
Kochani czytelniczy z klas 1-3!  

 Biblioteka Szkolna Zdalna wita Was ponownie! 

Na początek szósta już część naszego  Cyklicznego Konkursu literacko-plastycznego 

„WIOSNA W WIERSZACH- WIOSNA W SERCU” 

Przeczytaj uważnie dwa  kolejne wierszyki wiosenne. Wybierz jeden, który bardziej 

Ci się podoba.  Następnie zrób znowu do niego ilustrację na kartce z bloku i  jak zwykle 

podpisz obrazek. Zachowaj, żeby na koniec naszych spotkań zrobić „ALBUM O WIOŚNIE”. 

Wiosna (Małgorzata Strzałkowska)  

Przyszła wiosna cichuteńko,  

Przyszła wiosna na paluszkach  

I na wierzbie, wśród gałęzi  

Zatańczyła w żółtych puszkach  

Zdjęła z jezior tafle lodu,  

Pościągała z róż chochoły,  

Dała drzewom świeżą zieleń,  

Obudziła w ulach pszczoły  

Wlała w ziemię zapach deszczu,  

Pobieliła słońcem ściany  

Namówiła do powrotu  

Wilgi, czaple i bociany  

Dzikie śliwy i czeremchy  

Obsypała białym kwiatem  

I na łące, w blasku słońca  

Czeka na spotkanie z latem.  

„Wiosna” (Maciejka Mazan) 

 

Już słoneczko mocniej świeci, 

uśmiechnięte buzie dzieci, 

już wiosenka przyszła do nas 

taka pięknie ukwiecona. 

Ptaszek ćwierka, żabka skacze, 

teraz będzie już inaczej, 

bo gdy wiosna jest wśród nas 

śpiewa łąka, śpiewa las. 

I nam wszystkim jest weselej 

moi drodzy przyjaciele. 

 

  



QUIZ CZY ROZPOZNASZ PO OBRAZIE JAKA TO BAJKA? 

1 2 

a. "Król Lew"  

b. "Księga dżungli"  

c. "Tarzan"  

d. "Zakochany kundel"  

 

a. "Księga dżungli"  

b. "Król Lew"  

c. "Tarzan"  

d. "Alicja w krainie czarów"  

 

3 4 
a. "Mulan" 

b.  "Zakochany kundel" 

c.  "Kubuś Puchatek"  

d. "Dumbo"  

 

a. "Toy storyn"  

b. "Scooby Doo"  

c. "Dumbo"  

d. "Śpiąca Królewna"  

 

5 
6 

a. "Shrek"  

b. "Alladyn"  

c. "Herkules"  

d. "Piotruś Pan"  

 

 

 

Rozwiązania: 1.A 2.A 3.B 4.B 6.D .7.B 8.C 9.A 

10.C 11.D 12.A. 

a. "Merida Waleczna" 

b. "Śpiąca Królewna" 

c. "Księżniczka i Żaba" 

d. „Śnieżka” 



7 
8 

a. "Zakochany kundel"  

b. "101 dalmatyńczyków"  

c. "Kopciuszek"  

d. "Księga dżungli"  

 

a. „Królowa Śniegu” 

b. „Epoka Lodowcowa” 

c. „Dziewczynka z zapałkami” 

d. „Tarzan” 

 

 

9 10 

a. „Pinokio” 

b. „Mulan” 

c. „Tomcio Paluch” 

d. „Piotruś Pan” 

a. „Zaplątani” 

b. „Pi,ekna i Bestia” 

c. „Królewna Snieżka” 

d. „Spiąca Królewna” 

11 

12 

a. „Kacper przyjazny duszek” 

b. „12 życzeń” 

c. „Gszie jest gwiazdka” 

d. „Opowieść wigilijna” 

a. „Tarzan” 

b. „Herkules” 

c. „Piotruś Pan” 

d. „Mulan” 



ZABAWY SŁOWEM  Cz.2 

Wróżka Amanda  zaprasza Was do zabawy w rozwiązywanie  różnych bajkowych zadań. 

Zadanie pierwsze 

Wróżka przesyła Wam specjalne zadanie. Ktoś rozlał kawę na ważny list 

i nie można odczytać wszystkich informacji. Rozszyfruj 

zdania i odpowiedz na pytania o kim lub o czym mowa. 

Dokończ zdania 

1.Miała siedmiu małych przyjaciół   ....................... 

2.Mieszkał wśród Liliputów  ............................... 

3.Kot Gargamela       .................................. 

4.Z niego wyrósł piękny łabędź  ........................ 

5.Miał czerwony strój i koszyczek pełen dobroci ....................... 

6. Gdy pojawiała się wśród Muminków, towarzyszył jej ogromny chłód ….  

7.Był przywódcą Smerfów  ............................... 

8.Ulubiony sok Gumisiów  ...............................  
9.Rogaty koń .................................... 

10.Kobieta z rybim ogonem ............................... 

11.Miała cerę białą jak śnieg  .............................. 

12.Była zła i władała Krainą Śniegu .................... 

Odpowiedzi: 1. Śnieżka, 2. Guliwer, 3.Klakier, 4. Brzydkie kaczątko, 5. Czerwony 

Kapturek, 6.Buka, 7.Papa Smerf, 8. Gumijagody, 9. Jednorożec, 10. Mała Syrenka, 11. 

Śnieżka, 12.Królowa Śniegu 

Zadanie drugie 

Wróżka Amanda znów ma kłopoty. Elf miał spisać 

wszystkie książki w domowej biblioteczce wróżki, ale był 

tak roztargniony, że wszystko pomieszał. Pomóż wróżce 

Amandzie uporządkować prawidłowo tytuły książek. 

