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WIOSENNE SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ  

 – PONIEDZIAŁEK 19.04.2021 r. 

 

Dzień dobry! 

Zapraszam wszystkich chętnych 

uczniów, rodziców i nauczycieli do 

wspólnych wirtualnych: WIOSENNYCH 

SPOTKAŃ Z KSIĄŻKĄ -  PRZECZYTAJ! – 

POSŁUCHAJ! – POMYŚL! – DZIAŁAJ! – 

ZRELAKSUJ SIĘ! 

 

Pamiętajcie, jeśli  macie ochotę wypożyczyć książki z naszej szkolnej 

biblioteki lub pochwalić się efektami swojej pracy, a może po prostu 

porozmawiać – piszcie na adres:  zss8biblioteka@interia.pl 

Czekam na Was! 

 

PRZECZYTAJ! – POSŁUCHAJ! – POMYŚL! – DZIAŁAJ! – ZRELAKSUJ SIĘ! 

 

• DLA NAJMŁODSZYCH - rodzinna lektura wiersza, w którym część słów 

została zastąpiona rysunkami. 

 Jeśli masz ochotę przeczytaj wiersz Jana Brzechwy: 

„ŻUK” 

 
 

 

 

 

 

mailto:zss8biblioteka@interia.pl
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Żuk 

 

Do  przyszedł żuk, 

W okieneczko puk-puk-puk. 

 

Panieneczka widzi żuka: 

"Czego pan tu u mnie szuka?" 

 

Skoczył żuk jak polny konik, 

Z galanterią zdjął  

 

I powiada: "Wstań, , 

Wyjdź, , przyjdź na . 

 

Wezmę ciebie aż na łączkę 

I poproszę o twą rączkę" 

 

Oburzyła się : 

"Niech pan tutaj się nie błąka, 

Niech pan zmiata i nie lata, 

I zostawi lepiej mnie, 

Bo ja jestem piegowata, 

A pan - nie!" 

 

Powiedziała, co wiedziała, 

I czym prędzej odleciała, 

 

Poleciała, a wieczorem 

Ślub już brała - z , 
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Bo od środka aż po brzegi 

Miał wspaniałe, wielkie piegi. 

 

Stąd nauka 

Jest dla żuka: 

Żuk na żonę żuka szuka. 

 

(słowa zastąpione obrazkami: biedronki, melonik, biedronko, biedronko, słonko, 

biedronka, muchomorem) 

 

Dobrej zabawy! Przeczytaj! 

 

 

 

 

• DLA MŁODSZYCH I STARSZYCH - Do czytania i słuchania – na wiosenne 

popołudnie: 

 Kosmowska Barbara: Pozłacana rybka  

 (książka nominowana w Plebiscycie ZŁOTA 

DWUDZIESTKA – CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM)   
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Główną bohaterką książki jest Alicja. Ma czternaście lat 

i jeszcze niedawno nazywała siebie Bardzo Rozpieszczoną 

Jedynaczką. Oswoiła się już z nową sytuacją po rozwodzie 

rodziców. Z trudem zaakceptowała  przyrodniego brata. 

Niestety, musi się zmierzyć z kolejnymi niełatwymi 

wyzwaniami: kryzysem w przyjaźni, problemami w klasie, 

pierwszym zauroczeniem… Wszystko to powoduje, że 

Alicja uczy się empatii i dojrzewa do odpowiedzialności 

w świecie, który nie zawsze daje poczucie bezpieczeństwa.  

A gdyby tak poprosić złotą rybkę o spełnienie kilku życzeń i rozwiązanie 

problemów, które jeden po drugim przychodzą nieproszone i sprawiają, że 

wszystko staje się tak bardzo skomplikowane? 

A złota rybka? Alicja już wie, że takie są tylko w baśniach. 

Ważna i wzruszająca książka nie tylko dla nastolatków. 

Źródło: https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/pozlacana-rybka/  

 

 

Posłuchaj fragmentu audiobooka – Virtualo – czyta Anna Dereszowska – 

dostępny po kliknięciu na podany link:  

https://www.youtube.com/watch?v=qcK87dM8q-M 

  

 

Jeśli książka Cię zainteresowała, możesz ją wypożyczyć w szkolnej 

bibliotece. 

