifuś także był zaskoczony, bo Pani Iwona miała .. różowe 

włosy.. Nauczycielka ostrożnie zdjęła go z parapetu.  

- Chodź do środka. Napijesz się herbaty? 

- Z wielką ochotą. 

- Idź, proszę najpierw do łazienki i umyj dokładnie łapki. 

Pani Iwona ugościła Fifusia herbatą i świeżą sałatką owocową. 

Pluszak zaczął opowiadać o tym, co robił w szkole. Ze 

smutkiem wyznał, że nie może poradzić sobie z tęsknotą za 

dziećmi.  

- Wiesz co? Zapraszam Cię na lekcje! 

- Jak to- na lekcje? Przecież szkoła jest zamknięta! – odparł 

zdumiony. 

Na te słowa kot pani Iwony prychnął  i wskoczył na biurko, na 

którym stał otwarty laptop. 

- O tak. Moja Niunia już wie, że zaraz się zacznie.. 

Fifuś usiadł i zobaczył, jak na ekranie pojawiają się kolejno 

znajome buzie. To było niesamowite! Zrobiło mu się cieplutko 

na sercu i już wiedział, co zrobi.  

Podziękował Pani Iwonce za gościnę, serdecznie ją uściskał                 

i pobiegł na przystanek. Za pół godziny stał już pod blokiem 

Marysi. 
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CZĘŚĆ DRUGA- U DZIECI 
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I. U MARYSI 

Nagle Marysia zobaczyła Fifusia. Bardzo się ucieszyła. 

Otworzyła pluszakowi drzwi i zaprosiła go do swojego domu. 

Najpierw długo się ściskali. Potem Marysia powiedziała: 

- Fifuś, co ty tu robisz? 

Fifuś usiadł i opowiedział Marysi o czasie spędzonym      

w szkole i wizycie u Pani Iwonki. Później bawili się w berka, 

chowanego, grali w kart i gry planszowe.  Po skończonych 

zabawach Marysia powiedziała: 

- Chodźmy na spacer, tylko złóż maseczkę. 

Ale Fifuś nie miał maseczki. Marysia poszła do pokoju         

i uszyła mu maseczkę, szalik, czapkę, rękawiczki i buciki. 

Dziewczynka powiedziała: 

- Teraz jesteś gotowy! 

Poszli razem na spacer, na Rynek Krakowski. Karmili 

razem gołębie  i słuchali hejnału mariackiego. Gdy wrócili do 

domu umili żeby i poszli spać. Rano Fifuś z rodziną Marysi 

zjadł śniadanie, a następnie założył maseczkę, przytulił mocno 

dziewczynkęę i powiedział, że jedzie odwiedzić Helenę. 

Marysia wyszeptała: 

- Będę tęsknić i mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy.  
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II. U HELENKI 

Fifuś zabłądził, gdy szedł do Helenki, bo zaczął padać deszcz. 

Tymczasem Helenka pojechała z tatą na rowery i zobaczyła 

Fifusia pod drzewem. Wtedy skręciła i zapytała pluszaka : 

- Jak się tu znalazłeś? 

Fifuś odpowiedział: 

- Najpierw byłem w szkole.., potem u Pani Iwonki, wczoraj           

u Marysi i teraz.. przyszedłem do Ciebie. Ponieważ było już 

późno, Helenka zabrała go do swojego domu. Gdy wszedł po 

schodach przypomniał sobie jak rodzeństwo dziewczynki 

drapało go po pleckach i od razu uśmiech pojawił się na jego 

twarzy. Gdy pluszak wszedł do mieszkania siostra Helenki 

pochwaliła się swoją nową przytulanką, a brat wyścigówką-              

i oboje zaczęli drapać go po pleckach. Po obiedzie Fifuś razem 

z rodziną dziewczynki poszedł na hulajnogi. Ponieważ pluszak 

nie miał swojej własnej – pojechał w plecaczku.  Gdy jechał po 

drodze zobaczył Daniela. Pomyślał, że chętnie odwiedziłby 

chłopca. Wieczorem, gdy Fifuś zjadł kolację powiedział: 

- Idę do Daniela- i pożegnał się z Helenką. Na wszelki wypadek 

dostał od niej płaszczyk, kalosze i parasol. 

 

 

 

 



11 
 

III. U DANIELA 

Daniel razem z mamą zaplanował wyjście do sklepu, na 

zakupy. Idąc po schodach chłopiec zobaczył pod klatką jakąś 

puszystą kuleczkę. Był bardzo zaskoczony, że to Fifuś. 

- Fifuś! Co ty tu robisz?- zapytał. 

- Byłem w gościach u Helenki, a potem postanowiłem 

odwiedzić ciebie, ale nie wiedziałem gdzie dokładnie 

mieszkasz.  Postanowiłem więc zaczekać kiedy wyjdziesz. 

