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Streszczenie
Część I

DzIeCI z BullerByn

My – dzieci z Bullerbyn 

Lisa ma 7 lat, a wkrótce skoń-
czy 8. Mama uważa, że jest już 
duża, kiedy chce, żeby Lisa 

pomogła jej wycierać naczynia, a Lasse i Bosse mó-
wią, że jest za mała, żeby bawić się z nimi w Indian. 
Lasse i Bosse to starsi bracia Lisy. Lasse ma 9 lat, 
a Bosse – 8. Potrafią szybko biegać i czasem ucie-
kają przed siostrą, gdy nie chcą, aby za nimi szła. 
Lisa żałuje, że nie ma siostry. Lisa, Lasse i Bosse 
mieszkają z rodzicami w Bullerbyn w Zagrodzie 
Środkowej. 

W Zagrodzie Południowej mieszka Olle, który ma 
8 lat, prędko biega i bawi się z Lassem i Bossem. 

W Zagrodzie Północnej mieszkają dwie dziew-
czynki – Britta i Anna. Britta ma 9 lat, a Anna 7. 
Lisa lubi je obie jednakowo, chociaż Annę trochę 
bardziej. 

DZIECI 
Z BULLERBYN 
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Streszczenie

Bullerbyn to bardzo mała wioska, są w niej tylko 
trzy zagrody i mieszka tam sześcioro dzieci: Lasse, 
Bosse, Lisa, Olle, Britta i Anna.

Trudno wytrzymać z braćmi

Dawniej Lisa, Lasse i Bosse mieszkali we wspólnym 
pokoju, na poddaszu, na prawo koło strychu. Na 
urodziny Lisa dostała własny pokój. Czasami Lisa 
cieszyła się, że mieszka w jednym pokoju z braćmi. 
Kiedy wszyscy leżeli w łóżkach, mogli opowiadać 
sobie historie o duchach. Najstraszniejsze histo-
rie o duchach umiał opowiadać Lasse. Bosse nie 
mówił o duchach. Opowiadał za to o przygodach, 
w których weźmie udział, gdy dorośnie. Chciał po-

   Lasse  Bosse  Lisa    Anna   Britta       Olle



Bohaterowie
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Czas akcji
Astrid Lindgren napisała Dzieci z Bullerbyn w la-
tach czterdziestych XX wieku, jednak opisała ży-
cie na wsi, pracę i zabawy tak, jak je zapamiętała 
z własnego dzieciństwa, które przypadało na lata 
dwudzieste i wcześniej. Czas nie jest dokładnie 
określony. Wydarzenia mogą mieć miejsce za-
równo w latach trzydziestych, jak i czterdziestych 
XX wieku, czyli od 1930 do 1949 roku.

Miejsce akcji
Bullerbyn – mała wioska w Szwecji
Wielka Wieś – pobliska wieś, gdzie dzieci z Buller-
byn chodzą do szkoły i do sklepu

Bohaterowie
DzIeCI z BullerByn

Lisa
W chwili rozpoczęcia akcji powieści ma siedem lat. 
Mieszka w Bullerbyn w Zagrodzie Środkowej ra-
zem z rodzicami i z braćmi oraz ze służącą Agdą 



Wypracowania
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że ciężko pracują, znajdują czas, aby być ze swoimi 
dziećmi, bawić się z nimi (w święta, w noc święto-
jańską, podczas wyprawy na raki).
• Znają wartość przyjaźni. Razem się bawią, uczą, 
psocą, zastanawiają się, kim będą, gdy dorosną. 
Chociaż chłopcy chcą mieć swoje sekrety, a dziew-
czynki swoje, chociaż czasem ich zabawy się róż-
nią, bo dziewczynki bawią się lalkami, a chłopcy 
w Indian, choć dziewczynki i chłopcy rywalizują ze 
sobą, kto wymyśli lepszą zabawę, zbuduje lepszy 
szałas, to lubią bawić się razem i wspólnie przeży-
wać radość ze świąt, urodzin, wesołych zabaw. Po-
magają sobie w różnych sytuacjach. Wspólnie zry-
wają i sprzedają wiśnie, razem plewią rzepę. Razem 
pomagają Lassemu wydostać się z przerębli. Cho-
ciaż żartują z siebie nawzajem podczas zabawy, to 
w trudnych sytuacjach zawsze się wspierają i po-
magają sobie je pokonać, np. wyrwać ząb Ollemu.

Wypracowania
Mój ulubiony bohater 
Dzieci z Bullerbyn to…

Moją ulubioną bohaterką Dzieci z Bullerbyn Astrid 
Lindgren jest Lisa. Kiedy ją poznajemy, ma siedem 
lat, a niedługo skończy osiem. Mieszka razem z ro-
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Zadania sprawdzające

6. Podpisz zagrody w Bullerbyn oraz zapisz imio-
na dzieci, które tam mieszkały.

7. Znajdź drogę do wszystkich grot, które zrobili 
chłopcy. Opowiedz przygody związane z zaba-
wą i noclegiem w stogach siana.
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