 

             Polecam! Posłuchaj! Przeczytaj! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qcK87dM8q-M
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• POMYŚL!  ZNAJDŹ UKRYTE TYTUŁY KSIĄŻEK! Podkreśl lub wypisz 

odnalezione tytuły! 

 

Tego poranka Mały Książę wybrał się do tajemniczego ogrodu, dzień był 

piękny, słońce otulało budzące się wiosenne kwiaty. Wczoraj ustalili 

z Mikołajkiem, że spotkają się o dziesiątej. Dochodziła dziesiąta, ogród 

mienił się tysiącami barw… z oddali ujrzał nadchodzące postacie. 

- Poznajcie się - powiedział Mikołajek- spotkałem po drodze Króla 

Maciusia Pierwszego i zaprosiłem na wspólną wycieczkę. – Super - ucieszył 

się Mały Książę – W grupie weselej, zapraszam. 

Chłopcy przysiedli na ławce pod magicznym drzewem. 

– Może pobawimy się w trzech muszkieterów? - Mikołajkowi zaświeciły się 

oczy, uwielbiał wszelkie bitwy i strzelanki. 

- Może innym razem- odparł Mały Książę – Przecież mieliśmy odwiedzić 

Akademię Pana Kleksa. 

- Faktycznie ! - Mikołajek palnął się w czoło –Zapomniałem, może Pan 

Kleks zabierze nas w cudowną podróż ? 

- Ostatnio obiecał przewieźć nas białym mustangiem- dodał Mały Książę – 

Chodźmy. Ruszyli wzdłuż różanej alejki -Co to za muzyka?- Maciuś 

przystanął. Nie poznajesz ? To katarynka!- odparł zdziwiony Mikołajek. 

 

Minęli skalny ogródek i gęste zarośla, - Brakuje tylko lwa- stwierdził 

Maciuś – byłoby, jak w pustyni i w puszczy!- wykrzyknął zachwycony -ale 

tu fajnie - Mały Książę mrugnął porozumiewawczo do Mikołajka – To 

nasza tajemnicza księga dżungli … 
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• POMYŚL!  JAKA TO BAJKA! Zapisz w pustej kratce tytuł bajki! 

 

 

 
 

 
Rogi ma na głowie, Słynie 
z pięknej brody. Mieszka 

w Pacanowie. W bajce ma 
przygody. 

 

 

 

 
Kochany przez wszystkich 

miś. Jego przyjaciel to 
Krzyś. Czerwony serdaczek 
i wesoła mina. Od baryłki 

miodu każdy dzień zaczyna 
 

 

 

 
 

 
Z drewna wystrugany, 
chłopiec z bajki znany. 

Kiedy kłamał w głos, szybko 
rósł mu nos 

 

 
 

 
 

 
Kto na tańcu w pałacu 
czasu miał niewiele? 

Kto, wybiegając z pałacu 
zgubił pantofelek? 
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• POMYŚL! SKONCENTRUJ SIĘ! 
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• DZIAŁAJ! Zabawy kreatywne – ZABAWY Z KSIĄŻKĄ „Zapiśnik 

książkowy” do zapisywania tytułów książek, które czekają na 

przeczytanie 

            

 Potrzebne materiały:  tektura, ozdobny arkusz 

papieru (np. kartka z kalendarza), bloczek 

karteczek, magnes, dwustronna taśma klejąca, klej 

kartka techniczna  

Wykonanie: na podstawie filmiku  

https://www.youtube.com/watch?v=4b_Neoz5wuQ 

 Źródło: MBP Katowice 

 

 

• ZRELAKSUJ SIĘ! Odpoczynek – posłuchaj wiosennej muzyki  

relaksacyjnej 

https://www.youtube.com/watch?v=hZTRP7A0hvE 

 

POWODZENIA!  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4b_Neoz5wuQ
https://www.youtube.com/watch?v=hZTRP7A0hvE
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WIOSENNE SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ  

 – WTOREK 20.04.2021 r. 

 

Dzień dobry! 

