
Kochani czytelnicy z klas 1-3! 

Biblioteka szkolna też działa zdalnie!  

Pamiętajcie, że jesteśmy z Wami cały czas, chociaż na odległość!  

Systematycznie będziemy zamieszczać tutaj różne zagadki  czytelnicze.  Bawcie się! ! Zapisujcie 

odpowiedzi! Dla najbardziej wytrwałych po powrocie do szkoły czeka niespodzianka! 

ZACZYNAMY! 

Cykliczny Konkurs literacko-plastyczny 

„WIOSNA W WIERSZACH- WIOSNA W SERCU” 

Przy każdym naszym spotkaniu znajdziesz tutaj  dwa wierszyki o wiośnie. Przeczytaj je 

w wolnej chwili. Wybierz jeden, który bardziej Ci się spodoba i zrób 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.) 

Następnym razem znów otrzymasz kolejne dwa wierszyki i zrobisz następną ilustrację. 

Na koniec naszych spotkań będziesz mieć kilka takich obrazków. Zrobisz z nich wtedy 

„ALBUM O WIOŚNIE”. 

Po powrocie do szkoły przynieś pracę do Biblioteki Szkolnej. Pochwal się co zrobiłeś. 

Dla najbardziej wytrwałych będą niespodzianki!  

A oto wierszyki 

Przyszła wiosna (Hanna Ożogowska)  

Przyszła wiosna na podwórko, 

Zagląda do sieni: 

-Dalej, grabie i łopaty, 

Do roboty w ziemi! 

Jak się mamy, pani miotło, 

Czeka cię robota, 

Nie chcę ja mieć na podwórku 

Odrobiny błota! 

Przyszła wiosna do ogródka, 

Patrzy pod opłotki; 

-Ruszajcie no z ziemi prędzej, 

Mlecze i stokrotki. 

Będą teraz ciepłe noce, 

Jak i ciepłe dzionki, 

Okrywajcie się kwiatami, 

Grusze i jabłonki! 

Chodzi wiosna po podwórku 

I porządki czyni. 

 

Będzie pięknie, bo z tej wiosny 

Dobra gospodyni. 



Powitanie wiosny (Maria Konopnicka) 

Leci pliszka 

spod kamyczka: 

- Ja się macie dzieci! 

Już przybyła 

wiosna miła, 

już słoneczko świeci! 

 

Poszły rzeki w 

świat daleki, 

płyną het - do morza; 

A ja śpiewam, 

a ja lecę, 

gdzie ta ranna zorza! 

 

ZABAWY, ZAGADKI CZYTELNICZE 

Znasz Baśnie H.Ch. Andersena ? Zaraz się przekonasz.  

Przeczytaj fragmenty kilku baśni i odgadnij jaki jest ich Tytuł.  Rozwiązanie na końcu. 

 

A. „Do jego serca wpadł także taki odłamek. Za chwilę to serce przemieniło się w grudkę 

lodu” 

B. „- O, bardzo źle! – powiedziała księżniczka – całą noc oka nie mogłam zmrużyć. Nie 

wiadomo, co tam było w łóżku.”. 

C. „Wreszcie duże jajo pękło. <<Pip, pip!>> - zapiszczało pisklątko i wylazło; było 

bardzo duże i brzydkie” .  

D. „Pomimo to stał tak pewnie na jednej nodze jak inni na dwóch i właśnie ten żołnierz 

bez nogi wyróżniał się najbardziej”/. 

E. „Pewnej, nocy gdy leżała w swoim ślicznym łóżeczku, przyszła wstrętna ropucha; 

wskoczyła przez okno, bo szyba była stłuczona”/  

F. „...był to stary Chinczyk, również z porcelany, który potrafił kiwać głową i 

utrzymywał, że jest dziadkiem małej pasterki, tylko, ze nie potrafił tego dowieść”.  

G. „Nie mogę zbudować gniazdka mego i mieszkać w pałacu, ale pozwól mi przylatywać 

od czasu do czasu, gdy sam będę miał ochotę ...”.  

 

Odpowiedzi : A. „Królowa Śniegu”. B. „Księżniczka na ziarnku grochu”, C. „Brzydkie kaczątko”, D. „Dzielny 

ołowiany żołnierz”, E. „Calineczka”, F. „Pasterka i kominiarczyk”, G. „Słowik”. 

 



BAJKOWE REBUSY 

Rozwiąż Rebusy.  A dowiesz się jakie to Bajki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Odpowiedzi : Herkules, Bob Budowniczy, Pies Pluto, Muminki, Myszka Miki. 


