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Drzewo pokoju 

 
My, dzieci całego świata, bez względu  
na kolor skóry, pragniemy pokoju. 
Niech pokój jak drzewo urasta w chmury! 

 
I chociaż z różnych języków pragnienie nasze 
wyrasta, 
drzewo pokoju – jest jedno i wszystkie łączy miasta.  
I wszystkie łączy wioski,  
we wszystkich przegląda się rzekach. 
Czy to Sekwana, czy Wisła.  
Czy Amazonka daleka. 

 
Na naszym drzewie pokoju owoce będą dojrzewać.  
I nikt nie będzie głodny w cieniu naszego drzewa. 
 
A kiedy pieśń posłyszą gałęzie naszego drzewa,  
będą jak nasze serca we wszystkich językach śpiewać! 

Ewa Skarżyńska 



 
  



Dzień dziecka 

GDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT 

CZYLI KILKA SŁÓW O DNIU DZIECKA 

Dzień Dziecka jest sympatycznym świętem, 

rozpowszechnionym w wielu krajach. 

Tradycyjnie w Dzień Dziecka rodzice obdarowują swoje 
pociechy mniejszymi bądź większymi upominkami.  

1 czerwca z tej okazji w wielu miastach w całej Polsce 
przygotowywane są także wyjątkowe atrakcje dla dzieci. 

Nie każdy zna jednak jego historię. Kojarzy się ono 

z beztroską, zabawą i dziecięcą niewinnością, jednakże 
za pochodzeniem Dnia Dziecka kryje się szczytny cel i głębsza 

ideologia 
 

Międzynarodowy Dzień Dziecka w Polsce oraz w byłych 

państwach socjalistycznych obchodzony jest 1 czerwca już od 1950 
roku. 

Po raz pierwszy święto to zorganizowano w związku z akcją 
zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim.  

Dwa lata później Dzień Dziecka stał się świętem stałym.  

Jego inicjatorem jest organizacja zwana International Union for 
Protection of Childhood, której celem było zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. 
 

W 1954 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 

Zjednoczonych (ONZ) ustanowiło oficjalne święto Dnia Dziecka.  

ONZ zleciło wszystkim państwom organizowanie jego obchodów 
w celu propagowania idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi 
całego świata oraz do promowania działań na rzecz ich pomyślnego 

rozwoju. 

   Na świecie  świętuje się także  Dzień Praw Dziecka 
20 listopada, w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw 

Dziecka (w 1959 r.) oraz Konwencji o Prawach Dziecka 
(w 1989 r.).  

 
 
Źródło: 

https://www.radiozet.pl  

 
 

 
 



 

Psychozabawa dla najstarszych 
uczniów klas 7 i 8 

Jakim będziesz licealistą?  

1. Zdanie, którego najczęściej używasz, to: 
A. Skręćmy jakąś imprezkę… 
B. To nie jest cool… 
C. Jest mnóstwo zadane… 
D. Nie podoba mi się pomysł klasy na… 
E. Warto by zorganizować… 

2. Gdybyś miał sporo kasy: 
A. urządziłbyś imprezę, jakiej dawno nie było, 
B. kupiłbyś taki ciuch, który już każdy w klasie ma, a Ciebie 
wciąż na niego nie stać, 
C. kupiłbyś tę super drogą książkę, na którą wszyscy czekają w kolejce w bibliotece, 
a podobno bez niej ani rusz u biologicy, 
D. kupiłbyś sobie rzecz, o której dawno marzyłeś, 
E. zorganizowałbyś klasową wycieczkę, na którą nigdy nie było Was stać, bo kilku osobom nie 

miał kto dofinansować wyjazd 

3. Jutro klasówka z matmy i powtórka z historii. Myślisz: 
A. Może da się wykombinować jakieś zwolnienie? 
B. Wszyscy robią ściągi, ja też zrobię. 
C. Będę się uczyć do rana, jakoś zdążę. 
D. Nie będę się martwić, część historii już umiem, bo trochę się tym 
interesuję, a matma to przedmiot nie z mojej bajki, mogę dostać 
gorszą ocenę (lub odwrotnie – matmę umiem, a historię sobie 
odpuszczam). 
E. Podzielmy się, zrobię notatki z tego, Kaśka z tego, wymienimy się  

i jakoś będzie z historią; matmę wytłumaczy nam Paweł… 

4. Jest impreza, ale Tobie to nie pasuje, bo jutro klasówka z historii. 
A. A tam, może przełożymy. Idę na imprę… 
B. Nie chce mi się, ale pójdę choć na chwilę. Nie warto być kujonem. 
C. Historia ważniejsza od imprezy. 
D. Nie pójdę. Matko, tyle razy rezygnowałem z imprezy… 
E. Dzwonię do wszystkich i pytam, czy nie lepiej przełożyć… 