Zapraszam wszystkich chętnych 

uczniów, rodziców i nauczycieli do 

wspólnych wirtualnych: WIOSENNYCH 

SPOTKAŃ Z KSIĄŻKĄ -  PRZECZYTAJ! – 

POSŁUCHAJ! – POMYŚL! – DZIAŁAJ! – 

ZRELAKSUJ SIĘ! 

 

Pamiętajcie, jeśli  macie ochotę wypożyczyć książki z naszej szkolnej 

biblioteki lub pochwalić się efektami swojej pracy, a może po prostu 

porozmawiać – piszcie na adres:  zss8biblioteka@interia.pl. 

Czekam na Was! 

 

PRZECZYTAJ! – POSŁUCHAJ! – POMYŚL! – DZIAŁAJ! – ZRELAKSUJ SIĘ! 

• DLA NAJMŁODSZYCH - rodzinna lektura wiersza, w którym część słów 

została zastąpiona rysunkami. 

 Jeśli masz ochotę przeczytaj wiersz Jana Brzechwy: 

„PSIE SMUTKI” 

 

 

 

mailto:zss8biblioteka@interia.pl
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Psie smutki 

 

Na brzegu błękitnej rzeczki 

Mieszkają małe smuteczki. 

Ten pierwszy jest z tego powodu, 

Że nie wolno wchodzić do ogrodu, 

Drugi - że woda nie chce być sucha, 

Trzeci - że  wleciała do , 

A jeszcze, że  musi drapać, 

Że  nie daje się złapać, 

Że nie można gryźć w nogę sąsiada 

I że z nieba  nie spada, 

A ostatni smuteczek jest o to, 

Że człowiek jedzie, a  musi biec piechotą. 

 

Lecz wystarczy  dać mleczko 

I już nie ma smuteczków nad rzeczką. 

(słowa zastąpione obrazkami: mucha, ucha, kotek, kura, kiełbasa, piesek, 

pieskowi) 

 

Dobrej zabawy! Przeczytaj! 
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• DLA MŁODSZYCH I STARSZYCH - Do czytania i słuchania – na wiosenne 

popołudnie: 

 Żółtowska-Darska Yvette: Lewy. Chłopak, który zachwycił świat. 

 (książka nominowana w Plebiscycie ZŁOTA DWUDZIESTKA – 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM)   

 

 

"Lewy" to uniwersalna historia chłopca, który ani przez chwilę 

nie wahał się, co jest dla niego ważne. Opowieść, o wielkim 

talencie i konsekwencji. O tym, że nawet porażkę można 

przekuć w sukces. To współczesna bajka, w której wszystko 

wydarzyło się naprawdę. 

 Jeżeli  jesteś fanem piłki nożnej, koniecznie przeczytaj tę 

opowieść. Książka przywraca wiarę w siebie i uskrzydla. 

Rober Lewandowski – Lewy - kiedy miał sześć lat, był najmniejszy w drużynie. 

Mając szesnaście - stracił ojca. Jako siedemnastolatek - z powodu kontuzji został 

skreślony przez klub swoich marzeń. Dziś jest kapitanem reprezentacji Polski 

i najlepszym piłkarzem na świecie. 

Bardzo wciągająca historia!  

Posłuchaj i zobacz  

fragment książki dostępny po kliknięciu na podany link:  

https://www.youtube.com/watch?v=K1SqNUbSXLY 

Jeśli książka Cię zainteresowała, możesz ją wypożyczyć w szkolnej 

bibliotece. 

 

 Polecam! Posłuchaj! Przeczytaj! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K1SqNUbSXLY
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• POMYŚL! ŁAMIGŁÓWKA LEKTUROWA - rozwiązaniem jest tytuł książki 

kojarzący się z trzema wymienionymi hasłami: 

 

1. mur – spór – komedia –  

2. róża – pilot – książę –  

3. śmierć – córka – poezja –  

4. bogowie – mity – Olimp – 

5. romantyzm – duchy – dramat –  

6. tragedia – miłość – Werona –  
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• POMYŚL! ODSZYFRUJ ZAKODOWANE HASŁA! Spróbuj zakodować 

ulubioną postać z bajki wybranej osobie z Twojej rodziny. 