- Jestem taki szczęśliwy! –powiedział Daniel głośno. 

Zabrał Fifusia do sklepu. Pluszak wygodnie położył się     

w jego rękach. Mieli kupić jedzenie i inne smakołyki na 

wspólną imprezkę.  

Po powrocie do domu młodsza siostra Daniela zaczęła 

skakać z radości. Zapytała czy Fifuś może z nią dziś spać. 

Chłopiec zgodził się, ale pod warunkiem, że wcześniej się 

pobawią. Fifuś opowiadał im o swoich przygodach i o tym, że 

wielce cieszy się, że ma takich przyjaciół. Potem razem skakali 

i się bawili. To była świetna zabawa. Niestety noc nadeszła 

szybko i wszyscy poczuli się bardzo zmęczeni. Fifuś wskoczył 

siostrzyczce Daniela do łóżeczka, zwinął się w kuleczkę              

i cichutko zasapał.  

Następnego dnia, rano powiedział: 

- Dziękuję Wam za miłe przywitanie. Moja przygoda się 

jednak nie kończy. Pójdę odwiedzić Filipa.  
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Objęli się z Danielem na pożegnanie. Fifuś szybko wybiegł               

z domu chłopca. Daniel był szczęśliwy, że ma takiego 

przyjaciela.  

 

IV. U FILIPA 

Fifuś postanowił iść wzdłuż Błoń. Nagle zobaczył, że 

ktoś bardzo szybko jedzie na rolkach. To był.. Filip!! 

Pluszak z radości zaczął podskakiwać i zawołał:  

- Filip! To ja! Stój! 

Chłopiec podjechał do Fifusia, wziął go na ręce                  

i zapytał: 

-Co ty tu robisz? Jak wyszedłeś ze szkoły?  

Pluszowy psiak wszystko dokładnie mu opowiedział. 

Filip zaproponował przyjacielowi, żeby wskoczył do 

plecaka. Pluszak zgodził się i pomknęli do Parku 

Jordana. Tam chłopiec pokazał mu skatepark i razem 

wykonali wiele trików. Potem poszli na plac zabaw. 

Zmęczeni pojechali do mieszkania Filipa.  

Kiedy młodszy brat chłopca- Maks zobaczył Fifusia 

zaczął od razu go przytulać. Wszyscy wspólnie bawili 

się klockami, rysowali i oglądali bajki. Urządzili sobie 

też bitwę na poduszki. Wieczorem szybko zasnęli. Rano 

zjedli śniadanie i Fifuś powiedział, że musi już iść, bo 

teraz chce odwiedzić Jurka. Filip bardzo posmutniał. 
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- Zobaczysz, niedługo wszyscy spotkamy się w szkole- 

powiedział pluszak. Uściskał chłopaków i ruszył             

w drogę. 

 

V. U JURKA 

Fifuś przyszedł do Jurka i zobaczył, że chłopiec ma 

bardzo duży ogród. Pluszak bardzo chciał zwiedzić cały 

teren. Jurek pokazał Fifusiowi jak się wspina na 

drzewo. Potem razem zapalili ognisko i upiekli sobie 

kiełbaski. Później poszli podlać ogródek warzywny. 

Patrzyli na świerk i zobaczyli na nim gniazdo. Były         

w nim dwie małe sójki i ich mama. Wtedy Jurek wpadł 

na pomysł, żeby zrobić Fifusiowi lotnię.  Jurek od razu 

zabrał się do pracy. Po godzinie pracy lotnia była 

gotowa. Fifuś poleciał na niej do Mateusza.  

 

VI. U MATEUSZA 

Mateusz właśnie pakował walizki do auta, kiedy nad 

głową przeleciał… Fifuś na lotni. Wylądował na jabłoni, 

w ogrodzie. Mateusz, który zawsze służy pomocną 

dłonią , wdrapał się na drzewo i pomógł Fifusiowi zejść 

na dół. – Pojedziesz z nami do Gródka? 

- Tak!- odpowiedział pluszak. 



14 
 

Po drodze przyjaciele zjedli w Mac Donaldzie.         

W Gródku robili razem salta hulajnogach i byli w 

saunie. Nadeszła noc i Mateusz oraz Fifuś poszli spać. 

Rano wcześnie wstali, aby iść na kajaki. Fifusiowi 

bardzo  podobało pływanie po jeziorze.  Po obiedzie 

musieli wracać do Krakowa.  Po drodze pluszak wysiadł 

obok domu Eliego. 

