
Kochani czytelniczy z klas 1-3!  

 Biblioteka Szkolna Zdalna wita Was ponownie! 

Na początek ósma i już  ostatnia część naszego   

Cyklicznego Konkursu literacko-plastycznego 

„WIOSNA W WIERSZACH- WIOSNA W SERCU”  

Mamy nadzieję, że systematycznie  śledziłeś  nasz cykl i podobały Ci się nasze  

wiosenne wierszyki. Przypominamy, że z każdej części  należało wybrać jeden 

z prezentowanych dwóch wierszy i zrobić do wybranego utworu ilustrację (technika 

dowolna). Masz teraz osiem takich obrazków. Zrób z nich „ALBUM O WIOŚNIE” 

i po powrocie do szkoły przynieś go do Biblioteki szkolnej.                                                             

Dzisiaj ostatnie dwa wierszyki wiosenne. 

 

 „Słonko majowe”  (A. Asnyk)

Słonko majowe 

ze snu już wstaje. 

We mgłach różowe 

wyzłaca gaje. 

Przez chmur koronki 

patrzy ciekawie. 

Biegnie przez łąki 

kąpać się w stawie. 

Promyki drżące 

po drzewach wiesza. 

I budzić śpiące 

kwiaty pospiesza. 

Wszystko się budzi, 

do zajęć wraca. 

Ożywia ludzi 

radość i praca. 

Maj   ( J. Ficowski) 

Najweselsze, najzieleńsze 

maj ma obyczaje. 

W cztery strony - świat zielony 

umajony majem! 

 

Ciepły deszczyk każdą kroplą 

rozwija dokoła 

z pąków - kwiaty, z listków - liście, 

z ziółek - bujne zioła. 

 

A po deszczu dzień pogodny 

malowany tęczą 

lubi wiązać krople srebrne  

na nitkę pajęczą. 

 

A gdy ciepła noc nadchodzi, 

kiedy dzień już zamilkł, 

maj bzem pachnie, wniebogłosy 

dzwoni słowikami! 



Każdego roku o tej porze  obchodzimy w naszej szkole Majowe Dni Biblioteki Szkolnej.  

Tym razem nie możemy spotkać się z Wami osobiście, ale zapraszamy Was do wspólnej 

zabawy online.  

DOPASUJ TYTUŁ KSIĄŻKI DO EMOTIKONÓW 

Wiesz co to są EMOTIKONKI?  

Emotikony to proste znaki, obrazki  dzięki którym 
można wyrazić swoje emocje, opisać sytuacje 
i określić przedmioty. Stosuje się je w treściach 

i rozmowach w Internecie oraz SMS-ach. 

A teraz nasza zabawa ! 

Przygotowaliśmy dla Was rebusy w formie 

EMOTIKONKÓW  z tytułami bajek do odgadnięcia.  

Spróbujcie je rozszyfrować samodzielnie! Prawda, że   proste? Możecie potem 

sprawdzić , czy dobrze wam poszło. Miłej zabawy!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



 

 

Odpowiedzi: 

#1: Piękna i Bestia 

#2: Ant-Man i Osa 

#3: Gdzie jest Nemo 

#4: Śpiąca królewna 

#5:  Auta 

#6: Dawno temu w trawie  

#7: Król Lew  

#8: 101 dalmatyńczyków 

#9: Odlot 

#10: Mała syrenka 

#11: Kraina lodu 

#12: Księga Dżungli 

#13: Alicja w Krainie Czarów 

#14: Pinokio 

 #15 Dumbo 

#16: Kopciuszek 

 

 

Źródło: https://genialne.pl/quiz-bajki/ 

https://genialne.pl/quiz-bajki/


Z JAKĄ KSIĄŻKĄ, BAJKĄ CZY LEGENDĄ 

KOJARZĄ CI SIĘ TE OBRAZKI? 

 

 

1 2 

3 4 

5 6 



7 8 

9 10 

11 12 

  

Odpowiedzi : 

 

1. Akademia Pana Kleksa 

2. Doktor Dolittle 

3. Alicja w Krainie czarów 

4. Pinokio 

5. Mała Syrenka 

6. Muminki 

7. Aladyn 

8. Robin Hood 

9. Pippi Langstrumpf 

10. Smok Wawelski 

11. Harry Potter 

12. Tarzan 

Oprac. własne 

 



NASZE POMYSŁY  

NA WSPÓŁNE ZABAWY W DOMU Z RODZICAMI I RODZEŃSTWEM 

Pudełko z dobrymi manierami 

Potrzebujesz tylko: 
- małego, kartonowego pudełka 

- niebieskiego papieru 

- taśmy albo kleju 

- nożyczek 

- długopisu 

- markerów 

- i być może również naklejek i brokatu! 

Oto co musicie przygotować: 

 

 

Krok 1: Ozdób pudełko markerami, 

nalepkami i brokatem. Nazwij je 
PDM lub „Pudełkiem Dobrych 

Manier”. Pamiętaj o zostawieniu na 
górze otworu (jeśli potrzebne będą 

nożyczki, więc to zadanie dla 
dorosłych) 

 



 
 

 

 
Krok 2: Wytnij z niebieskiego 

papieru małe krążki – to będą 
Twoje monety Dobrych Manier. 