 

          

A Ą B C Ć D E Ę F G 

 

      
 
 

H I J K L Ł 
 

 

              
 
 

 

M N O Ó P R S Ś T U W Y Z Ż 
 

Ź 

 

 

1.                                

 

2.                                        
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3.                 

 

4.          

 

5.              

 

• DZIAŁAJ! Zabawy kreatywne – ZABAWY Z KSIĄŻKĄ „Trening 

z książkami” – poćwicz w domu, nawet jeśli nie masz sprzętu ani 

miejsca!  Do efektywnych ćwiczeń całego ciała wystarczy kawałek 

podłogi, kilka książek i chęci! 

 

- „Tajemnicza książka” – weź książkę,  połóż ją na głowę i staraj się 

utrzymać ją w tej pozycji.  
Rodzic, brat lub siostra w tym czasie wydają polecenia, np. : obracamy 

się, tańczymy, chodzimy bokiem, kucamy itp. 
– „W księgarni” –  zajmij dowolne miejsce, połóż się  na boku 
z podkurczonymi nogami.  

Na hasło: Książka się otwiera! -  przejdź do leżenia na wznak, wyciągnij 
na boki wyprostowane ręce i nogi. 

Na hasło: Książka się zamyka! - wróć do pozycji wyjściowej.  
Na hasło: Książka stoi na półce! -  przejdź do stania na baczność. 
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• POMYŚL! SKONCENTRUJ SIĘ! 
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• ZRELAKSUJ SIĘ! – posłuchaj wiosennej muzyki relaksacyjnej 

https://www.youtube.com/watch?v=ebaW1Vk4uog 

 

 

 

POWODZENIA!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ebaW1Vk4uog
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WIOSENNE SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ  

 – ŚRODA 21.04.2021 r. 

 

Dzień dobry! 

Zapraszam wszystkich chętnych 

uczniów, rodziców i nauczycieli do 

wspólnych wirtualnych: WIOSENNYCH 

SPOTKAŃ Z KSIĄŻKĄ -  PRZECZYTAJ! – 

POSŁUCHAJ! – POMYŚL! – DZIAŁAJ! – 

ZRELAKSUJ SIĘ! 

 

Pamiętajcie, jeśli  macie ochotę wypożyczyć książki z naszej szkolnej 

biblioteki lub pochwalić się efektami swojej pracy, a może po prostu 

porozmawiać – piszcie na adres:  zss8biblioteka@interia.pl 

Czekam na Was! 

 

PRZECZYTAJ! – POSŁUCHAJ! – POMYŚL! – DZIAŁAJ! – ZRELAKSUJ SIĘ! 

 

• DLA NAJMŁODSZYCH - rodzinna lektura wiersza, w którym część słów 

została zastąpiona rysunkami. 

 Jeśli masz ochotę przeczytaj wiersz Jana Brzechwy: 

„ŻABA” 

 

 

 

mailto:zss8biblioteka@interia.pl
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Żaba 

 

Pewna  

Była słaba 

Więc przychodzi do  

I powiada, że jest chora. 

 

 włożył okulary, 

Bo już był cokolwiek stary, 

Potem ją dokładnie zbadał, 

No, i wreszcie tak powiada: 

 

"Pani zanadto się poci, 

Niech pani unika wilgoci, 

Niech pani się czasem nie kąpie, 

Niech pani nie siada przy pompie, 

Niech pani  unika, 

Niech pani nie pływa w strumykach, 

Niech pani wody nie pija, 

Niech pani kałuże omija, 

Niech pani nie myje się z rana, 

Niech pani, pani kochana, 

Na siebie chucha i dmucha, 

Bo pani musi być sucha!" 

 

Wraca  od , 
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Myśli sobie: "Jestem chora, 

A  chora słucha, 

Mam być sucha - będę sucha!" 

 

Leczyła się , leczyła, 

Suszyła się długo, suszyła, 

Aż wyschła tak, że po troszku 

Została z niej garstka proszku. 

 

A  drapie się w : 

"Nie uszło jej to na sucho!" 

