
Kochani czytelnicy z klas 1-3!  

Biblioteka Szkolna Zdalna wita Was! 

 

Czy wy wiecie, czy wy wiecie, 
Ile dzieci jest na świecie? 
Kto by to policzyć mógł 
Tyle serc, i rąk, i nóg? 
A choć dzieci jest tak dużo, 
Wszystkie wspólnej sprawie służą, 
Wszystkie pragną, pragną z całych sił, 

Żeby świat szczęśliwy był. 

 
J. Brzechwa 

 

  



 



NA ZABAWY PRZYSZEDŁ CZAS 

 

1. Kim są te postacie? Z jakiej bajki pochodzą? 

2. Dokończ cytaty….  



3. Policz się z bajką…. 

 

4. Dopisz imię w tytule książki….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Połącz postać z książką …. 

 

6. Znasz odpowiedzi na te pytania z bajek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sp45.gdynia.pl 

 

 

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


Zielona kredka 

Agnieszka Galica 

Pewnego dnia 

wczesnym rankiem, kiedy wszyscy jeszcze spali, 

w małym pudełku spały także kolorowe kredki.  
Spała kredka niebieska, której śniło się niebo, 

spała kredka pomarańczowa i śniły się jej pomarańcze, żółtej kredce 
przyśniła się cytryna, a zielonej kredce nie śniło się nic. Obudziła się więc 

wcześnie, przeciągnęła, ziewnęła i wyszła z pudełka. Rozejrzała się wokół 
i zobaczyła, że wszyscy jeszcze śpią.  

- Zrobię im niespodziankę i narysuję coś ślicznego - 
mruczała do siebie i, szur-szur, narysowała puszystego, 

zielonego kota.  

- Hej, pobudka! - zawołała. - Wstawajcie! Zobaczcie, co 
wam narysowałam.  

Zaspane kredki wstawały i powoli kolejno 
wychodziły z pudełka. Ziewały i przecierały 

oczy ze zdumienia, aż nagle wszystkie 
zaczęły się śmiać.  

- Zielony kot? Kto widział zielonego kota? Takie koty nie 
istnieją!  

- Co wam się w nim nie podoba? - pytała zawstydzona 
zielona kredka. - Czy ten kot nie jest piękny? Popatrzcie, 

jakie ma puszyste futerko, sterczące uszy i długi ogon.  
- No tak, ale nie może być zielony - mówiły kredki. - Są 

koty rude, czarne, białe, szare albo w paski. Ale nigdy, 
przenigdy nie bywają zielone.  

- Tak bardzo się starałam. Chciałam wam zrobić niespodziankę - smuciła 

się zielona kredka. - Co mam teraz zrobić?  

- Popatrz przez okno - radziły kredki. - Zobacz, jaka zielona jest trawa, 

listki na drzewach, żabki w stawie. Możesz to wszystko narysować, 

bo wiosna jest bardzo zielona.  

Zielona kredka nie namyślała się długo. Narysowała zieloną trawę, 

po której szła Wiosna ubrana w zieloną sukienkę.  

- Patrzcie teraz! Podoba się wam?  

- No dobrze - mówiły inne kredki. - Narysowałaś zieloną, wiosenną trawę 

i Wiosnę w zielonej sukience, ale dlaczego tam jest zielony kot?  

- Nic nie rozumiecie - tłumaczyła zielona kredka. - To jest wiosenny kot 

i dlatego musi być zielony.  

- Sprytnie to sobie wymyśliłaś - śmiały się kredki. - Jeśli wiosenny kot, 

to musi być zielony.   



   POLECAMY DO CZYTANIA  

„Dlaczego rekiny nie chodzą do dentysty?” 

Z tych zabawnych historyjek dowiesz się wielu 

ciekawych rzeczy o otaczającym świecie i poznasz  

odpowiedzi na nurtujące każde dziecko  pytania! 

  Dlaczego pingwinom nie marzną stopy? 

Czy można jeść i pić, stojąc na rękach? I skąd 

na świecie wzięło się tak wiele języków?  

Bartek zastanawia się, dlaczego papużka o imieniu Pikuś, należąca 

kuzyna Olka, nie spada z drążka, gdy śpi? 

Amelka jest ciekawa, co kolor morza ma wspólnego z tęczą, a Julek 

wyjaśnia swojej siostrze Paulinie, skąd się biorą kolorowe paski 

w paście do zębów.  

 Dzień Dziecka W Bullerbyn 

Lasse, Bosse, Olle, Britta, Anna i Lisa 
urządzają Dzień Dziecka małej Kerstin, 

siostrzyczce Ollego. 

Chcą, żeby bawiła się tak dobrze, jak dzieci 
w Sztokholmie, o których Lasse przeczytał 

w gazecie. Dlatego sadzają ją na źrebaka, 
huśtają wysoko na huśtawce i spuszczają 

z okna na linie. Jednak Kerstin nie podobają 
się takie zabawy, ona woli świętować Dzień 

Dziecka na sposób bullerbyński. Czyli jak? Przeczytaj koniecznie! 

POLECAMY DO SŁUCHANIA 

Wystarczy wciśnąć klawisz Ctrl i kliknąć równocześnie myszką w obrazek. 

 

 

 

 

 

Bajka o człowieku, który nigdy 

nie kłamał      Dzieci z ulicy Awanturników 

Oprac. własne 

https://www.youtube.com/watch?v=JGkWG0qgTd0
https://www.youtube.com/watch?v=q73sm1PuRVE


BAW SIĘ Z KSIĄŻKAMI 

1. Policz półki i  książki na każdej z nich. Na których półkach jest 

tyle samo książek? Wiesz już? 

  



2. Przyjrzyj się półkom na książki i znajdź 10 różnic. 

 

3. Przyjrzyj się obrazkom. Jak myślisz czego nie lubi książka? 

 

http://www.p71.waw.pl 

 



BIBLIOTEKI Z KLOCKÓW LEGO 

 

 
Makieta Biblioteki Publicznej 
w Sztokholmie (Szwecja) 

Projekt biblioteki wykonany 
przez amerykańskiego 

bibliotekarza 

 

 

Model biblioteki publicznej Biblioteka w St. Louis (USA) 
 Budowa trwała  130 godzin 

przy wykorzystaniu 20 tysięcy 
klocków. 

 

http://booklips.pl/wp-content/uploads/2014/01/biblioteka-lego-01.jpg
http://booklips.pl/wp-content/uploads/2014/01/biblioteka-lego-04.jpg
http://booklips.pl/wp-content/uploads/2014/01/biblioteka-lego-03.jpg
http://booklips.pl/wp-content/uploads/2014/01/biblioteka-lego-02.jpg


  

Wykonany w Hiszpanii projekt 

Biblioteki j, w której 
księgozbiorem opiekują się… 

droidy z „Gwiezdnych Wojen” 

 

 

 
Widok na Bibliotekę Publiczną 
w Charlevoix (USA). 

Makieta Biblioteki Publicznej 
w Denver 

 

Źródło: http://booklips.pl 
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