
Kochani czytelniczy z klas 1-3!  

 Biblioteka Szkolna Zdalna wita Was ponownie! 

W poprzednim tygodniu ukazały się dwa ostatnie wiersze z serii konkursowej „Wiosna 

w wierszach – wiosna w sercu”.  Pamiętajcie o zrobieniu Albumu o Wiośnie! 

Przed nami długi, zielony maj, a za oknem wiosna w pełni. Kwitną drzewa owocowe, 

krzewy, pojawiają się wśród traw nowe wiosenne kwiaty. Ciesząc się pięknym, pachnącym 

majem przygotowaliśmy dla Was na rozgrzewkę kilka „smacznych” zabaw, przy których możecie 

zrelaksować się po kolejnych dniach nauki. 

Smaczny quiz owocowy 

Sprawdź, czy rozpoznajesz te drzewa i czy wiesz jakie owoce one rodzą?                                       

Dopasuj drzewo do owocu! Powodzenia! 

 

 

 

 



  

  

  

  
Rozwiązanie : 1- D wiśnia,  2-E jabłoń, 3-B grusza, 4-A śliwa, 5-C morela. 

 



Owocowe   zagadki 

 

Z pewnością rozpoznaliście drzewka owocowe. 

Teraz pora zmierzyć się z zagadkami.                

Odpowiedzi szukajcie wśród owoców. 

 

1. Ma kształt żarówki, lecz wcale nie 

świeci. Gdy jest dojrzała, zjadają ją dzieci.  

 

 

2. Czerwone, pachnące, dojrzewają w lesie. 

Pójdziesz po nie w czerwcu, pełen dzban przyniesiesz. 

 

2. Wyrosły w ogródku na krzewach 

kuleczki małe, okrągłe. 

Są czarne, czerwone lub białe. 

Ze smakiem spożywasz dojrzałe. 

 

 

3. W mym ogródku rośnie krzak, który cierni wiele ma. 

Chyba nimi bronić chce zielone owoce swe. 

 

4. Kwaśne, rumiane, ogonek posiada.  

Jesienią dojrzałe na ziemię spada. 

 

5. Kiedy drzewa swą ciemną 

czerwienią ozdobią, 

wtedy je chętnie jemy, a szpaki dziobią. 

 

 



7. Czerwieni się ze wstydu.  

Dojrzewa na słonku. 

Wśród zielonych liści 

wisi na ogonku. 

 

8. Co to za owoc: tu i tam liście, 

a między nimi wiszą kiście. 

Kuleczki maleńkie, soczyste i słodziusieńkie. 

 

9. Dwie litery z „radia”, oraz „bar” dwa 

słowa, a z całości można kompot ugotować.  

 

10. Zbieraliście je w lesie, jedliście 

garściami. 

Teraz macie zęby malowane ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi: 1. Gruszka; 2. Poziomki; 3. Porzeczki; 4. Agrest; 5. Jabłko; 6. Czereśnie; 7. Wiśnia;  

8. Winogrona; 9. Rabarbar; 10. Jagody. 

Źródło: www.zabawydladzieci.com.pl 

http://www.zabawydladzieci.com.pl/


SPOTKANIE Z NELĄ MAŁĄ REPORTERKĄ 

I SERIĄ JEJ KSIĄŻEK  

Kim jest Nela?  

Nela to  dziewczynka. To mała reporterka, a  właściwie mała 

podróżniczka. Zaczęła podróżować po świecie i nagrywać filmy, gdy miała 

pięć lat. Marzy o tym żeby zostać prezenterką podróżniczką.  

Nela Mała Reporterka – o czym jest ta seria?  

Książki Neli Małej reporterki to książki podróżnicze. W serii ukazało się już ponad 

dziesięć książek. Książki są lekkie i przyjemne. Napisane prostym językiem. 

Każda z nich ma około 10 rozdziałów. Każdy z nich poświęcony jest przygodom, które 

Nela przeżywa w różnych zakątkach Świata. Opowiada o pięknych miejscach, które odwiedziła 

i o fascynujących zwierzętach i ludziach, których zobaczyła.  

 Cała seria jest bardzo ładnie wydana. Każda strona jest zupełnie inna. W każdej książce 

znajdziecie dużo zdjęć, ale też ciekawych map, ilustracji czy grafik. Nie jest to sam tekst 

ze zdjęciami. Na prawdę z chęcią będziecie przeglądać kolejne strony. 

Zapraszamy również na SPOTKANIA Z NELĄ! 

Kliknijcie myszką na napisy poniżej ( z wciśniętym równocześnie klawiszem Ctrl), 

a przeniesiecie się w świat małej podróżniczki! 

Reportaże z najodleglejszych zakątków świata. 

Spotkania z Nelą i jej książkami.Kanał na Facebooku. 