(słowa zastąpione obrazkami: żaba, doktora, doktor, deszczu, żaba, doktora, 

doktora, żaba, doktor, ucho)  

 

 

Dobrej zabawy! Przeczytaj! 
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• DLA MŁODSZYCH I STARSZYCH - Do słuchania  i czytania – na wiosenne 

popołudnie: 

 

 Gawryluk Barbara: Dżok. Legenda o psiej wierności. 

 (książka nominowana w Plebiscycie ZŁOTA DWUDZIESTKA – 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM)   

 

 

 Dżok to pies, którego pan Nikodem zabrał  ze schroniska 

dla zwierząt. Zaprzyjaźnili się, razem dokonali 

niezwykłych rzeczy, np. dzięki nim dwaj chłopcy polubili 

czytanie książek, uratowali kamienicę przed pożarem.  

Ta historia zdarzyła się naprawdę. Mimo iż całkiem 

niedawno – już dziś nazywana jest legendą, a jej bohater 

– Dżok, ma swój pomnik w Krakowie.  

Dlaczego Dżok był taki niezwykły? Jakie miał przygody?  

Przeczytajcie koniecznie tę opowieść. 

Jeśli chcesz,  posłuchaj fragmentu książki -  „Z Kulturą w domu” Biblioteka 

Publiczna w Sędziszowie Małopolskim   po kliknięciu na link  

https://www.youtube.com/watch?v=nVdm9CLODB4 

 

 

Jeśli książka Ci się spodobała, możesz ją wypożyczyć w szkolnej 

bibliotece! 

 

 

Polecam! Posłuchaj! Przeczytaj! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nVdm9CLODB4
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• POMYŚL! WEŹ UDZIAŁ W TELETURNIEJU BAJKOWYCH TYTUŁÓW! 

i  odgadnij tytuły bajek  – kliknij  na poniższy link:  

https://wordwall.net/pl/resource/14305593/bajki 

 

 

 
 

 

 

• POMYŚL! POŁĄCZ W PARY! 

BIEDNY JAK LEW 

PŁYWAĆ JAK BARANEK 

RUSZAĆ SIĘ JAK LIS 

ODWAŻNY JAK MYSZ KOŚCIELNA 

ŁAGODNY JAK ŻÓŁW 

CHYTRY JAK RYBA 

RUSZAĆ SIĘ JAK MUCHA W SMOLE 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/14305593/bajki
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• POMYŚL! SKONCENTRUJ SIĘ! ZNAJDŹ 5 RÓŻNIC! 
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• DZIAŁAJ! Zabawy kreatywne – ZABAWY Z KSIĄŻKĄ  - „WESOŁE 

ZAKŁADKI DO KSIĄŻKI”.  

 

                

Potrzebujemy: koperty, kolorowy papier, klej, nożyczki, flamastry, spodek, 

linijka, ołówek, gumka 

Wykonanie: Na kopercie, w jej rogu rysujemy interesujący nas wzór. Następnie 

wycinamy kopertę, odrysowujemy na kolorowym papierze i naklejamy na 

kopertę. Najlepiej dwustronnie. Wtedy zakładka będzie bardziej wytrzymała. 

Pamiętajmy o tym, aby wygumować ołówek. Zakładkę dekorujemy według 

uznania. 

 

Źródło: https://malinowaplaneta.pl/jak-zrobic-zakladke-do-ksiazki-dla-dziecka/ 

 

• ZRELAKSUJ SIĘ! Odpoczynek – posłuchaj wiosennej muzyki do relaksu  

https://www.youtube.com/watch?v=xAPDX0LD4nA 

 

 

 

POWODZENIA!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xAPDX0LD4nA
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WIOSENNE SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ  

 – CZWARTEK 22.04.2021 r. 

 

Dzień dobry! 

Zapraszam wszystkich chętnych 

uczniów, rodziców i nauczycieli do 

wspólnych wirtualnych: WIOSENNYCH 

SPOTKAŃ Z KSIĄŻKĄ -  PRZECZYTAJ! – 

POSŁUCHAJ! – POMYŚL! – DZIAŁAJ! – 

ZRELAKSUJ SIĘ! 

