
 Kochani czytelniczy z klas 1-3!  

 Biblioteka Szkolna Zdalna wita Was ponownie! 

Na początek siódma  już część naszego  Cyklicznego Konkursu literacko-plastycznego 

„WIOSNA W WIERSZACH- WIOSNA W SERCU”  

„Czy ten kwiecień ma źle w głowie?”  

Proszę pana niech pan powie, 

czy ten kwiecień ma źle w głowie? 

Raz jest zdrowy, raz z katarem 

i tak chodzi lat już porę. 

Kwiecień ciepły, kwiecień zimny 

czy wy o tym dzieciaki wiecie, 

raz w kożuchu raz w sandałach jest 

taki kwiecień plecień. 

Proszę pani od pogody, 

czy ten kwiecień nie chce zgody? 

Sypie śniegiem, słońcem praży, 

deszcz i burza też się zdarzy. 

Kwiecień ciepły, kwiecień zimny 

czy wy o tym dzieciaki wiecie, 

raz w kożuchu raz w sandałach jest 

taki kwiecień plecień. 

 

 

Jabłoneczka  (Maria Konopnicka) 

Jabłoneczka biała 

kwieciem się odziała.  
Obiecuje nam jabłuszka, 

jak je będzie miała.  

Mój wietrzyku miły, 

nie wiej z całej siły. 

Nie trącaj tego kwiecia, 

żeby jabłka były. 

  



 

  

 

 

BAJKOWE ZAGADKI         BAJKOWE ZAGADKI 

  

1. Jest ubrana jak 

na bal: w długą suknie, 

w piękny szal. 

Rozpuściła jasne włosy. 

Rąbek sukni już unosi, 

tańczy lekko, na paluszkach. 

Czy królewna to, czy 

wróżka? 

Trzewiczek jej z nóżki spadł! 

Czy już teraz każdy zgadł?...  

 

                         

2. Kto buty widział 

czerwone? 

Chodzi w jedną, w drugą 

stronę, to „miau!” – woła, 

oczy mruży, to poprawia but 

zbyt duży lub przy bucie 

sznurowadło… 

Któż to taki? Trudno 

zgadnąć?...                     

 

3. Kukułeczka kuka 

w lesie. Kto to wchodzi? 

Koszyk niesie. 

A na głowie ma czapeczkę, 

zawiązaną na wstążeczkę. 

Niesie koszyk, w tym koszyku 

pełno różnych smakołyków.                             

 

4. Z płatka róży kołderka, 

a kołyska z orzecha. 

Taka mała drobinka, 

tyle przygód ją czeka.                                        

 

5. Był braciszek 

i siostrzyczka 

wielki apetyt mieli 

na pierniczka. 

Po lesie chodzili, 

szukali, 

jagódki dla mamy zbierali.                                 

 

6. Każda królewna, a tym bardziej 

ona, 

winna uważać 

na wrzeciona.                               

 

7. Nieraz w bajkach 

widziałem 

i zwiedzałem 

go w snach, 

ale prawdę 

Ci powiem: 

częściej widzę 

go w drzwiach.                             

 

8. Jakim to pojazdem, 

ciągniętym przez 

konie, 

podróżowali niegdyś 

królowie w koronie?           
 

9. Jakie to zwierzę z bajek 

ma takie zwyczaje: 

gdy chce połknąć 

wnuczkę, 

to babcię udaje?                                                    

 

10. Jaka osoba z dawnych bajek 

z miotłą się wcale nie rozstaje?        



KRZYŻÓWKA  

Wpisz nazwy przedmiotów i odczytaj hasło!

                     

          

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 8. 

 

 

 

 

6  

 

2  

 

1  
 

3  

 

 

4 

 

 

 

4 

 

5  

 

7  

 

 

9  

 

 

9 

 

10  

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 



Quiz wiedzy ogólnej– sprawdź, co potrafisz! 

 

Proponujemy Wam Was quiz – jako forma relaksu i jako świetna zabawa! Bo to, że nie 

możemy spotykać się na dworze z innymi dziećmi, nie oznacza, że nie możemy się dobrze 

bawić!! 

 

1. Ile godzina ma minut: 

a) 40 

b) 50 

c) 60. 

 

 

2. Stolicą Polski jest:  

a) Kraków 

b) Warszawa 

c) Gdańsk. 

3. Najdłuższa rzeka Polski to: 

a) Warta 

b) Wisła 

c) Odra. 