VII. U ELIEGO 

Eli bardzo się ucieszył z wizyty Fifusia. Poszli razem 

na podwórko i tam spotkali się z psem Eliego. Później 

Eli i Fifuś piekli czekoladowe ciasteczka. Zjedli ich tak 

dużo, że wraz z tatą postanowili pójść na Kopiec 

Kościuszki. Tam spotkali rodzinę dzików. Fifuś usiadł na 

jednym z nich i pobiegł na szczyt kopca! Tata krzyknął: 

- Jedziemy do domu!  

I dzik z Fifusiem byli pierwsi przy samochodzie. Po 

powrocie do domu było już ciemno, ale mimo to Eli         

i Fifuś poszli grać w piłkę. Eli podczas gry kopnął mocno 

piłkę, która wyrzuciła Fifusia w górę prosto… pod drzwi 

Kasi.  
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VIII. U KASI 
 
 
 

Dzisiaj rano ktoś zadzwonił do drzwi Kasi. Gdy drzwi  się 
otwarły  Kasia zobaczyła swojego szkolnego przyjaciela- 
Fifusia. Zaprosiła go do swojego pokoju i tam zaczęli oglądać 
„Atlas zwierząt". Nagle zauważyli, że jedna ze stron                     
w książce migocze wieloma barwami. Gdy dotknęli tej strony 
nagle coś wciągnęło ich do wnętrza książki. Przeniosło dwoje 
przyjaciół do rozdziału pt. „Ameryka Południowa". Tam 
spotkali małą surykatkę,  która na ich widok uciekła 
przerażona do norki. Niedaleko przepływał strumyk,                 
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w którym zobaczyli swoje odbicie. Krzyknęli z przerażenia, bo 
na ich głowach włosy stały jak anteny! Zapewne był to skutek 
szybkiego przeniesienia się na stronę książki.  To na pewno 
dlatego surykatka tak szybko od nich uciekła. Poszli w wzdłuż 
strumienia i po drodze spotkali myszkę Miki wraz z psem 
Pluto.  

- Co wy tu robicie?! krzyknął zdziwiony Fifuś. 
 Miki opowiedział nam, że idąc z psem Pluto na spacer 

wypadli z komiksu prosto do „Atlasu zwierząt".  
- W tej książce podziwiają dzikie, afrykańskie zwierzęta!- 

powiedziała myszka. 
 Kasia zaproponowała Mikiemu, aby towarzyszył im                    

w dalszej wyprawie. Przemierzając wiele kilometrów przez 
afrykańską przyrodę napotkali na swej drodze dużego słonia 
afrykańskiego, który zaproponował  im podwiezienie.  
- Chętnie pojedziemy na twym grzbiecie.. - pomyślała Kasia.  

Wszyscy uczestnicy wędrówki krzyknęli z zachwytu. 
Jadąc ujrzeli migoczącą stronę książki. Kasia poprosiła słonia      
o zatrzymane się, ponieważ wszyscy chcieli przyjrzeć się tej 
dziwnej stronie. Po zejściu ze słonia dotknęli migoczącej 
strony książki, która przeniosła ich z powrotem do Kasi 
pokoju. Dziewczynka zaproponowała wszystkim wspaniały 
lodowy deser z bitą śmietaną i kolorową posypką. Po 
zjedzeniu Fifuś zauważył, że jego pucharek po deserze 
powiększa się.. i pomniejsza, lekko się unosi w powietrzu. 
Fifuś wskoczył do pucharka. Zauważył, że wewnątrz znajduje 
się kierownica i można latać, sterując pucharkiem, jak 
statkiem kosmicznym. Poprosił Kasię o otwarcie okna                       
i odleciał wewnątrz pucharku do domu Angeliki.     

 



17 
 

 

 

IX. U ANGELIKI  

Zapowiadał się wspaniały dzień. Angelika usłyszała 

dzwonek do drzwi. Po chwili, w pokoju dziewczynki 

pojawił się Fifuś. Od razu zerwała się z łóżka i popędziła 

co sił do niego. Porwała go na ręce  i  przytuliła mocno 

do siebie. Usiedli razem na łóżku i Fifuś opowiadał jak 

bardzo tęsknił w szkole za dziećmi, co robił, z kim się 

zaprzyjaźnił i jak wpadł na pomysł odwiedzenia Pani 

Iwony oraz wszystkich dzieci z klasy, jeżdżąc do nich 

autobusem.   
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Po wysłuchaniu opowieści pluszaka poszli razem do 

kuchni zjeść pyszne śniadanie- ulubione płatki                 

z mlekiem.  

