
                          BIBLIOTEKA SZKOLNA ZDALNA   

                                Drodzy uczniowie klas 4-8.  

            Z JAKĄ KSIĄŻKĄ KOJARZĄ WAM SIĘ TE STWIERDZENIA  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

   A. W TEJ SZKOLE JEST MAGICZNIE  

   B.  BAŚŃ O DREWNIANYM CHŁOPCU   

   C. CHŁOPIEC POKOCHAŁ CZEKOLADĘ  

   D. RUDOWŁOSA DZIEWCZYNKA, KTÓRA MARZYŁA O RODZINIE   

   E. ADAM  - BYSTRY CHŁOPAK, KTÓRY LUBIŁ ROZWIĄZYWAĆ ZAGADKI  

   F. W ADRESIE MA KOTA   

  G. DZIEWCZYNKA KTÓRA ZNALAZŁA KORALIK  

  H. POTRAFIŁ NAROBIĆ KŁOPOTÓW NIW TYLKO NAUCZYCIELOM   

  I  WIELU CHŁOPCÓW MARZY W DZIECIŃSTWIE BY NIM ZOSTAĆ, A ON NIM ZOSTAŁ 

   J. KARZEŁEK. KTÓRY WYSZEDŁ ZA PRÓG I SPOTKAŁ PRZYGODĘ 

   K. ZAPISKI PEWNEGO SPRYTNEGO CHŁOPCA 

   L. CHŁOPAK Z KOMÓRKI POD SCHODAMI  

 

                                POLECAM DO CZYTANIA   

 „Pamiętajcie – nigdy nie pukajcie do drzwi zbyt długo, bo nawet jeśli nie ma za 
nimi nikogo, to jednak ktoś może wam otworzyć, a wtedy to, co za tymi drzwiami 
znajdziecie, na pewno zwykłe nie będzie.”  

  



Lubicie przygody? Wartką akcję i dynamiczne dialogi?  

 

 

  Koniecznie sięgnijcie po książkę   

                               Marcina Szczygielskiego   

                  „PRZYGODA ZA NIEBIESKIMI DRZWIAMI”.  

Autor zabierze Was  do świata, w którym realia przeplatają się z magią, tworząc 
złożoną, wielowymiarową powieść z elementami grozy. Jest się czego bać, a strach 
budzą nie tylko elementy fantastyczne, ale też te realne.  

Dwunastoletni Łukasz ma właśnie wakacje i po raz pierwszy w życiu wyrusza w podróż z 
wiecznie zapracowaną mamą. Radość jednak nie trwa długo, bo bohaterowie nie docierają 
na miejsce.  

 Chłopiec, po pobycie w szpitalu, trafia do swojej ciotki prowadzącej pensjonat w 
Brzegu. I tutaj dopiero zaczynają się dziać rzeczy przedziwne: wśród wielu pokoi 
tylko jeden ma niebieskie drzwi. Kiedyś mieszkała w nim mama Łukasza, a teraz 
on go zajął.   

Dość szybko odkrywa pewną tajemnicę: za tymi drzwiami, jeśli tylko odpowiednio 
zapukać, kryje się zupełnie inny świat. To świat z przyszłości, w którym ptaki nie 
są zwykłymi ptakami, drzewa drzewami, a owoce przypominające porzeczki mogą 
przekazywać cenne informacje.   



Ten świat, choć piękny, jest zdegradowany i grozi mu zagłada. Tylko młodzi 
bohaterowie – Łukasz i jego znajomi, mogą go przed nią uratować. Czy zdołają?  

Dowiecie się tego czytając książkę lub słuchając ebooka.  

Polecamy również ( już po przeczytaniu książki!) obejrzenie filmu, który powstał 
na podstawie tej świetnej książki!  

                     POLECAM  WAM  DO CZYTANIA  

        Książka dla każdego czytelnika i każdej czytelniczki. 