5. Zbliżają się Twoje urodziny, nie masz kasy na imprezkę. Rodzice mówią: 
„Damy ci pieniądze, ale wtedy kupimy ci mniejszy prezent.                                 
Ten, o którym marzyłeś, musi zaczekać”. 
A. No trudno, co to by były za urodziny bez imprezy. 
B. Co powiedzieliby ludzie w klasie? Wszyscy zapraszają wszystkich, to ja też. 



C. To nawet lepiej, nie będzie imprezy… 
D. Nie! Nie mogę zrezygnować z tego prezentu, marzę o nim od dawna. Zrobię imprezę tylko 
dla najbliższych przyjaciół. 
E. A gdyby tak urządzić imprezę składkową? Albo wspólną z Ewą i Martą? 

6. Dziś matma. Część klasy jest nieprzygotowana i chce uciec. Myślisz: 
A. Super, matma nam przepadnie. I tak nic nie 
umiem… 
B. Jak wszyscy uciekną, to ja też…  
C. Co powie pani od matmy? 
D. Zastanówmy się, czy ja jestem nieprzygotowany 
i muszę uciekać. 
E. Zastanówmy się, może dałoby się przekonać 
matematyczkę, że tego nie rozumiemy i prosimy 
o ponowne wytłumaczenie funkcji. 

7. W szkole najbardziej denerwuje mnie, że: 
A. trzeba się uczyć, ale poza tym jest OK, gdzie bym 
robił te wszystkie numery? 
B. trzeba się tyle uczyć, ale z drugiej strony – wszyscy muszą, 
C. jest za mało czasu na przygotowanie się do klasówek, 
D. trzeba się uczyć także tych przedmiotów, które w ogóle nas nie interesują, 
E. nie jest przestrzegany kodeks ucznia, a nauczyciele nie zawsze traktują nas jak ludzi. 

8. Najbardziej nie lubię, gdy nauczyciel: 
A. nie daje się zagadać w czasie lekcji, bo rozszyfrował już nasze numery, 
B. zadaje nam za dużo, 
C. zadaje nam coś, co wymaga chodzenia do biblioteki, szperania w różnych źródłach; 
przecież wszystko jest w podręczniku, łatwiej byłoby się uczyć, 
D. zadaje nam zadanie bez sensu, wymagające głównie przepisywania, 
E. nie pozwala się podzielić pracą, a byłoby łatwiej. 

9. Pan zadał za trudne zadanie z fizy. Może się 
pomylił? 
A. Ktoś na pewno odrobi i odpiszę. 
B. Pożyczam zeszyt od koleżanki ze starszej klasy, może 
u niej było takie zadanie, to przepiszę. 
C. Będę siedzieć, dopóki nie rozwiążę. Jeśli nie, zwrócę 
się do znajomego mamy, który jest fizykiem, może on 
mi to wytłumaczy? 
D. Fiza nie jest moim ulubionym przedmiotem, 
nie będę się przejmować. 
E. Czy nikt nie zna telefonu do pana od fizy, może by się 
upewnić, czy się nie pomylił? Chyba że… jutro wszyscy 
mu wytłumaczymy, że nic nie rozumiemy… 

 



10. Najbardziej lubię, gdy praca domowa…  
A. Praca domowa i lubię? 
B. Jest taka sama dla wszystkich i nie wymaga zbyt wiele wysiłku. 
C. Ma temat tak sformułowany, że wszystko można znaleźć w podręczniku. 
D. Dotyczy moich zainteresowań, mogę się zagrzebać w czytelni i czytać tylko o tym, co lubię. 
E. Jest pracą zespołową i okazją do wspólnego spotkania. 