 

Pamiętajcie, jeśli  macie ochotę wypożyczyć książki z naszej szkolnej 

biblioteki lub pochwalić się efektami swojej pracy, a może po prostu 

porozmawiać – piszcie na adres:  zss8biblioteka@interia.pl 

Czekam na Was! 

 

PRZECZYTAJ! – POSŁUCHAJ! – POMYŚL! – DZIAŁAJ! – ZRELAKSUJ SIĘ! 

 

• DLA NAJMŁODSZYCH - rodzinna lektura wiersza, w którym część słów 

została zastąpiona rysunkami. 

 Jeśli masz ochotę przeczytaj wiersz Jana Brzechwy: 

„WRONA I SER” 

  

 

Wrona i ser 

 

"Niech mi każdy powie szczerze, 

mailto:zss8biblioteka@interia.pl
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Skąd się wzięły dziury w ?" 

 

odrzekł: "Ja właściwie 

Sam się temu bardzo dziwię." 

 

 zapiał z galanterią: 

"Kto by też brał  na serio?" 

 

 stała zadumana 

"Pójdę, spytam się ." 

 

 odezwał się najprościej: 

"Moja rzecz to dziury w moście." 

 

 obwąchał  dokładnie: 

"Czuję kota: on tu kradnie!" 

 

 udając, że nie słyszy, 

Miauknął: "Dziury robią myszy." 
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Przyleciała wreszcie wrona: 

"Sprawa będzie wyjaśniona, 

 

Próbę dziur natychmiast zrobię, 

Bo mam świetne czucie w dziobie." 

 

Bada dziury jak należy, 

Każdą dziurę w  mierzy, 

 

Każdą zgłębia i przebiera - 

A gdzie  jest? Nie ma sera! 

 

 zsiniał,  zbladła: 

"Gwałtu! Wrona  nam zjadła!" 

 

Na to wrona na nich z góry: 

"Wam chodziło wszak o dziury. 

 

Wprawdzie  zużyłam cały, 

Ale dziury pozostały! 

 

Bo gdy badam, nic nie gadam, 

I co trzeba zjeść, to zjadam. 

 

Trudno. Nikt dziś nie docenia 

Prawdziwego poświęcenia!" 
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Po czym wrona, jak to ona, 

Poszła sobie obrażona. 

(słowa zastąpione obrazkami: serze, indyk, kogut, ser, owca, barana, koń, pies, 

ser, kot, serze, ser, indyk, owca, ser, ser )  

Dobrej zabawy! Przeczytaj! 

• DLA MŁODSZYCH I STARSZYCH - Do słuchania i czytania – na  wiosenne  

popołudnie: 

 Piątkowska Renata: Która to Malala? 

 (książka nominowana w Plebiscycie ZŁOTA DWUDZIESTKA – 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM)   

 

 

Główną bohaterka jest Malala - roześmiana, skora do zabawy 

i śpiewania hitów Justina Biebera dziewczyna.  Jedyne, co 

wyróżnia dziewczynę spośród przyjaciółek, to to, że nie 

zasłania twarzy chustą. Ale czy to wystarczający powód, by 

strzelić nastolatce w twarz? Szybko okazuje się, że Malala to 

nie zwykła nastolatka, a blogerka, która – opisując sytuację 

dziewcząt w pakistańskim szkolnictwie – naraziła się talibom. 

Wzruszająca opowieść o sile, która drzemie w każdym z nas, o tym, że 

warto walczyć i pomagać słabszym. Malala udowodniła, że wystarczy jeden 

odważny człowiek, by zainspirować całe rzesze.  

Przeczytajcie koniecznie tę opowieść. 

Źródło: https://www.wydawnictwoliteratura.pl/ksiazki/dla-dzieci/ktora-to-malala 

Jeśli książka Ci się spodobała, możesz ją wypożyczyć w szkolnej 

bibliotece! 