 NIESAMOWITY CYKL KSIĄŻEK , KTÓRY POMOŻE ZROZUMIEĆ PSI ŚWIAT!  

 

 



 

Zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje w głowie waszego psa? Co myśli, co do was czuje i czy 
ludzkie zachowania nie wydają mu się dziwne? Człowiek nie jest w stanie do końca pojąć języka 
zwierząt, więc czy one są w stanie zrozumieć nas?  

Wszystkie psy idą do Nieba… chyba że mają niedokończone sprawy tu, na Ziemi. 
A niektóre z nich mają też do spełnienia ważną misję. Główny bohater książki „Był 
sobie pies”  – Bailey – to uroczy psiak, który po serii niefortunnych zdarzeń 
odchodzi z tego świata. Ku swemu zdziwieniu odradza się ponownie, by trafić w 
ręce ośmioletniego chłopca imieniem Ethan. Wkrótce stają się nierozłącznymi 
przyjaciółmi, a Bailey dożywa szczęśliwej starości u boku chłopca w poczuciu, że 
spełnił  swoje zadanie.  

W drugiej części Bailey – bohater bestsellera "Był sobie pies" – powraca z nową 
misją!  Psiak przeżył już wiele wcieleń i sporo się o ludziach nauczył. Miał różne 
imiona: Bailey, Toby, Ellie, Koleżka… ... Tym razem powraca, aby wypełnić nowe 
zadanie. Spotyka dorastającą Clarity, wnuczkę ukochanego przyjaciela Ethana. 
i...ma znów tyle do zrobienia!  

Książka „O psie, który powrócił do domu”  to z kolei  zabawna i wzruszająca 
opowieść o czworonogu, który odbył niezwykłą podróż, aby wrócić do swojego 
najlepszego przyjaciela. Kiedy Lucas Ray przygarnia małą Bellę, od razu wie, że 
ten uroczy szczeniaczek odmieni jego życie na lepsze. 

   

Przygotowałam dla Was kilka  pomysłów na różne proste gry. Bawcie się dobrze.  

MOIM MAŁYM OKIEM WIDZĘ  



 

 

Gra polega na tym, że szukamy wzrokiem jakiegoś przedmiotu, po czym opisujemy 
go pozostałym graczom. Wygrywa ten, kto pierwszy odgadnie o jakim przedmiocie 
mówimy. Możemy siąść w oknie i umówić się, że szukamy czegoś na dworze. Może 
to dotyczyć przedmiotów w pokoju, w którym jesteśmy. Określamy miejsce i 
pamiętamy, że przedmiot musi znajdować się w zasięgu naszego wzroku. Np.   

„Moim małym okiem widzę coś czarnego…. To coś jest małe… Może się 
poruszać… ma klawisze…” „Myszka komputerowa!”   

WISIELEC  

 

 

Do tej gry potrzebujecie kartki i ołówka.   

Jedna osoba wymyśla hasło, rysuje tyle kresek ile liter zawiera wymyślone słowo. 
Pozostali gracze próbują rozwikłać zagadkę podając litery. Jeżeli dana litera 
występuje w haśle – wpisuje się ją we właściwe miejsce, jeżeli nie – zaczyna się 
rysowanie szubienicy. Gra kończy się odgadnięciem hasła lub… wisielcem na 
szubienicy.  



  

 

SŁOWA WŚRÓD SŁÓW  

Będziecie potrzebować: Kartki i ołówka   

  Wymyślcie sobie jedno, długie słowo. Następnie postarajcie się z jego liter 
stworzyć jak najwięcej nowych słów. Nie musicie wykorzystywać wszystkich liter, 
nie wolno jednak podwajać tych, które są. Wygrywa ten, kto stworzy największą 
ilość słów.  Możecie sobie ustalić jakiś limit czasu, na przykład 3 albo 4 minuty.   

 

  

                                                        Powodzenia! 

                                                     Izabela Wojtasik 

 

 