11. Czytelnia to miejsce: 
A. Do którego nie zaglądam, bo po co? 
B. Do którego chodzę wtedy gdy wszyscy, kiedy nie ma 
już innego wyjścia. 
C. Fajne, bo można znaleźć wszystkie potrzebne książki. 
Ale wolę uczyć się z podręcznika. 
D. Wymarzone do nauki: nikt nie przeszkadza, cichutko. 
I jest tu tyle książek, które chciałbym mieć. 
E. Wymarzone na spotkanie ze znajomymi.                 
Najpierw nauka, a potem już można iść do jakiejś super 
knajpy. 

12. Twoim idolem jest: 
A. Muniek Staszczyk albo Max Kolonko, 
B. Weronika Rosati lub Małgorzata Kożuchowska, 
C. Tomasz Lis, 
D. nie mam idola, każdy sam dla siebie powinien nim być, no… może nobliści są idolami 
w pewnym sensie… 
E. Marek Kotański, papież. 

Najwięcej odpowiedzi A: 
Jesteś typem imprezowicza luzaka. W gimnazjum umiałeś zdobyć sympatię kolegów 
i niektórych nauczycieli. Dusza towarzystwa, ktoś, kto potrafi wzruszyć nawet groźną 
geograficę! 
Ale uwaga! Może okazać się, że Twoje metody stosowane w gimnazjum nie sprawdzą się 
w LO. Uważaj! To, co wzruszało panią od geografii w gimnazjum, może wkurzyć pana w LO. 
Nie przegnij! Bo możesz stać się przypadkiem najczęściej pytaną osobą w klasie, a wtedy 
nie będzie wesoło. Przyhamuj trochę i zastanów się, czy pod maską luzaka nie skrywa się 

szara, nieciekawa osoba. Pomyśl o jakichś zainteresowaniach, bo z luzu nie zdasz matury. 🙂 

Najwięcej odpowiedzi B:  
Jesteś typem szarej myszy. Jak to? Masz wszystkie modne ciuchy i słuchasz tego, co jest 
akurat na topie? Ano właśnie. Ale pomyśl, czym się wyróżniasz. 
No niczym! Może głównie zajmuje Cię niewychylanie się? Czy przypadkiem nie za bardzo 
dbasz, by być na topie? A co z tego zostanie? Pomyśl o własnych zainteresowaniach. 
I zastanów się, czy naprawdę wszystkich lubisz tak samo? I czy na pewno lubisz to samo 
co wszyscy? Poszukaj naprawdę bliskich Ci osób. Nie marzysz o prawdziwej przyjaźni? 

 



Najwięcej odpowiedzi C: 
Jesteś typem kujona. Nie masz czasu na imprezę ani wyjście do kina. Jesteś pilny 
i obowiązkowy, ale nie starcza Ci czasu na przeczytanie dodatkowej lektury. Pomyśl, by jakoś 
sprecyzować swoje zainteresowania, bo w dzisiejszych czasach trudno być omnibusem. 
Zastanów się też, czy czasem nie warto wyjść poza podręcznik, zamiast dziesiąty raz czytać 
ten sam tekst… Częściej odwiedzaj kina, teatry, czytelnie. Może tam spotkasz bratnią duszę? 
A poza tym nauczysz się patrzeć szerzej, wnikliwiej i bardziej krytycznie na świat. Selekcjonuj 
informacje! 

 

Najwięcej odpowiedzi D:  
Jesteś typem indywidualisty. Nie zważasz na to, co powiedzą o Tobie inni. Uczysz się tego, 
co lubisz. Masz szansę na duże osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 
Nie zmarnuj tego. Pokaż swoją indywidualność innym. Może wtedy koledzy wybaczą Ci, 
że nie byłeś na ostatniej imprezie, bo zająłeś się czym innym, a nauczyciel matmy, że nie 
radzisz z nią sobie tak dobrze jak z polskim. Nie lubisz imprez? OK. Ale uważaj, by dbając 
o swój rozwój, nie zgubić po drodze jakiejś przyjaźni. I choć czasem daj odpisać zadanie. 
Nieraz dobrze jest czuć przychylność klasy. 

Najwięcej odpowiedzi E: 

Jesteś typem społecznika. Pomoc innym? Duża akcja? Spontaniczna impreza? Jesteś do tego 

pierwszy. Masz szansę zostać przewodniczącym klasy albo spełnić się w szkolnym klubie 

wolontariuszy. Jesteś towarzyski i aktywny. 

Ale uważaj, by w ferworze licznych akcji nie zgubić priorytetów. Czasem jednak się poucz. 

Chociażby tych przedmiotów, które przydadzą Ci się na maturze. I bądź bardziej tolerancyjny. 

