
              GRY PLANSZOWE NA KAŻDY DZIEŃ  

W tym tygodniu proponuję  Wam spotkanie z grami planszowymi .  

Gry są świetną alternatywą dla książek, bajek i filmów. Pozwalają spędzić czas radośnie i 

kreatywnie, wyzwalają chęć rywalizacji i dążenia do doskonałości. Dobre gry to gry bezpieczne i 

rozwijające. Te planszowe mają jeszcze jeden, bardzo ważny, plus – przyciągają całe rodziny czy 

przyjaciół do wspólnego zasiadania przy stole i spędzania cennego czasu w swoim towarzystwie.  

Wsiąść do pociągu: Europa  

 Gra familijna o wielkiej, kolejowej przygodzie. Uczestnicy zbierają karty 

przedstawiające wagony i używają ich, by budować dworce, pokonywać tunele, 

wsiadać na promy i zajmować trasy kolejowe jak Europa długa i szeroka.  

  

 

 

 



Carcassonne  

Gra polega na budowaniu z niewielkich żetonów łąk, twierdz, całych miast i dróg. 

Gracze rywalizują między sobą o przejęcie kontroli nad co bardziej atrakcyjnymi 

lokacjami.  

  

 

La Cucaracha  

Celem każdego z graczy jest zwabienie do pułapki elektronicznego karalucha, 

który nerwowo porusza się wśród labiryntu zbudowanego z noży, łyżek i 

widelców.  

  

  

 



Domek  

Gra polega na zbudowaniu domu. Budować trzeba stopniowo – najpierw 

urządzamy pomieszczenia znajdujące się w piwnicy, potem na parterze, a dopiero 

na końcu zabieramy się za piętro. Nie można rozbudować pomieszczenia ponad to, 

co określono na posiadanej karcie. Za zbudowanie i urządzenie każdego pokoju 

otrzymujemy punkty, które zlicza się na końcu.  

 

 

7 cudów świata: pojedynek  

W tej grze gracze wcielają się w przywódców starożytnego imperium i mają trzy 

epoki na rozbudowanie swojej cywilizacji.  

  

 

                              PSYCHOZABAWA  



WYBIERZ KSIĄŻKĘ A DOWIESZ SIĘ KIM JESTEŚ  

Przyjrzyj się dokładnie okładkom zaprezentowanych poniżej książek. Która Cię zainteresowała? 

Wybierz jedną książkę  i dowiedz się jaką jesteś osobą. 

 

 A 

 

 B 



 C 

 D 

 

E 
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Już? Wybrałeś książkę, która Ci się spodobała? Przeczytaj więc, co twój wybór 

mówi o Tobie!  

A. Jesteś osobą spragnioną uczuć i opieki kogoś bliskiego. Masz marzycielską naturę. Czekasz na 

coś niezwykłego i pięknego, co zmieniłoby Twoje życie.  Cenisz sobie prawdomówność, nie 

znosisz plotek i intryg. Zawierasz przyjaźnie na całe życie.  

  

B. Nudzi Cię codzienna, szara rzeczywistość. Chciałbyś dokonać czegoś niezwykłego i zarazem 

pięknego, co pozwoliłoby Ci się wykazać odwagą, wiedzą, sprytem i zaradnością.  Dlatego stale 

szukasz nowych pomysłów i nowych dróg. Idziesz przez życie przebojem, nie zważając na 
niebezpieczeństwa i ludzi.  Uważaj, żebyś przypadkiem czegoś lub kogoś przy tym nie 

skrzywdził.  Bądź ostrożny!  

  

C. Znasz się na ludziach, jesteś niezłym psychologiem, wszystkich rozszyfrujesz.  Twoją zaletą 

jest bystrość i sprawny umysł, który pozwala zapamiętywać Ci mnóstwo szczegółów. Wobec 

przyjaciół masz duże wymagania, toteż masz ich niewielu. Lubisz żartować z poważnych rzeczy i 

nie zawsze wiadomo, kiedy mówisz serio.  

  

D. Masz żywą wyobraźnię, uwielbiasz zagadki, tajemnice i  podróże w nieznane. Swoją 

pomysłowością zadziwiasz innych. Jesteś odważny i zaradny. Nie ma dla Ciebie rzeczy 

niemożliwych. Lubisz samotność i towarzystwo zwierząt oraz częste zmiany otoczenia i 

przyjaciół. W każdym towarzystwie czujesz się jednak dobrze i jesteś „jego duszą”.  



E. Jesteś osobą zdyscyplinowaną, zorganizowaną i niemal pedantyczną w tym, co robisz. Lubisz 

planować swoją przyszłość, ale jesteś z natury realistą, toteż często  

zmieniasz postanowienia. Każdą pracę wykonujesz jednak dobrze, korzystając z doświadczeń 

cudzych i własnych. Można na Tobie polegać!  