 

Zestaw 1:  

 

 Księżniczka Dratewka 

 Dziecię z Bullerbyn 

 Słoń, który jeździł koleją 

 Dzieci elfów 

 O psie na ziarnku grochu 

 Szewczyk Trąbalski 

 

 

Zestaw 2:  

 Ania z Grenlandii 

 Nowe kaczątko 

 Dziewczynka Śniegu 

 Brzydkie szaty cesarza 

 Królowa z zapałkami 

 Anaruk chłopiec 

z Zielonego Wzgórza 

 



Nudzicie się siedząc w domu?  

 Mamy dla Was propozycje zabawy, która umili Wam ten czas.  

BAJKOWY KATALOG MODY 

Propozycja zabawy dla dziewczynek 

Pomyślcie  jakie są WASZE  ulubione postaci z bajek – 

z książek czy filmów Disneya.  

Wybierzcie kilka, a potem wymyślcie i zaprojektujcie stroje i fryzury według 

Waszego pomysłu dla wybranych przez siebie postaci bajkowych.  

Każdy strój i fryzurę narysujcie na kartce A4. Technika dowolna. Możecie użyć 

kredek, mazaków, wycinanek itp. Możecie stworzyć kilka strojów i fryzur dla każdej postaci. 

Zróbcie z tych kartek  BAJKOWY KATALOG MODY.  

 

 BAJKOWY ALBUM SUPER  BOHATERÓW 

     Propozycja zabawy dla chłopców 

Pomyślcie  jakie są WASZE  ulubione postaci Super Bohaterów z bajek 

– z książek czy filmów Disneya. 

 Wybierzcie kilka ulubionych postaci i stwórzcie według własnego 

pomysłu portrety Bajkowych Super Bohaterów.   

Każdą postać Super Bohatera narysujcie na kartce A4. 

Technika dowolna. Możecie użyć kredek, mazaków, wycinanek itp.  

Zróbcie z tych kartek  BAJKOWY ALBUM SUPER BOHATERÓW. 

 

  



BAJKA O LWIE I MYSZY 

Lew, który był królem sawanny i bały się go wszystkie zwierzęta, spał sobie pewnego 

popołudnia w wysokiej trawie. Jego wielka głowa, ozdobiona bujną grzywą, spoczywała na 

potężnych łapach.  

Nieopatrznie natknęła się na niego mała Mysz, która biegła szybko wśród traw i przez 

przypadek przebiegła przez lwi nos. Wyrwany z drzemki Lew rozzłościł się i nakrył Mysz 

potężną łapą uzbrojoną w straszne pazury. 

- Och, wybacz mi kochany Lwie – przepraszała Mysz. – Nie chciałam cię przebudzić. Proszę, 

wypuść mnie a pewnego dnia ci się odwdzięczę! 

Lwa rozbawiła myśl, że takie małe stworzonko może mu się w jakiś sposób 

zrewanżować. Był przecież potężnym kotem, któremu nikt nie odważył się wchodzić w drogę 

a na dźwięk jego ryku, truchlały wszystkie stworzenia. Złość szybko go opuściła, zaśmiał się i 

pozwolił odejść małemu gryzoniowi. 

Kilka dni później, kiedy Lew wybrał się na polowanie, wpadł w pułapkę zastawioną 

przez ludzi. Spadła na niego sieć upleciona z mocnych sznurów. Lew szamotał się i wściekle 

ryczał ale nie potrafił wyplątać się z pułapki.  

Nagle pojawiła się przy nim mała Mysz, która usłyszała z oddali jego ryki.  

- Nie ruszaj się mój drogi – pisnęła. – Ja się tym zajmę. 

Drobnymi ale ostrymi jak szpilki ząbkami poprzegryzała liny w kilku miejscach i Lew znów 

był wolny. 

- Śmiałeś się, kiedy powiedziałam, że mogę ci się odwdzięczyć – powiedziała Mysz. – Teraz 

widzisz, że nawet takie małe stworzenie jak ja, może uratować lwa z opresji.  

Opracowanie: © Piotr P. Walczak : Na podstawie Bajek Ezopa 



  WIOSENNY QUIZ 

 

1. Wiosna zaczyna się: 

a. 21 marca 

b. 29 marca 

c. 1 kwietnia 

2. Wiosnę witamy, wrzucając do wody: 

a. Babę Jagę 

b. Marzannę 

c. czarownicę 

3. Pierwsze oznaki wiosny to: 

a. stroje kąpielowe, kremy z filtrem i 

kapelusze 

b. czapki, rękawice i sanki 

c. kwiaty, ptaki i dłuższe dni 

4. Jako jedne z pierwszych kwitną 

wiosną: 

a. róże 

b. krokusy 

c. rozchodniki 

5. Duży ptak z długim dziobem, wraca 

do Polski na wiosnę. Jest to: 

a. gil 

b. gołąb 

c. bocian 

6. Co to za pora roku - już nie zima, a 

jeszcze nie wiosna: 

a. przedwiośnie 

b. lato 

c. jesień 

 

7. Dzieci 

ptaków to: 

a. cielęta 

b. pisklęta 

c. źrebięta 

8. Ile wiosną trwa dzień? 

a. dłużej niż noc 

b. krócej niż noc 

c. tyle samo co noc 

9. Które zwierzęta budzą się na wiosnę? 

a. niedźwiedzie 

b. konie 

c. psy 

10. Jakie święta nie są obchodzone na 

wiosnę? 

a. Wielkanoc 

b. majówka 

c. Boże Narodzenie 

 

 

Odpowiedzi: 1. A; 2. B; 3. C; 4. B; 5. C; 6. A; 7. B; 

8. A; 9. A; 10. C. 

 