Po śniadaniu dziewczynka pokazała Fifusiowi 

swojego chomika- Lunę. Zwierzątko bardzo mu się 

spodobało. Opowiedziała jak zajmuje się Luną, co daje 

do jedzenia. Fifuś był zdziwiony, że chomik je różne 

ziarna i suszone robaki oraz mlecze, koniczynę i 

marchewkę. Wyjęła Lunę z klatki i dała Fifiusiwi do 

łapki. Nagle pluszak zaczął się śmiać. Okazało się, że 

chomik podgryza mu futerko i łaskocze go ząbkami. Po 

włożeniu chomika do klatki Angelika zaprosiła Fifusia 
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na podwórko. Tam poznał psy dziewczynki- Krecika                 

i Misia. 

Angelika zapięła psy na smycz i razem z mamą 

dziewczynki i Fifusiem poszli na długi spacer wałami, 

wzdłuż rzeki Rudawy. Podziwiali piękne ogrody 

działkowe i pływające kaczki po rzece. Pluszak był 

bardzo szczęśliwy, bo mógł prowadzić Misia na smyczy. 

Nad Rudawą rozłożyli koc u usiedli, żeby odpocząć, 

napić się wody i zjeść po kanapce. Po odpoczynku 

ruszyli w stronę domu. Gdy tam dotarli, umyli ręce                  

i zjedli pyszne lody z truskawkami.  Później grali                

w różne gry planszowe, malowali rysunki i tańczyli.              

Wieczorem, po kolacji położyli się spać.  Dziewczynka 

bardzo mocno przytuliła Fifusia do siebie, aż zasnęła. 

Gdy rano się obudziła, już go nie było. W jej oczach 

pojawiły się łzy szczęścia. Wtedy pomyślała: „To był 

mój najpiękniejszy dzień”. 

 

X. U OLI   - „Szalone lato”  

Ola bawiła się w swoim pokoju, który zmieniła               

w pracownię plastyczną. Na jej dużym biurku 

znajdowały się różne przedmioty: kredki, ogromny 

blok, plastelina, farby, kolorowe taśmy. Dziewczynka 

tworzyła właśnie swój wakacyjny plan. Nagle usłyszała 

dzwonek do drzwi. Zdziwiła się, kto o tak wczesnej 

porze chce ją odwiedzić. Pobiegła i przed drzwiami 
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zobaczyła Fifusia, szkolnego pieska- przytulankę. Ola 

ucieszyła się i zapytała: - Co Ty tutaj robisz Fifusiu? - 

Odwiedzam przyjaciół z klasy 2 „b”. - Odpowiedział 

piesek. Szczęśliwa dziewczynka wzięła pluszaka za 

łapkę i pobiegli razem do jej pełnego niespodzianek 

pokoju. Ola wtajemniczyła przyjaciela w swój 

wakacyjny plan i poprosiła o pomoc przy wykonaniu 

letniego rysunku. Fifuś chętnie skorzystał z zaproszenia 

do zabawy i po chwili przyjaciele byli zajęci 

wycinaniem, wyklejaniem i malowaniem. Na wielkiej 

kartce znalazło się błyszczące słońce, posypane 

brokatem, a ramę obrazu tworzyła kolorowa taśma. 

Obok słońca znajdował się księżyc i migotały gwiazdy. 

Pod szalonym niebem widniał ogromny ogród,             

w którym rosły owocowe drzewa, różnokolorowe 

kwiaty oraz truskawki. Były tam i inne atrakcje, jak 

huśtawka, lody i wiele wiejskich zwierzątek. 

Rozmarzona Ola po skończeniu rysunku 

zaproponowała Fifusiowi przejażdżkę na rolkach 

wzdłuż krakowskich Błoni. - To szalona przygoda! - 

Powiedział niebieski stworek, który nigdy nie jeździł na 

rolkach. 

- Ze mną zawsze można przeżyć wesołe historie! 

Nauczę Cię, będzie zabawa! - krzyknęła radośnie Ola.     

    Przyjaciele bawili się wspaniale, ale musieli wracać 

do domu, ponieważ było już późno. W kuchni na 

Fifusia i Olę czekało mnóstwo pysznych kanapek.                      
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Po jedzeniu dziewczynka zaproponowała niebieskiemu 

przyjacielowi, żeby został u niej na noc. Fifuś ochoczo 

zgodził się. Wspólna praca nad wakacyjnym planem 

trwała do późnych godzin i wtedy Oleńka zapytała:  

- Fifusiu, a może zechciałbyś przeżyć ze mną więcej 

szalonych przygód? Możemy spędzić razem więcej 

czasu. Z dziećmi z klasy 2 „b” możesz spędzić całe 

wakacje!  

- Od rana czekałem na to pytanie! Jasne, że chcę! To 

będzie szalone lato! - krzyknął zaciekawiony piesek.                 

I tak rozpoczął się najmilszy dotychczas, wakacyjny 

czas. 

 

c d n? 

 

Czy 

ciąg 

dalszy 

nastąpi? 
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