  

F. Jesteś osobą otwartą i lubisz przebywać z koleżankami i kolegami. Łatwo nawiązujesz 

znajomości i przyjaźnie. Starasz się być osobą pomocną i można na ciebie zawsze liczyć. Uważaj 

jednak, gdyż nie wszyscy zasługują na Twoją przyjaźń. Nie daj się wykorzystać i oszukać!  

Przyjaciół dobieraj z głową!  

  

                  OTO DRUGIE  ZADANIE NA NASZE SPOTKANIE   

                  QUIZ Z BIBLIOTEKĄ I KSIĄŻKĄ ZA PAN BRAT  

Chcesz sprawdzić, co wiesz o książce i bibliotece? To proste! Wystarczy, że rozwiążesz test! 

Przeczytaj pytania i wybierz właściwą odpowiedź. Gotowe! Prawidłowe rozwiązania znajdziesz 

na końcu.  

1. Co to jest biblioteka szkolna ?  

 

 

a)  mebel, regał na książki  

b)  miejsce, w którym gromadzi się  i wypożycza książki 

c) klub czytelniczy  

2. Czytelnik biblioteki to:  

a)  osoba uwielbiająca czytać książki 

 b) klient 

 c) osoba korzystająca ze zbiorów biblioteki  



 

 

3. Z jakich pomieszczeń składa się nasza biblioteka?  

a)  wypożyczalnia książek, jadalnia i czytelni. 

 b)  wypożyczalnia, sala lekcyjna i magazyn  

c)  wypożyczalnia książek, czytelnia i magazyn książek  

 

 

4. Co robimy w czytelni?  

a)  spotykamy się i rozmawiamy z  kolegami  

b)  czytamy książki i korzystamy z komputera  

c)  jemy drugie śniadanie  

5. Każdy uczeń zapisany do biblioteki zobowiązany    jest do przestrzegania .................................  



a) kodeksu 

 b) statutu  

c) regulaminu biblioteki  

 

 

6. Które zdania  dotyczące Regulaminu szkolnej biblioteki są prawdziwe?  

 a)  W bibliotece można jeść i pić. 

 b)  Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie  

 c)  Korzystanie z biblioteki jest płatne.  

 d)  Można wypożyczyć tyle książek ile się chce  

 e)  Zgubioną książkę należy  odkupić.  

7. Do czego służą katalogi biblioteczne?  

 a)  do sprawdzenia, czy w bibliotece jest książka, której    potrzebujesz. 

 b)  do zapisywania nazwisk uczniów.   

 c) do ozdoby  



 

 

8. Jakie książki znajdują się w księgozbiorze podręcznym?  

 a)  encyklopedie i słowniki. 

 b)  baśnie i wiersze 

 c)  lektury  

 

9. Książka to:  

 a)  zbiór kart katalogowych 

 b)  dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej  

 c)  zbiór obrazów  

 

10. Każda książka zbudowana jest z :  



 a)  papieru, okładki, obrazków, liter, szkła 

 b)  okładki, strony tytułowej, tekstu, spisu treści 

 c)  okładki, stron, tektury, drewna, tekstu  

 

 

11. Na stronie tytułowej książki znajdziemy :  

 a)  nazwisko autora, tytuł książki, informacje o wydawnictwie i roku wydania 

 b)  tekst, spis treści, nazwisko tłumacza 

 c)  nazwisko autora, tekst, ilustrację i wydawnictwo  

12. Co pomaga czytelnikowi zapoznać się z treścią książki?   

a)   rok wydania 

 b)   nazwisko ilustratora 

 c)   spis treści  

 



 

13. Może być ortograficzny, poprawnej polszczyzny, frazeologiczny, etymologiczny……  

a)  katalog  

b)  słownik  

c)  broszura  

 14. Gazeta codzienna to ........................................  

 a)  broszura 

 b)  miesięcznik 

 c)  dziennik  

15. Dzieło zawierające wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy w układzie alfabetycznym 

to..............   

a)  encyklopedia  

b)  kodeks  

c)  katalog  

16. Co oznacza powiedzenie „czytać od deski do deski”?  

a)  przeczytać coś  bardzo dokładnie, od początku do końc 

b)  przeczytać coś byle jak  

c)  przeczytać coś co nas bardzo interesuje  

 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI : 1) b ,  2) c,  3) c,  4) b,  5) c,  6) b, e,   7) a, 8) a,   9) b,  10) b, 11) a,   12) c, 1 3) b,  14) c, 

15) a,  16) a.  

                                                                                            Miłej zabawy! 

                                                                                          Izabela Wojtasik 

 


