
Kochani czytelniczy z klas 1-3!  

 Biblioteka Szkolna Zdalna wita Was ponownie! 

Na początek czwarta część naszego  Cyklicznego Konkursu literacko-

plastycznego 

„WIOSNA W WIERSZACH- WIOSNA W SERCU” 

Tym razem przeczytaj uważnie dwa wierszyki wiosenno-

wielkanocne. Wybierz jeden, który bardziej Ci 

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

i  jak zwykle podpisz obrazek. Zachowaj ( włóż do teczki, koszulki itp.), żeby na koniec 

naszych spotkań zrobić „ALBUM O WIOŚNIE”. 

  „Już Wielkanoc” 

(M.Majchrzak) 

Święta, Święta Wielkanocne, 

jak wesoło, jak radośnie. 

Już słoneczko mocno grzeje, 

miły wiatr wokoło wieje. 

Rośnie trawa na trawniku, 

żółty żonkil w wazoniku. 

Na podwórku słychać dzieci, 

ach, jak dobrze, że już kwiecień. 

A w koszyczku, na święcone 

jajka równo ułożone. 

Śliczne, pięknie malowane, 

różne wzory wymyślone. 

Jest baranek z chorągiewką, 

żółty kurczaczek ze wstążeczką. 

I barwinek jest zielony 

w świeże kwiatki ustrojony. 

Zając 

Wielkanocny zając przez pola pomyka,  

Wiosny jest symbolem – krajobraz rozkwita.  

Wpadł już do ogródka i choć tchu brakuje  

Świąteczne życzenia szybko recytuje: 

Alleluja wesołego, pysznego święconego,  

Dyngusa mokrego i spokoju wszelkiego! 



   „SEN CHŁOPCZYKA” 

W opowiadaniu ukrytych jest  14 postaci z różnych bajek i książek. Znajdź 

jak najwięcej tych postaci. Podkreśl w tekście opisy postaci.  Wiesz jakie 

to bajki? Powodzenia. 

Było to bardzo, bardzo niedawno temu. Niedaleko, całkiem blisko 

nas mieszkał chłopiec, który siedział całymi dniami przy komputerze 

i grał w gry komputerowe. Książki i inne zabawki z półki zniknęły - ich 

miejsce zajęły płyty z grami komputerowym.  

Pewnej nocy, zmęczony po całym wieczorze spędzonym 

przy komputerze, zapadł w głęboki sen. W tym śnie przeniósł się hen daleko za góry, 

rzeki i lasy do innej krainy.  

Znalazł się  w cudownym małym miasteczku. Rozejrzał się i w oknie jednego 

z domów ujrzał  na parapecie domu maleńką i śliczną dziewczynkę śpiącą w łupinie orzecha. 

W ogrodzie przed domem  pluszowy miś figlował  z tygryskiem, a świerszcz opowiadał coś 

małej pszczółce. Była w tym śnie  też dziewczynka bardzo potrzebująca ciepła w wigilijny 

wieczór i pewien doktor rozmawiający ze zwierzętami. 

  Chłopiec poszedł dalej i znalazł się nagle na skraju lasu. 

Odważnie wkroczył w leśną gęstwinę. Po chwili  napotkał  braciszka 

i siostrzyczkę, którzy  machali chłopcu z daleka zapraszając do skosztowania 

piernika, a parę metrów dalej dziewczynkę, która kłopoty z wilkiem miała. 

Zobaczył też maleńką chatkę krasnoludków, gdzie schronienie znalazła pewna 

śliczna panienka. Bardzo chciał tam wejść do środka ale przeszkodził mu w tym 

pewien herszt i jego 40 rozbójników.  Chłopiec uciekał przed nimi ile miał tchu 

w piersiach i nagle zorientował się, że jest nad brzegiem morza. W oddali ujrzał dziadka 

z długa brodą, chałupkę starą i sieci nad wodą. Zbliżył się powoli do brzegu, a tu nagle coś 

plusnęło w głębinie i przed oczami mignęła mu postać pięknej dziewczyny z rybim ogonem. 

Zanim zdążył ją jednak zawołać zniknęła wśród fal. Ależ była ona piękna!  

Jeszcze nie ochłonął z wrażenia, gdy poczuł na ciele gęsią skórkę. 

