
                                    „ MAGICZNY SEN CHŁOPCZYKA”  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

W opowiadaniu ukrytych jest  14 postaci z różnych bajek i książek. Znajdź jak najwięcej tych postaci. 

Podkreśl w tekście opisy postaci.  Wiesz jakie to bajki? Powodzenia.  

Było to bardzo, bardzo niedawno temu. Niedaleko, całkiem blisko nas mieszkał chłopiec, który siedział 

całymi dniami przy komputerze i grał w gry komputerowe. Książki i inne zabawki z półki zniknęły - ich 

miejsce zajęły płyty z grami komputerowym.   

Pewnej nocy, zmęczony po całym wieczorze spędzonym przy komputerze, zapadł w głęboki sen. W tym 

śnie przeniósł się hen daleko za góry, rzeki i lasy do innej krainy.   

Znalazł się  w cudownym małym miasteczku. Rozejrzał się i w oknie jednego z domów ujrzał  na 

parapecie domu maleńką i śliczną dziewczynkę śpiącą w łupinie orzecha. W ogrodzie przed domem  

pluszowy miś figlował  z tygryskiem, a świerszcz opowiadał coś małej pszczółce. Była w tym śnie  też 

dziewczynka bardzo potrzebująca ciepła w wigilijny wieczór i pewien doktor rozmawiający ze 

zwierzętami.  

  Chłopiec poszedł dalej i znalazł się nagle na skraju lasu. Odważnie wkroczył w leśną gęstwinę. Po chwili  

napotkał  braciszka i siostrzyczkę, którzy  machali chłopcu z daleka zapraszając do skosztowania piernika, 

a parę metrów dalej dziewczynkę, która kłopoty z wilkiem miała. Zobaczył też maleńką chatkę 

krasnoludków, gdzie schronienie znalazła pewna śliczna panienka. Bardzo chciał tam wejść do środka ale 

przeszkodził mu w tym pewien herszt i jego 40 rozbójników.  Chłopiec uciekał przed nimi ile miał tchu w 



piersiach i nagle zorientował się, że jest nad brzegiem morza. W oddali ujrzał dziadka z długa brodą, 

chałupkę starą i sieci nad wodą. Zbliżył się powoli do brzegu, a tu nagle coś plusnęło w głębinie i przed 

oczami mignęła mu postać pięknej dziewczyny z rybim ogonem. Zanim zdążył ją jednak zawołać zniknęła 

wśród fal. Ależ była ona piękna!   

Jeszcze nie ochłonął z wrażenia, gdy poczuł na ciele gęsią skórkę. Prosto w jego stronę płynął  

najprawdziwszy rekin. Jakie było zdumienie chłopca , gdy z paszczy tego morskiego potwora wyłonił się 

drewniany chłopczyna ze swoim ojcem. Pomachał on naszemu chłopcu i wskazał ręką na morze. Na 

horyzoncie widać było ogromny  statek. To słynny żeglarz, który przeżył tysiące przygód, wracał do portu.   

Nasz chłopiec poczuł się w końcu zmęczony tą niespodziewaną wędrówką.  Zatęsknił za domem i swoimi 

rodzicami. Martwił się jednak, jak  teraz wróci do domu. Siedział smutny. Nagle zauważył, że parę 

metrów dalej coś błyszczy w słońcu. Podszedł bliżej i ujrzał złotą, starą lampę. Podniósł ją z ziemi, przetarł 

kurz ręką i......obudził się we własnym łóżku. Następnego dnia nie grał na komputerze. Bardzo chciał 

przypomnieć sobie wspaniałe przygody i bohaterów z książek dla dzieci. Poprosił więc mamę i razem 

czytali zapomniane                              wcześniej przez chłopca bajki.  

 

               CZYTAJ CHOĆ TROCHĘ KAŻDEGO DNIA 

 

Zachęcam Cię do czytania. Zarezerwuj sobie każdego dnia choć trochę czasu na czytanie. Czytaj sam! 

Czytaj z mama, tatą czy rodzeństwem!   

  

                                   Czytanie jest ważne bo:              

       



 

 

 

                               KSIĄŻKA UCZY, KSIĄŻKA BAWI 

                                 WIELE TEŻ RADOŚCI SPRAWI  

 W ŚWIAT FANTAZJI NAS ZABIERA JUŻ SAMOTNOŚĆ NIE DOSKWIERA  

 CZASEM WZRUSZY NAS DO ŁEZ JUŻ NIE STRASZNY ŻADEN STRES  

                   SPARWIA, ŻE NAS NIE DOPADA NUDA  

                                   BO POTRAFI CZYNIĆ CUDA!  

 

 

                                                     QUIZ   

                            CZY POTRAFISZ SIĘ UCZYĆ?  

Proponuję dziś dla Was zabawę w formie Quizu. Pozwoli  on Wam sprawdzić, czy w tym trudnym 

okresie, gdy więcej  czasu spędzacie przed komputerem i w domu,  potraficie dobrze wykorzystać czas na 

naukę, tak żeby móc się potem w pełni zrelaksować i odpocząć.   