4. Na godle Polski widnieje ptak. Jest to: 

a) orzeł 

b) kruk 

c) zimorodek.  

 

 

 



5. Gdy ziemia ma za mało wody, mówi się ,że jest: 

a) susza 

b) pożar 

c) powódź. 

 

6. Jaki kształt ma planeta Ziemia:  

a) kwadratowy 

b) płaski 

c) okrągły 

7. Słońce to: 

a) gwiazda 

b) planeta 

c) meteor. 

8. To ponoć najlepszy przyjaciel człowieka. Jest to:  

a) delfin 

b) wiewiórka 

c) pies. 

9. Drzewo, którego owoc to tzw. noski to: 

a) klon 

b) kasztanowiec 

c) dąb. 

10. Najzdrowszym napojem jest:  

a) herbata 

b) oranżada 

c) woda. 

Odpowiedzi: 1. C; 2. B; 3. B; 4. A; 5. A; 6. C; 7. A; 8. C; 9. A; 10.  



Drogie dzieci 

Szkoła jest teraz zamknięta i trwa nauczanie zdalne. Dużo czasu spędzacie teraz w domu 

i przy komputerze. Musicie jednak pamiętać o pewnych zasadach, jakie trzeba stosować, żeby 

lekcje i zabawa przy komputerze były przyjemne i bezpieczne. 

ZASADY ZABAWY I NAUKI 
Z KOMPUTEREM 

1. Umyj i wytrzyj ręce przed 
pracą przy komputerze! 

 

2. Nie siedź zbyt długo przy 

komputerze! Po maksymalnie 45 
minutach musisz zrobić sobie przerwę! 

 

3. Ważne jest dobre 
biurko i wygodny, najlepiej  
regulowany fotel! 

 

4. Utrzymuj porządek na biurku!  

5. Siedź PROSTO i w odpowiedniej ODLEGŁOŚCI! 

 

6. Nie ustawiaj monitora na tle okna 
i naprzeciwko okna! Dbaj o 
dobre oświetlenie! 

 

7. Nie pij i nie jedz przy 
komputerze!  



JEŚLI KORZYSTASZ Z INTERNETU, GRASZ W GRY 

INTERNETOWE MUSISZ PAMĘTAĆ O WAŻNYCH 

ZASADACH BEZPIECZEŃSTAW W SIECI  

 

Źródło : szkolamedialna.pl 



NASZE POMYSŁY  

NA WSPÓŁNE ZABAWY W DOMU Z RODZICAMI I RODZEŃSTWEM 

MAGICZNE PUDEŁKO Z BAJKAMI  

Potrzebujesz: 

- pudełka 

- czarnego markera 

- niebieskiego papieru 

- żółtego papieru 

- białego papieru 

- nożyczek 

Oto co musicie przygotować: 

Krok 1: Weź niebieski, żółty i biały papier. Potnij kartki na 

niewielkie prostokąty. Na niebieskich narysuj różne osoby – 

chłopca, dziewczynkę, rodzinę, księżniczkę, rycerza, szalonego 

naukowca. Kto jeszcze przychodzi Ci do głowy? Narysuj tyle 

postaci, ile tylko chcesz!  

 

Krok 2: Na żółtych 

prostokątach narysuj miejsca lub czynności. Potrzebujesz 

podpowiedzi? Może wyspa, zamek, huśtawka, stadion, 

domek, szkoła lub plaża?  

 

Krok 3: Na białych prostokątach 

narysuj różne przedmioty - może to być cokolwiek. Tu kilka 

podpowiedzi na dobry początek: samolot, kot, czarodziejska różdżka, 

butelka, deskorolka i tak dalej.  

 

Krok 4: Złóż wszystkie karteczki na cztery, tak żeby nie było widać 

rysunków. Teraz włóż wszystkie do pudełka.  

Możesz zacząć zabawę.  

 Wylosuj z pudełka jedną białą, jedną żółtą i jedną 

niebieską karteczkę.  
 Po losowaniu otwórz karteczki i wymyśl historię, w której wykorzystasz wszystkie 

wylosowane elementy.  

 Kiedy skończysz, złóż je z powrotem i włóż do pudełka. Teraz kolej na następną 

osobę i nową historyjkę! 

 
Źródło: www.danonki.pl 

http://www.danonki.pl/


   BAJAKA O ŻÓŁWIU I ZAJĄCU 

Pewnego razu Zając spotkał Żółwia, który powoli szedł polną ścieżką. Zając nie miał 

specjalnie nic do roboty, zaczął więc krążyć wokół Żółwia i przechwalać się jaki to jest 

sprytny, zwinny i szybki. 