Polecam! Przeczytaj! 
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• ZOBACZ FILM „JAK POWSTAJE KSIĄŻKA” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q 

 

 

• POMYŚL! JAK POWSTAJE KSIĄŻKA? POŁĄCZ W PARY.   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q
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• ZAMIEŃ POSTAĆ NA LICZBĘ. WYKONAJ DODAWANIE I ZAPISZ 

OBLICZENIA.    

   

 

1 
   

          
 

 

2 

          

 

3 
 

     

 

4 
 

   

 

5 

 

 

6 

    

 

7 
   

       
 

 

8 

  

  

 

9 
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OBLICZENIE 

 

 

WYNIK 

   
 
……………………………………………………… 

 

           
 
………………………………………………………. 

 

       
 
………………………………………………………. 

 

    
 
………………………………………………………. 

 

   
 
………………………………………………………. 

 

 

                              

      POWODZENIA! 
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• DZIAŁAJ! Zabawy kreatywne – ZABAWY Z KSIĄŻKĄ „ ZRÓB TO SAM – 

PAPIER CZERPANY” - można zrobić z niepotrzebnych materiałów, które 

znajdują się w praktycznie każdym domu 

Potrzebujemy: wytłoczki do jajek, woda, 

łyżka mąki ziemniaczanej, łyżka mąki 

pszennej, drut, stare rajstopy, wałek, tacka, 

stare gazety, ręczniki papierowe, olejek 

zapachowy, elementy dekoracyjne (suszone 

kwiaty, brokat, cekiny) 

Wykonanie:  wg instrukcji zamieszonej w filmiku: kliknij na poniższy link  

https://www.youtube.com/watch?v=EoJOIMYPK4c 

 

Źródło: MBP Katowice 

 

 

 

 

• ZRELAKSUJ SIĘ! Odpoczynek – posłuchaj wiosennej muzyki 

relaksacyjnej  Muzyka na dobry humor! 

https://www.youtube.com/watch?v=l51dNc0bXYU 

 

POWODZENIA!  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EoJOIMYPK4c
https://www.youtube.com/watch?v=l51dNc0bXYU
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WIOSENNE SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ  

 – PIĄTEK 23.04.2021 r. 

 

Dzień dobry! 

Zapraszam wszystkich chętnych 

uczniów, rodziców i nauczycieli do 

wspólnych wirtualnych: WIOSENNYCH 

SPOTKAŃ Z KSIĄŻKĄ -  PRZECZYTAJ! – 

POSŁUCHAJ! – POMYŚL! – DZIAŁAJ! – 

ZRELAKSUJ SIĘ! 

 

Pamiętajcie, jeśli  macie ochotę wypożyczyć książki z naszej szkolnej 

biblioteki lub pochwalić się efektami swojej pracy, a może po prostu 

porozmawiać – piszcie na adres:  zss8biblioteka@interia.pl 

Czekam na Was! 

 

PRZECZYTAJ! – POSŁUCHAJ! – POMYŚL! – DZIAŁAJ! – ZRELAKSUJ SIĘ! 

• DLA NAJMŁODSZYCH - rodzinna lektura wiersza, w którym część słów 

została zastąpiona rysunkami. 

 Jeśli masz ochotę przeczytaj wiersz Jana Brzechwy: 

„NA WYSPACH BERGAMUTACH” 

 

 

 

 

mailto:zss8biblioteka@interia.pl
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Na wyspach Bergamutach 

 

Na wyspach Bergamutach 

Podobno jest  w butach, 

Widziano także , 

Którego mrówka niosła, 

Jest  samograjka 

Znosząca złote , 

                      Na dębach rosną  

W gronostajowych czapkach, 

Jest i wieloryb stary, 

Co nosi , 

Uczone są łososie 

W pomidorowym sosie 

I tresowane szczury 

Na szczycie szklanej góry, 
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Jest  z trąbami dwiema 

I tylko... wysp tych nie ma. 

 

(słowa zastąpione obrazkami: kot, osła, kura, jajka, jabłka, okulary, słoń)  

 

Dobrej zabawy! Przeczytaj! 

 

• DLA MŁODSZYCH I STARSZYCH - Do czytania i słuchania  – na wiosenne 

popołudnie: 

Widłak Wojciech: Pan Kuleczka. 