    Miłego oglądania! 

https://vod.tvp.pl/website/nela-mala-reporterka,13364434
https://tiny.pl/t33cd
https://tiny.pl/t33cd


 PRAWDA CZY FAŁSZ?  

Przeczytaj uważnie poniższe zdania 

związane z różnymi  baśniami  i określ czy są 

one prawdą czy fałszem! Powodzenia! 

 

1. Książę po balu postanowił wyruszyć w świat 

w poszukiwaniu pięknej księżniczki. Dotarł do domu 
w którym mieszkał Kopciuszek. Zaczął mierzyć pantofelek, który 

o dziwo, pasował jak ulał na stopy wszystkich sióstr. Oo.…- 
zawołał Książę. 

 

2.  Zła królowa mrozu i wielkiego chłodu zamieniła serce 
chłopca w mały sopel lodu. I nic na to, moi drodzy, 

poradzić nie mogę- zanim Gerda znajdzie Kaja, długą 
przejdzie drogę.  

 

3.  Była dobra, była ładna, zgrabna, a w dodatku całkiem 
tycia, tyciusieńka i mieszkała w kwiatku nie lubiła 

mrozu, zimy, tylko ciepło lata i znalazła dom wśród 
elfów, hen na końcu świata.      

 

4.Tu gwar, radość i zabawa, pachną ciepłem święta, 
a tam kuli się dziewczynka z zapałkami, bosa 

i zmarznięta. Ale smucić się za bardzo chyba nie 
potrzeba, bo ją zaraz piękny książę na rączym rumaku 
zabierze do nieba.  

 

5. Do chatki weszła mała dziewczynka imieniem 

Czerwony Kapturek. Rozglądała się do dokoła. Zbliżyła 
się do łóżka. I zobaczyła…..wilka. Ale ten wilk  brzydkie 
ma zwyczaje gdy chce połknąć owcę to  babcię udaje!   



 6. Pośród szmaragdowej toni, w jasnych wód 
błękicie, wraz z siostrami wiodła słodkie i beztroskie 

życie. Aż tu miłość Syrenkę dopadła, taka 

nieszczęśliwa, jaka chyba się nie zdarza, tylko 
w bajkach bywa. 

 

7. Kto buty widział czerwone? Chodzi 

w jedną, w drugą stronę, to „miau!” – 

woła, oczy mruży, to poprawia but zbyt 
duży lub przy bucie sznurowadło?…Toż to 

kot, którego najmłodszy z synów w spadku 
dostał, zaś  pozostali bracia mieli  młyn i osła. 

 

8. Był braciszek i siostrzyczka  wielki apetyt mieli 
na pierniczka. Po lesie Jaś i Zosia chodzili, szukali, 

jagódki dla mamy zbierali.      
 

 9. Żył przed laty pewien książę. Z gwiazd mu 

wywróżono, że księżniczka najprawdziwsza będzie 
jego żoną. I niedobrze to dla księcia skończyć by się 

mogło, gdyby nie ziarenko grochu, które mu pomogło. 
 

10. Bardzo chciał być prawdziwym chłopcem, ale taki jego już był los, 
że gdy prawdę mówić zaczął, to wydłużał mus się nos!                                                           

  

Oprac. własne 

Odpowiedzi: 1.F, 2.P, 3.P, 4.F, 5.F, 6.P. 7.P, 8.F, 9.P, 10. F. 

   



Bajka o niebieskim smoku  

Dawno, dawno temu, kiedy na świecie nie było 

jeszcze wielkich miast, samolotów, smartfonów ani 

nawet Facebooka, ziemia roiła się od smoków. 

W tamtych odległych czasach, smoki były zazwyczaj 

zielone. Nasza bajka dotyczy jednak smoka, który był 

całkiem niebieski. 

Nasz bohater wyglądał zupełnie tak samo jak inne 

smoki. Całe ciało pokryte miał łuskami, na grzbiecie 

sterczały dumnie ostre kolce a po bokach wyrastały mu całkiem spore skrzydła. 

Miał też długi ogon, pysk najeżony zębami i wielkie oczy. Jednym słowem: smok. 

Tyle, że… NIEBIESKI.  

Niebieskość smoka nie była jednak jedyną cechą, która odróżniała go 

od innych braci. Wszystkie smoki potrafiły ziać ogniem. Na zawołanie z ich 

przepastnych gardeł wydobywał się ognisty podmuch. Niebieski smok tego nie 

potrafił. Pluł, kaszlał, kichał ale na próżno. Jego nozdrzy nigdy nie opuścił nawet 

nikły dymek. 