- Jestem tak szybki, że nie doścignie mnie nawet najszybszy wiatr – stwierdził Zając. 

Na Żółwiu przechwałki nie robiły większego wrażenia, więc szarak zaczął z niego kpić. 

- A ty z tą swoją skorupą wleczesz się i wleczesz jak ten… jak ten… – Zając szukał 

odpowiedniego słowa. – Jak ten żółw!  

- Ja też jestem niezłym biegaczem – odparł na to Żółw. 

- Co? Ty umiesz szybko biegać? – Zając złapał się za brzuch ze śmiechu i tak się ubawił, że 

aż mu łzy z oczu pociekły. 

- Nie wierzysz? – zapytał Żółw. – Idę o zakład, że pierwszy dotrę do końca tego pola. O tam, 

gdzie rośnie ta pochyła wierzba. 

- Zgoda! Niech ci będzie – prychnął Zając. – Trzy! Dwa! Jeden! Start! 

Rozpędził się, w kilka chwil przemierzył pół dystansu, po czym przystanął i obejrzał się za 

siebie. Żółw ledwie ruszył z miejsca i wlókł się niemiłosiernie.  

- Ech, po co tak się wysilać – skrzywił się Zając w lekceważącym uśmiechu. – Zanim tu 

dotrze, minie pół dnia. W tym czasie utnę sobie drzemkę. 

Położył się i usnął zadowolony. Spał i spał a Żółw w tym czasie powoli ale cierpliwie 

posuwał się naprzód. Dotarł do śpiącego szaraka, a gdy go mijał, ten tylko przewrócił się na 

drugi bok. Kiedy Zając w końcu się obudził, zerwał się na równe nogi, rozejrzał się nerwowo 

i dostrzegł Żółwia tuż przed pochyłą wierzbą. Rzucił się naprzód, rozpędził, ale było już za 

późno. Kiedy dogonił Żółwia, ten był już za linią mety. 

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



BRZYDKIE KACZĄTKO 

Kacza Mama i jej dwoje dzieci baraszkuje radośnie po jeziorze. 

Przyjrzyj się uważnie kaczątkom i mamie na obydwu obrazkach i znajdź 12 róznic! 

Dobrej Zabawy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO CZYTANIA 

 

„Sposób na Elfa” Marcin Pałasz 

„Nigdy nie miałem psa, nie wiedziałem więc, jak 

to jest. Kiedy jednak zobaczyłem wesoły pysk Elfa 

na zdjęciu – zakochałem się w nim od pierwszej 

chwili! Okazało się, że pies to mnóstwo czułości, 

przezabawnych sytuacji i miłość na całe życie! 

Oraz kilka niezłych przygód. Zresztą, sami 

przeczytajcie!” 

 

Sposób na Elfa to opowieść o psie, który prawie 
całe swoje młode życie spędził w schronisku. Każdy 

z jego czworonożnych towarzyszy czeka tam  na swój wielki dzień. Dzień, 
w którym trafi do dobrego domu... 

Pewnego dnia marzenie Elfa się spełnia. Zostaje zabrany do nowego domu 
przez Dużego i Młodego, czyli ojca i syna. 

Chcecie dowiedzieć się co było dalej? Sięgnijcie po tą zabawną i pełną 

ciepłych uczuć książkę. Spędzicie przy niej wiele przyjemnych chwil, 
śmiejąc się ciągle niemal do łez. Marcin Pałasz ukazuje świat na przemian 

z perspektywy psa i jego właścicieli. Wybuchy śmiechu gwarantowane! Nie 

brak w książeczce wątku przygodowo-kryminalnego, czy elementów 
obyczajowych. 

Wychowanie psa to nie lada wyzwanie! Zaraz, zaraz a może to Elfa czeka 

misja, by wychować sobie Panów, którzy go przygarnęli? I kto tu właściwie 
kogo adoptował? 

 
Książka dostępna w LEGIMI w formie audiobooka oraz 

ebooka.  
 

(Najedź myszką na obrazek z napisem Legimi, wciśnij klawisz Ctrl i kliknij 

myszką, a znajdziesz się na stronie Legimi). 

 

 

https://www.legimi.pl/ebook-sposob-na-elfa-marcin-palasz,b373027.html