 (książka nominowana w Plebiscycie ZŁOTA DWUDZIESTKA – 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM)   

 

 

 „Pan Kuleczka” to krótkie, zabawne  przede wszystkim 

niezwykle mądre opowiadania. Pana Kuleczkę lubią 

wszyscy: Jest tolerancyjny, towarzyszy zabawie i zapewnia 

swoim pociechom bezpieczeństwo, jednocześnie ucząc 

poszanowania reguł. Jego podopieczni: spokojny pies 

Pypeć, rozbrykana kaczka Katastrofa i bzycząca mucha 

Bzyk-Bzyk nigdy się z nim nie nudzą, a gdy nabroją, zawsze 

mogą liczyć na wybaczający uśmiech Pana Kuleczki. Bo wszyscy, choć bardzo 

różni, mają swoje miejsce w jego wielkim sercu. 
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Jeśli chcesz,  posłuchaj fragmentu książki   – czyta Krzysztof Globisz - 

kliknij na link  

https://www.youtube.com/watch?v=PMfgaRjqHhM 

 

Jeśli książka Ci się spodobała, możesz ją wypożyczyć w szkolnej 

bibliotece! 

 

Polecam! Posłuchaj! Przeczytaj! 

 

 

• POMYŚL! PRZECZYTAJ O  Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. 

Wykonaj zadanie: Prawda (P) czy fałsz (F)! Pomyśl i wpisz w kratkę (P) 

jeśli to prawda lub (F) jeśli to fałsz. 

 

23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

– święto ustanowione w 1995 roku przez UNESCO. Pomysł 

organizacji święta zrodził się w Katalonii (Hiszpania) 

Zgodnie z tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień 

kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew 

pokonanego przez świętego Jerzego (patrona Katalonii) smoka. 

Później kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom 

podarunkami w postaci książek.  

23 kwietnia to również symboliczna data dla literatury 

światowej. W tym dniu, w roku 1616 zmarli Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Inca 

Garcilaso de la Vega.  

 Co roku wybierane jest miasto, które otrzymuje tytuł Światowej Stolicy Książki, jako 

wyróżnienie dla najlepszego przygotowanego przez dane miasto programu promującego 

książki i czytelnictwo. Pierwszym  takim miastem był Madryt (2001 r.),  w 2016 r. – Wrocław; 

a w roku 2021 to Tbilisi – stolica Gruzji. 

https://www.youtube.com/watch?v=PMfgaRjqHhM
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 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest na całym globie – od Nowej 

Zelandii po Kanadę.         

 

       Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest co roku 
w dniu 23 kwietnia 

 

 

Pomysł organizacji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 
zrodził się w Polsce 
 

 

 W Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich czytelnicy obdarowują się 
czerwoną  różą, która symbolizuje tradycję związaną z legendą o św. 

Jerzym 
 

 

Światową Stolicą Książki roku 2021 jest Warszawa 
 

 

 

• POMYŚL! SKONCENTRUJ SIĘ! Jeśli masz ochotę Ułóż puzzle!   

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALETY CZYTANIA KSIĄŻEK   

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3382ef9a3b83 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3382ef9a3b83


Biblioteka szkolna ZSS nr 8 w Tychach  
 

 
 

 

 

• DZIAŁAJ! Zabawy kreatywne – ZABAWY Z KSIĄŻKĄ „RÓŻA Z OKAZJI 

ŚWIATOWEGO DNIA KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH”  

 

 Potrzebne materiały: czerwona i zielona bibuła 

marszczona, patyczek do szaszłyka, klej, taśma 

dwustronna, taśma klejąca 

 

Wykonanie: wg instrukcji zamieszczonej w filmiku 

https://www.youtube.com/watch?v=T7HkLzfMLH4&t=27s 

 
Źródło: www.PracePlastyczne.pl 

 

• ZRELAKSUJ SIĘ! Odpoczynek – posłuchaj wiosennej muzyki!  

https://www.youtube.com/watch?v=l51dNc0bXYU 

 

 

       

POWODZENIA!  

https://www.youtube.com/watch?v=T7HkLzfMLH4&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=l51dNc0bXYU