Bawcie się dobrze☺   



 

 

 

 

1. Gdy mam odrabiać lekcje: 

 a. czuję, że nie mam na to ochoty, ale wykonuję swój obowiązek 

 b. robię to chętnie, bo wiem, że uczę się dla siebie 

 c. odkładam to ciągle na później  

2. Gdy nauczyciel zapowie sprawdzian: 

 a. spokojnie powtarzam wiadomości 

 b. zaczynam chorować 

 c. muszę nadrabiać zaległości, bo nie uczę się systematycznie  

3. Kiedy się uczę:  

a. chcę jak najszybciej skończyć i zająć się zabawą czy innymi rzeczami  



b. skupiam uwagę na tym, co chcę zapamiętać 

 c. przychodzą mi do głowy bardzo różne myśli…  

4. Na moim biurku: 

 a. jest wszystko, czego potrzebuję w czasie odrabiania lekcji 

 b. panuje artystyczny nieład, w którym gubią się ołówki i zeszyty 

 c. nie mam biurka, odrabiam lekcje w kuchni lub na ławie lub stole przed telewizorem  

 5. Odrabiam lekcje:   

a. od razu po lekcjach  

 b. późnym wieczorem lub w nocy 

 c. po posiłku i krótkim odpoczynku  

6. Gdy mam dużo nauki: 

 a. siedzę nad książkami kilka godzin bez przerwy 

 b. zniechęcam się i rezygnuję 

 c. robię krótkie przerwy na odpoczynek  

7. Uczę się: 

 a. w ciszy i spokoju,  

b. przy głośnej muzyce   

c.  robiąc przy tym inne rzeczy   

8. Kiedy czegoś nie rozumiem: 

 a. staram się to pominąć, odkładam naukę na później 

 b. proszę o pomoc nauczyciela, rodziców, kolegów 

 c. szukam wskazówek w podręczniku, staram się rozwiązać problem  

9. Dbam, aby podczas odrabiania lekcji: 

 a. pokój był przewietrzony, nikt mi nie przeszkadzał, potrzebne rzeczy były w zasięgu ręki 

 b. towarzyszyła mi ulubiona muzyka i moje zwierzątko 

 c. nikt mnie nie zobaczył, bo odpisuję zadania od kolegów i z Internetu  



10. Kiedy zdarzy mi się dostać słabszą ocenę: 

 a. uważam, że to wina nauczyciela 

 b. analizuję, jakie błędy popełniłem i staram się poprawić  

 c. szybko o tym zapominam, życie toczy się dalej  

 11. Nauka jest dla mnie: 

 a. jedną z wielu rzeczy, jakie wypełniają mi czas 

 b. przykrą koniecznością  

c. okazją do poznania ciekawych zdarzeń, ludzi, świata  

12. Zdaniem nauczycieli i rodziców jestem uczniem: 

 a. zdolnym, aktywnym na lekcjach, ale niezbyt pracowitym 

 b. mało aktywnym, ani dobrym, ani złym 

 c. pracowitym, systematycznym, pilnym  

PUNKTACJA:  

Po 2 punkty za odpowiedzi: 1b, 2a, 3b, 4a, 5c, 6c, 7a, 8c, 9a, 10b, 11c, 12c  

Po 1 punkcie za odpowiedzi: 1a, 2c, 3c, 4b, 5a, 6a, 7b, 8b, 9c, 10c, 11a, 12a  

0 punktów za odpowiedzi: 1c, 2b, 3a, 4c, 5b, 6b, 7c, 8a, 9b, 10a, 11b, 12b  

PODSUMOWANIE:  

20 - 24 p. Znasz zasady uczenia się i umiesz je zastosować w życiu. Dzięki temu sprawnie 
przyswajasz wiadomości i nauka może się stać dla Ciebie fascynującą przygodą. Oby tak dalej! Na 
pewno będziesz odnosił wiele sukcesów w szkole i w życiu.  

15 - 20 p. Prawdopodobnie Twoje możliwości są większe niż rezultaty, które osiągasz. Mógłbyś mieć 
lepsze oceny i więcej satysfakcji z nauki, gdybyś był bardziej systematyczny i uporządkowany. A 
może brakuje ci wiary w siebie? Uważaj na lekcjach i stosuj się do wskazówek nauczyciela, a 
zobaczysz, że nauka nie musi być nudna.  

9 - 14 p. Chyba nie jesteś najlepszym uczniem. Musisz włożyć więcej wysiłku i chęci w odrabianie 
lekcji. Poproś o pomoc nauczyciela, rodziców, kolegów. Bądź systematyczny i nie zniechęcaj się 
trudnościami. Może warto zgłosić się na zajęcia wyrównawcze?  

0 - 8 p. Niestety, nie masz się czym pochwalić. Jeśli nie zmienisz swojego podejścia do nauki, czekają 
Cię spore kłopoty.  

                                                                                      Miłej zabawy! 



                                                                                    Izabela Wojtasik 