Zielone smoki naśmiewały się z niebieskiego brata a jemu było z tego 

powodu bardzo przykro. Tak bardzo chciał być zielony! Ziać ogniem jak inne 

smoki! Nasz smok próbował różnych zabiegów. Tarzał się w trawie i mchu, 

zanurzał w leśnych bajorkach pokrytych zieloną rzęsą, robił nawet okłady 

z mokrych liści. Wszystko na próżno. Niebieskie łuski za nic w świecie nie chciały 

zmienić się w zielone.  

Tak samo było z ogniem, którego niebieski smok nie potrafił wydobyć ze swej 

paszczy. Nie miał nawet pomysłu jak się zabrać za leczenie, bo nie było żadnych 

smoczych lekarzy ani nawet znachorów. Smoki ZAWSZE potrafiły ziać ogniem 

i nigdy nie było przypadku, że któryś tego nie potrafił. Do czasu urodzin 

niebieskiego smoka.  

W końcu nasz bohater pogodził się ze swoim kolorem, choć czasami robiło mu się 

smutno, gdy napotkane zielone smoki uśmiechały się dziwnie na jego widok. 

Pewnego razu niebieski smok wybrał się nad rzekę. Położył się na brzegu 

i patrzył na wolno płynącą wodę. Nagle poczuł ukłucie. To smokomar ukłuł go 

w szyję, bezczelnie zabzyczał i siadł mu na głowie. Smokomary były bardzo 

złośliwymi stworzeniami. Żywiły się smoczą krwią i były wielkości dużego 



wróbla. Nieznośnie bzyczały i były bardzo przebiegłe. Musiały być sprytne, bo gdy 

smok w porę spostrzegł smokomara, mógł go usmażyć jednym ziewnięciem. 

Niebieski smok nie potrafił ziać ogniem, mógł się więc opędzać jedynie skrzydłami 

i kłapać zębami. Z tego akurat smokomary niewiele sobie robiły. Zaraz pojawiło 

się kilku następnych, chętnych na smoczą krew. Zaczęły krążyć nad głową 

niebieskiego smoka i niemiłosiernie brzęczeć.  

I wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Rozdrażniony smok prychnął 

nozdrzami w kierunku smokomara, a ten w jednym momencie zesztywniał i spadł 

jak kamień z dźwięcznym brzękiem na ziemię. Wokół padłego smokomara trawa 

w jednym momencie pokryła się śnieżnobiałym nalotem. Smok dmuchnął 

mroźnym oddechem w kierunku innego smokomara a ten spadł na trawę tak jak 

poprzedni. Niebieski smok odkrył, że potrafi ZAMRAŻAĆ. 

Kilka dni po tym odkryciu niebieski smok drzemał w lesie niedaleko Jeziora 

Głębokiego, kiedy nagle coś go przebudziło. Do jego uszu docierały jakieś 

niepokojące dźwięki od strony jeziora. Zaniepokojony wyskoczył z lasu i zobaczył 

topiące się w wodzie dwa małe smoczątka. Po samą głowę zanurzona w wodzie 

była ich matka rycząc bezradnie z rozpaczy. Dalej widać było już za głęboko i nie 

mogła uratować swoich dzieci. 

Niebieski smok nie zastanawiał się ani chwili. Rzucił się w kierunku plaży, wpadł 

do wody, natężył się i z całych sił wydmuchał z siebie przenikliwe, mroźne 

powietrze. Woda przed nim w jednej chwili zamieniła się w twardy, lodowy 

chodnik. Smok wdrapał się na niego i znów zaryczał mrożącym oddechem. 

Lodowa tafla sięgnęła daleko, aż do samych wyczerpanych smoczątek. Niebieski 

smok dotarł do nich po lodzie i powyławiał ich z wody niczym pisklęta z gniazda. 

Wkrótce potem, dwa małe smoczki znalazły się na plaży obok swojej 

szczęśliwej mamy, która nie wiedziała nawet jak ma dziękować niebieskiemu 

smokowi. Od tamtego wydarzenia, już nigdy, żaden zielony smok nie naśmiewał 

się na widok niebieskiego brata.  

© Piotr P. Walczak 

  



OBLICZ A DOWIESZ SIĘ JAKI UKRYTO TYTUŁ BAJKI! 
 

Oblicz podane działania matematyczne i począwszy 
od zaznaczonego pola  poruszaj się (zgodnie 

z kierunkiem strzałki) o taką ilość pól, jaką wskaże 
wynik działania matematycznego. Z odczytanych 

sylab utwórz tytuł bajki. 
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1)   25 : 5   =  
2)   16 – 9  =  
3)   53 - 51 = 
4)     2 ·  5  = 
5)   30 : 6   =  
6)   9 + 9   = 

 

 

 

 

Źródło „ „W krainie baśni” SP 4 Grajewo 



POŁĄCZ W PARY 

Jedna zabawka nie ma pary. Wiesz już która? 


