
Kochani czytelniczy z klas 1-3! 

 Biblioteka Szkolna Zdalna wita Was ponownie! 

Na początek druga część naszego  Cyklicznego Konkursu literacko-plastycznego 

„WIOSNA W WIERSZACH- WIOSNA W SERCU” 

Przeczytaj dwa kolejne  wierszyki o wiośnie. Wybierz jeden, który bardziej Ci się 

podoba i zrób znowu 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.), żeby na koniec naszych spotkań zrobić „ALBUM O WIOŚNIE”. 

 „Wiosna” (Grażyna Świerczyńska) 

Przyszła do nas pani wiosna, 

cała w sukni z kwiatów. 

Uśmiechnięta i radosna, 

wśród lecących ptaków. 

Powróciły z nią bociany, 

z dalekiej Afryki. 

Żaby w stawie się zbudziły, 

misie i jeżyki. 

W krzewach słychać śpiew skowronka, 

słonko mocniej grzeje. 

Na listeczku śpi biedronka, 

wiatr leciutko wieje. 

Witaj wiosno! Piękna pani. 

Cieszy nas twój powrót. 

Zieleń liści, świerszczy granie, 

kwiatów pełen ogród. 

 

Krótki wierszyk o wiośnie (Beata Jaczewska)  

Wiosną na łące ruch się zaczyna, 

wszyscy się cieszą, że mija zima, 

będzie przyjemnie i będzie miło, 

będzie się wreszcie boso chodziło. 

Słonko już świeci, rozkwitły drzewa, 

ptaszek w gałęziach co rano śpiewa, 

budzą się żaby, borsuki, jeże, 

ścieżką ruszymy przez las na rowerze. 

Wiosna ma z polnych kwiatów sukienkę, 

do młodych listków wyciąga rękę, 

uśmiech słoneczny ma na swej buzi, 

lubią ją wszyscy: mali i duzi. 



Zagadki z bajek Disneya 

Czy znasz bajki Disneya?  

Przekonaj się sam! Przeczytaj uważnie nasze zagadki.                

Wiesz już o jakich  postaciach z bajek Disneya mówią? Prawda, że łatwe?! 

 

  Pod wodą zamieszkuje, 

wciąż przygód poszukuje. 

Z Dorą rafy koralowe podziwia, 

od rekinów jak najdalej odpływa. 

Z gatunku Błazenków pochodzi, 

czy wiecie o kogo chodzi? 

 

  Ma śliczny głosik i długi ogon, 

Jej piękny pałac stoi pod wodą, 

Kiedy Eryka zobaczyła, 

Szybko dla niego głowę straciła...:) 

By móc z nim być wszystko zrobiła, 

Nawet ogonek w nogi zmieniła.  
 

Podstępnie wykradziona i zamknięta 

w wieży.  Z Pascalem dzieli swoje troski 

i codziennie czesze dłuugie włoski.   

 

Ma warkocz śnieżno biały 

Na sukni swej kryształy 

Gdy z siostrą się bawiła 

Przypadkiem ją zmroziła  

 
Duży, gruby i zielony 
Szczur to mój przysmak ulubiony 
Osioł mym przyjacielem, Fiona żoną  
Mam też gromadkę dzieci 
wymarzoną 

 

 

 

 

 

O kim mowa ...Rude włosy, łuk u boku, 

koń jej dotrzymuje kroku. Ciastko 

mamie darowała bo odmienic los swój 

chciała. Czarownica niemiła klątwę złą 

rzuciła i mamę dziewczyny w miśka 

zmieniła.   

 

 Indiańska władczyni, co kocha 

zwierzęta, 

o ludzi swych potrzebach pamięta. 

Długie włosy, śpiew słowika 

zwinna, odważna, koziołki fika  

 

 

Młodego jelonka każdy zna, co 

wśród lasów sobie gna. To książę, 

syn Króla Lasu. Całą swą młodość 

z przyjaciółmi spędza. Później łanię 

Felinkę poznaje, która jego żoną 

się staje.  

  

  Dzielni bohaterowie w Nibylandii 

mieszkają, 

a Hak i Swądek z nimi szans nie mają. 

Często wołają: Ahoj Kamraci! 

Już wiecie kto tak krzyczy? Jake i … 

 



Z jakich filmowych bajek pochodzą te zwierzęta? 

Dopasuj zdjęcie do tytułu filmu! 

TYTUŁY  FILMÓW :     

A. „Księga Dżungli” 

B. „Pingwony z Madagaskaru” 

C. „Piorun” 

D. „Epoka lodowcowa” 

E. „101 dalmatyńczyków” 

F. „Kraina lodu” 

G. „Zakochany kundel” 

H. „Lilo i Stich” 

I. „Mój brat niedźwiedź” 

 

 

 
 

 



 