 
 

 
 

 

 
 

Krok 3: Na każdej z monet napisz 

uprzejme słowo lub przykład dobrych 
manier. Uwzględnij słowa takie jak: 

proszę, dziękuję, nie ma z  co, lub dobre 
nawyki, takie, jak: niemówienie z pełną 

buzią, używanie serwetek, czekanie 
na swoją kolej, nietrzymanie łokci na 

stole lub pochwalenie kucharza za 
wspaniały obiad!  

  

Krok 4: Postaw PDM w miejscu 
widocznym dla wszystkich, na przykład 

przy drzwiach wejściowych lub w 
kuchni. Za każdym razem, kiedy 

dziecko zachowa się uprzejmie, może 
włożyć do pudełka odpowiednią 

monetę.  

  

 

Krok 5: Pod koniec tygodnia sprawdź 
zawartość pudełka i uczcijcie 

wspólnie   dziećmi ich sukces w nauce 
dobrych manier. Na przykład za 5 monet 

mogą wybrać deser, za 8 mogą wybrać 
film do obejrzenia wieczorem, a za 10 

mogą zagrać w swoją ulubioną grę 
planszową.  
 
Źródło : www.danonki.pl/ 

http://www.danonki.pl/


Agata Dziechciarczyk  

Majowe Święta – Kto je 

spamięta?     

 

 

 

Maj we Święta obfituje 

Więc kalendarz się raduje 

Bo ma kartki kolorowe 

Na czerwono zabarwione 

 Pierwszy maja – Święto Pracy 

Więc świętują dzień rodacy 

W Europie całej znany 

Narodowym jest nazwany 

  

Drugi maja – Flagi Święto 

Więc powiewam rozciągniętą 

Flagą biało – czerwoną 

Przez siebie zrobioną 

  

 

W dniu trzeciego, też majowa 

Konstytucja uchwalona 

Od tej pory prawa znamy 

Obowiązków przestrzegamy 



  

 Potem data ósmy, w maju 

Pokonanie wrogów kraju 

Odzyskanie Niepodległości 

Po wojnie pokój w Polsce zagościł 

  

Dziewiąty maja – też data znana 

Świętuje Unia krajów zbratana 

Dwadzieścia osiem państw w Europie 

Święto Unii jest na topie 

  

Na tym koniec dat patriotycznych 

W miesiącu maju tak bardzo licznych 

Maj wiele jeszcze innych świąt ma 

Kalendarz wszystkie dobrze je zna… 

  

 Dzień strażaka i hutnika  

Dzień drzewiarza i leśnika 

  

Święto Niezapominajki 

W bibliotece święto bajki  

  

Dzień pielęgniarki i kominiarza 

Ach! Ile świąt się w maju zdarza 

  



A to nie koniec, jest jeszcze wiele  

Kosmosu świętują przyjaciele 

 I Dzień jest obchodzony Mamy 

Na całym świecie wszystkim znany! 

 

 

 

  



 

  



BAJKJA O KRUKU I LISIE 

Pewien Lis od wielu dni błąkał się po lesie w poszukiwaniu jakiegoś jedzenia. Bezskutecznie 

myszkował po zaroślach, leśnych duktach i polanach. Nic nie znalazł i nie upolował, czym 

mógłby napełnić pusty żołądek.  

Zapuścił się w końcu na skraj lasu, gdzie bywał niezwykle rzadko i szczęście w końcu 

uśmiechnęło się do niego. Wysoko, na sosnowej gałęzi, siedział Kruk. Nie zwróciłby w ogóle 

na niego uwagi, w końcu lisy nie umieją wdrapywać się na drzewa aby chwytać siedzące na 

nich ptaki. Ten Kruk trzymał jednak w dziobie coś, co przyprawiło rudzielca o skręt żołądka. 

Był to olbrzymi kawał sera, który ledwie mieścił się w kruczym dziobie. 

- Dzień dobry! – powiedział Lis do ptaka ale ten tylko podejrzliwie łypnął na niego okiem. 

Lis chwilę się zastanowił. Po namyśle podszedł bliżej, przysiadł pod drzewem i zaczął prawić 

Krukowi komplementy. 

- Jeszcze nigdy nie widziałem tak pięknego ptaka jak ty – zaczął Lis a potem zaczął się 

rozkręcać w pochwałach. – Blask twych oczu rozświetla ciemności lasu! Co za pióra czarne, 

lśniące… 

Kruk wybałuszył oczy i zaczął nasłuchiwać z uwagą. Jeszcze nikt, nigdy, nie powiedział mu 

na raz tyle miłych słów! Wyprostował się dumnie, podczas gdy Lis bez ustanku zachwalał 

urodę ptaszyska.  

- Ach, co za nogi, z jakimż pazury twe gałąź oplatają wdziękiem! A jeśli nie jestem w błędzie, 

to i głos twój piękny będzie! 

Ptak tak mile połechtany dziób otworzył i ser upuścił. Zakrakał ale głosu jego Lis pochwalić 

nie miał już czasu. Porwał ser i czmychnął w mrok lasu.  

Opracowanie: © Piotr P. Walczak 

 