Prosto w jego stronę płynął  najprawdziwszy rekin. Jakie było zdumienie 

chłopca , gdy z paszczy tego morskiego potwora wyłonił się drewniany 

chłopczyna ze swoim ojcem. Pomachał on naszemu chłopcu i wskazał ręką 

na morze. Na horyzoncie widać było ogromny  statek. To słynny żeglarz, który 

przeżył tysiące przygód, wracał do portu.  

Nasz chłopiec poczuł się w końcu zmęczony tą niespodziewaną wędrówką.  

Zatęsknił za domem i swoimi rodzicami. Martwił się jednak, jak  teraz wróci do domu. 

Siedział smutny. Nagle zauważył, że parę metrów dalej coś błyszczy w słońcu. Podszedł 

bliżej i ujrzał złotą, starą lampę. Podniósł ją z ziemi, przetarł kurz ręką i......obudził się we 

własnym łóżku. Następnego dnia nie grał na komputerze. Bardzo chciał przypomnieć sobie 

wspaniałe przygody i bohaterów z książek dla dzieci. Poprosił więc mamę i razem czytali 

zapomniane wcześniej przez chłopca bajki. 



NASZE ŁAMIGŁÓWKI 

  



BAJKOWE SKOJARZENIA 

Z jaką bajką kojarzą Ci się te przedmioty? 

    

  

 

 

 

 

 

  

  



CZYTAJ CHOĆ TROCHĘ KAŻDEGO DNIA 

 

 
Zachęcamy Cię do czytania. Zarezerwuj sobie każdego dnia choć trochę czasu na czytanie. 

Czytaj sam! Czytaj z mama, tatą czy rodzeństwem!  

 

Czytanie jest ważne bo: 

 
 

 

KSIĄŻKA UCZY KSIĄŻKA BAWI 

 

 
WIELE TEŻ RADOŚCI SPRAWI 
 

 

 

W ŚWIAT FANTAZJI NAS ZABIERA 

JUŻ SAMOTNOŚĆ NIE DOSKWIERA 

 
 

CZASEM WZRUSZY NAS DO ŁEZ 

JUŻ NIE STRASZNY ŻADEN STRES 

 

 
 

SPARWIA, ŻE NAS NIE DOPADA 

NUDA 

 

 
 

 

 

BO POTRAFI CZYNIĆ CUDA! 

 
 

 

 

 

 

  



STWÓRZ WŁASNĄ BIBLIOTECZKĘ PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK W CZASIE GDY JESTEŚ W DOMU 

Strona Rysopisy  udostępniła piękną grafikę BIBLIOTECZKA. Pobierzcie ją, wydrukujcie i wypełniajcie swoimi tytułami. Możecie też 

opracować i narysować własną wersję BIBLIOTECZKI. Będzie jeszcze ciekawiej.  Po powrocie do szkoły, pochwalcie się, co 

przeczytaliście.  Będziemy czekać! 

https://www.facebook.com/rysopisysketchnoting/?__tn__=kCH-R&eid=ARCNH0yDnNdcUXj7PlNHcyNNFJWABYgxd4cBURJ8okMULlv_jInLWhCWL_ZI-ZQhC4178gfqJuUOXPEM&hc_ref=ARS8MG32K5YvYmnhWGkFtYRJTp0r6BVnKUXxAjUYiYwLhC0x0U7-b-SV_iSkYJyNThE&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAESYsvAsdnorXbnKR9bJUBCWtwoDjawK0ioBWBRg5f3dmBT20IdF8-suqa-Q1mOFJImXM65Ww24vSdmxLHE_V3xBbUsrCUfpS4aA8jg_PBEYiJhuEecx0hWDOXTHkx63CK42aW33e5d1yXLs1jCoxiVLxPDQw60CsA6Ao0p-vdj09wTO9uCpN1AuDwev6gWnD_jQut7xZ1KWmQ5OrQp-poAHfbQ3FMGSqNn2BRQHKLDmzto8kuYicnP1HXjXdB9XrvZ1V4jZNl3mF_86NJHX9xEnJ8Kn7NviR5_vJuu4f7qtHwApDAGGyM1Jn2m6p267iiZNFfHHIfVAepv2O8UkfWylI5n73E8bIlPuTsCRw9Ec2AiUKWDyppSpVWgOFpd9DMgOX9ozvUJe-8qTtjDIG1V9AAnGweKE_PaxIILSw1gS8_UIpSMou5B3-42D7lKSw23LwYwzJ2-s7yee_7GgmAkoVuJqB_4lMR_YlefBVPuSRgqvdXboOWew

