
Kochani czytelniczy z klas 1-3! 

 Biblioteka Szkolna Zdalna wita Was ponownie! 

Na początek trzecia część naszego  Cyklicznego Konkursu literacko-

plastycznego 

„WIOSNA W WIERSZACH- WIOSNA W SERCU” 

Przeczytaj dwa kolejne  wierszyki o wiośnie. Wybierz jeden, który bardziej Ci 

się podoba i zrób znowu do niego ilustrację na kartce z bloku (technika dowolna). Podpisz 

obrazek ( tytuł wiersza i twoje imię, nazwisko i klasa). Zachowaj ( włóż do teczki, koszulki 

itp.), żeby na koniec naszych spotkań zrobić „ALBUM O WIOŚNIE”. 

  „O wiośnie” (Barbara Lewandowska)  

Pochyla się sosna ku sośnie i szumi ...  
A o czym? O wiośnie, 

że wiosna wędruje po dróżkach 

i czary wyczynia jak wróżka.  

Gdy wiosna uśmiechem zabłyśnie, 

to z ziemi wyrasta przebiśnieg. 

Gdzie stanie, w tym miejscu za chwilę 

pojawia się śliczny zawilec. 

Gdy wita się z wiosną leszczyna 

to wiosna jej kotki przypina. 

Stanęła dziś wiosna nad klonem 

i klon ma już pączki zielone. 

A dąb się ogromnie złości i też 

zielenieje ... z zazdrości. 

 

 

„Pobudka” (Regina Gruchalska)  

 

Wiosna wreszcie zawitała 

i zielona ziemia cała. 

Kwiaty stroją pięknie łąki. 

Brzęczą pszczoły, osy, bąki. 

I śpiewają pięknie ptaki, 

budząc śpiące gdzieś zwierzaki: 

,,Śpiochy szybko już wstawajcie, 

wiosnę wszyscy przywitajcie.’’ 

 



CZY ZNASZ TE FILMOWE PARY BOHATERÓW? 

Przyjrzyj się uwaznie obrazkom.  Poznajesz te filmowe pary bohaterów? Wiesz już jam 

mają na imię? Dopasuj więc każdy obrazek do imion postaci. Do dzieła! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARY BOHATERÓW: 

A. Florian i Śnieżka 

B. Lady i Tramp 

C. Daisy i Donald 

D. Megara i Hercules 

E. Anna i Krisoff 

F. Nala i Simba 

G. Roszpunka i Florian 

H. Czika i Pomgo 

I. Bianka i Bernard 

J. Minnie i Mickey 

K. Jane i Tarzan 

L. Anita i Roger 

  

ZAGADKI  

1. Ma rzeki, ale bez wody. Ma lasy, ale nie ma tam drzew 

i zwierząt. Ma miasta, ale bez ludzi. 

2. W jakim miejscu w świateł blasku, klaun nas bawi wśród 

oklasków? 

3. Jaki owad z tego słynie, że brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie? 

4. Idą w górę, idą w dół, ale się nie poruszają. 

5. Dwa kółeczka, ostrza dwa, wytną cuda raz i dwa. 

Odpowiedzi : 

 1. Mapa 2. Cyrk 3. Chrząszcz  4.Schody  5.Nożyczki 



 

QUIZ Z BIBLIOTEKĄ I KSIĄŻKĄ ZA PAN BRAT 

Chcesz sprawdzić, co wiesz o książce i bibliotece? To proste! Wystarczy, że rozwiążesz 

test! Przeczytaj pytania i wybierz właściwą odpowiedź. Gotowe! Prawidłowe 

rozwiązania znajdziesz na końcu.

1. Co to za miejsce : biblioteka?  

 

a) miejsce, w którym możesz oglądać filmy 

b) miejsce, w którym  możesz wypożyczać i 

czytać książki 

c) miejsce, w którym możesz się bawić z 

kolegami 

d) miejsce, w którym możesz kupić książki 

 

 

 

 

2. Sklep , w którym kupujemy książki to............................. 

a) księgarnia 

b) apteka 

c) biblioteka 

d) kwiaciarnia 

 

3. Z jakich pomieszczeń składa się nasza     biblioteka ?  

 

a) wypożyczalnia książek i jadalnia 

b) czytelnia i księgarnia 

c) wypożyczalnia książek i czytelnia 

d) wypożyczalnia i sala zabaw 

  

 

 

4. Co robimy w czytelni? 

 

a)  biegamy i skaczemy 

b)  czytamy książki i czasopisma 

c)  jemy drugie śniadanie 

d)  gimnastykujemy się 

 

 

 

5. Uczeń wypożyczający książkę w  bibliotece szkolnej to .......  

 

a)   czytelnik 

b)   urzędnik 

c)   bibliofil 

d)   klient 



 

 

6.  Pracownik biblioteki szkolnej to … 

 

   a)   sprzedawca 

b   kierownik 

c)  magazynier 

d)  bibliotekarz 

 

 

7. Mebel biblioteczny to............................  
 

a)    sofa 

b)    witryna 

c)    kredens 

d)    regał biblioteczny 

 

8. Każdy uczeń zapisany do biblioteki zobowiązany jest do 

przestrzegania ................................. 

 

a) kodeksu 

b) prawa jazdy 

c) regulaminu biblioteki 

d) książki skarg i wniosków 

 

9.  Które  zdania są prawdziwe i znajdują się  w  Regulaminie Szkolnej Biblioteki? 

 

a)    W bibliotece można jeść i pić. 

b)    Z biblioteki mogą korzystać wszyscy  uczniowie i nauczyciele 

c)    Korzystanie z biblioteki jest płatne. 

d)    Zgubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić 

 

10. Spis książek znajdujących się w bibliotece 

to.......................... 

 

a)    katalog biblioteczny 

b)    tabelka 

c)    ankieta 

d)    klasówka 

 

 

 

 
11. Która grupa wyrazów ma  związek wyłącznie z książką? 

 

a)   okładka, kwiaciarnia, stroje, druk, piłka, zdjęcie 

b)   młotek, biblioteka, biurko, kartki, pies, kredka 

c)   okładka ,strona tytułowa, ilustracje, pisarz, druk  

d)    księgarnia, kwiaty, ilustracje, szuflada,  bilet, pisarz 



 

12. Czego na pewno nie znajdziesz w bibliotece? 

 

a)    książek 

b)    czasopism 

c)    komiksów 

d)    biżuterii 

 

 

 
 

13.  Jakie książki znajdują się w księgozbiorze podręcznym i czytamy je tylko 

w czytelni? 
 

a)    encyklopedie i słowniki 

b)    baśnie i wiersze 

c)    lektury 

d)    komiksy 

 

 

14. Każda książka zbudowana 

jest z : 

 

a)    papieru, plastiku, obrazków, liter, szkła 

b)    okładki, strony tytułowej, tekstu, 

   ilustracji, spisu treści 

c)   okładki, stron, gumy, tektury, drewna, 

   tekstu 

d)   okładki, strony tytułowej, materiału, 

    tekstu, porcelany.  

15. Co oznacza powiedzenie  

„czytać od deski do deski”? 

 

a)    przeczytać bardzo dokładnie,  

         od początku    do końca 

b)    przeczytać coś byle jak 

c)    przeczytać coś co nas bardzo interesuje 

d)    przeczytać coś z wielką niechęcią 

 

 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI :  

 

 

1.b   2.a  3.c  4.b  5.a  6.d  7.d  8.c  9.b,d   10.a  11.c  12.d  13.a  14.b  15.a 

 