Nie wszyscy mają takich idoli jak Ty i nie wszystkich, tak jak Ciebie, pociągają Twoje akcje. 

Źródło : http://aleklasa.pl 

http://aleklasa.pl/carpe-diem/carpe-zaplecze/jakim-bedziesz-licealista-psychozabawa


ROZMAITOŚCI DLA KAŻDEGO: MŁODSZEGO I STARSZEGO 

1. Książki z kolorem w tytule. Jakiego koloru zabrakło? 

 

2. Jakie tytuły lektur szkolnych ukryte są w kapeluszu? 

 

 

 

 

  



3. Ile wyrazów utworzysz ze słowa BAJKOPISARZ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rozwiązaniami rebusów są imiona postaci znanych z mitologii.  



5. Znajdziesz w pięć minut umieszczone poniżej tytuły książek? 

Udało Ci się? Jesteś Mistrzem!  

Nie udało się? Ile czasu potrzebowałeś? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baśnie 

 

Pinokio 

 

Most do Terabithi 

Pilot i Ja 

 

Ten obcy 

 

Czarna owieczka 

Noelka Psie troski Polyanna 

Karolcia 
 

Martynka Jezioro osobliwości 

Matylda 
 

Koziołek Matołek Biały kieł 

Nudzimiesie 
 

Psotny Franek Hobbit 

Czarownica 
 

Czarownica i pierniki 
 

Basia i moda 

Źródło: https://sp45.gdynia.pl/zabawy-czytelnicze/ 

https://sp45.gdynia.pl/zabawy-czytelnicze/


DRZEWA, KRZEWY I OWOCE W KSIĄŻKACH  

1.Aby ożywić spetryfikowanych 
należy uwarzyć eliksir z:  

2.Jakie owoce Gepetto obierał 
dla Pinokia? 

 
 

a. passiflory 
b. mandragory 

c. lobelii 

 

a. jabłka 
b. banany 

c. gruszki 

 
3.Jaki owoc zła macocha podała 
Królewnie Śnieżce? 

4.Jakich krzewów było najwięcej 
w tajemniczym ogrodzie? 

 

 

a. jabłko 

b. gruszkę 
c. banana 

a. róż 

b. azalii 
c. hortensji 



5.W których z wymienionych 
książek występują baobaby? 

6.Na pniu jakiego drzewa stała 
chatka Jagi i Łamignata? 

 

 

a. „W pustyni i w puszczy”, 

„Akademia Pana Kleksa” 
b. „W pustyni i w puszczy”, 

„Mały Książę” 

c. „Akademia Pana Kleksa”, 
„Mały Książę” 

 

a. na buku 

b. na klonie 
c. na dębie 

 

7.Z jakiego (magicznego) drzewa 

zrobione było czerwone krzesło? 
8.Z kaczki dziwaczki „zrobił 

się zając. W dodatku cały w … 

 

 

a. z modrzewia 

b. z dębu 
c. z jesionu 

 

a. migdałach 

b. buraczkach 
c. ryżu 

 
1,b, 2.c, 3.a, 4.a, 5.b, 6.c, 7.b, 8.b Źródło : http://biblionecik.blogspot.com 

http://biblionecik.blogspot.com/


 

NAJŁADNIEJSZE BIBLIOTEKI DZIECIĘCE NA ŚWIECIE 

 
 

Dział dziecięcy w Bibliotece 
Publicznej w Brentwood, Tennessee 

(USA). 

 

Biblioteka Centrala w Kansas 
City (USA). 

 

 

 

Wejście do działu dziecięcego 

w Bibliotece Publicznej w Cerritos, 
Kalifornia (USA). 

Biblioteka Szkoły Podstawowej 

w Bridge City (USA). 
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Dział dziecięcy Biblioteki Publicznej 

w Plainfield (USA). 

 

Biblioteka Centralna im. 

Benjamina L. Hooksa w Memphis 
(USA). 

 

 
 

Biblioteka dziecięca w zabytkowym 

magazynie w Monterrey (Meksyk). 

 

Pokój dziecięcy w Bibliotece 

Publicznej w Camarillo 
w Kalifornii (USA). 

 

 
 

Zielona Biblioteka w Bibliotece 

Centralnej (Singapur). 

 

Biblioteka Publiczna 

w Southfield (USA). 

Źródło:  http://booklips.pl 
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