
               PIERWSZE ZADANIE NA POWITANIE  

               CZY ROZPOZNASZ KSIĄŻKĘ PO OKŁADCE?  

Poniżej znajdziecie  fotografie  okładek oraz tytuły różnych książek ( głównie 
lektur) dla dzieci i młodzieży.  

Dopasuj każdą okładkę do odpowiedniego tytułu książki.  Prawda,że proste? 

  

  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

A. Akademia Pana Kleksa 

B. Lew czarownica i Stara Szafa  

C. Przygody Tomka Sawyera  

D. Mały Książę   

E. Opowieść Wigilijna 

F. Księga dżungli  

G. Chłopcy z placu broni 

 H. Pinokio 

 I. Biały Kieł  

 J. Hobbit czyli tam i z powrotem 

 K. Szatan z siódmej klasy  

 L. W pustyni i w puszczy 

 Ł. Krzyżacy  

 M. Ania z Zielonego Wzgórza  

 N. Mikołajek 

                                         Wierszyki 

Poniżej znajdziecie krótkie fragmenty znanych wierszyków dla dzieci, które nie 
mają zakończenia. Przeczytajcie każdy cytat uważnie i spróbujcie go uzupełnić! 
Powodzenia!  

 



 

 

 

 



 

1. Żeby kózka nie skakała, ……  

  

2. Był sobie słoń, wielki – jak słoń. zwał się ten słoń …………………  

  

3.  A w trzecim siedzą same grubasy, siedzą i jedzą ……………………..  

  

4.  Pan kotek był chory i ……………..  

  

5.  Nad rzeczką opodal krzaczka………….  

  

 6.  Biega krzyczy pan Hilary:  gdzie ………  

  

7. Tańcowały dwa Michały, jeden duży………..  

  

8. W Śpiewowicach, pięknym mieście, na ulicy Wesolińskiej, mieszka sobie słynny 
śpiewak Pan ……………………..  

  

9. Miała babcia kurkę, kurkę – …………… 10.  Na straganie w dzień targowy, 
takie słyszy się ………………….  

 

 Rozwiązanie: 1. …(to by nóżki nie złamała) 2. …(Tomasz Trąbalski) 3. …(tłuste kiełbasy) 
4. … (leżał w łóżeczku) 5. (mieszkała Kaczka Dziwaczka) 6. …(są moje okulary) 7. 
…(Tralisław Tralaliński) 8. …(drugi mały) 9. …(Złotopiórkę) 10. …(rozmowy)  

  

                           GRY PLANSZOWE NA KAŻDY DZIEŃ  

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

 

                          POPULARNE GRY PLANSZOWE  

                                            Dobble  

Prosta gra rodzinna, a przy tym bardzo poręczna, bo niewielkich rozmiarów. 
Świetna w podróży. Tu liczy się refleks, spostrzegawczość i szybkość 

 

 

                                           Pytaki   

Wzmacnia więzi rodzinne, a pytania dają pretekst do rozmowy. Niektóre 
pytania lub polecenia powodują śmiech, inne refleksję. Gra kształtuje empatię, 
pozwala wczuć się w sytuację innej osoby, a przy okazji rozwija zdolność 
wypowiadania się. Każda rozegrana partia uczy cierpliwości i słuchania 
wypowiedzi innych.  

 

 



                                          Uno  

Popularna gra karciana, prosta i niedroga. Uczy logicznego myślenia. Dzieci ją 
uwielbiają,  a poręczne karty można zabrać ze sobą na każdy wyjazd, czy 
wycieczkę 

 

 

 

                                          Monopoly  

Rodzinna propozycja na wesoły wieczór. Jest wiele wersji tej gry, w jednej z 
nich jest szalony bankomat, który wyrzuca z siebie szanse i banknoty.  

 

 

                                           Kości Opowieści  

Gra wzbogaca słownictwo, uczy kreatywności, niezwykle pobudza wyobraźnię. 
Polega na wymyśleniu historyjki do wylosowanych obrazków – grafik na 



kostkach.  

 

 

 

                            W tajemniczym ogrodzie   

Za oknem wspaniała wiosenna pogoda, która  kusi nas, aby spędzać czas na łonie 

natury. Niestety w obecnych warunkach nie możemy w pełni z tego korzystać. Ale 

od czego mamy książki i naszą wyobraźnię?  Dlatego  dzisiaj polecam Wam  książk.   

                                                                                                                                      

 

 

 „Tajemniczy ogród” F. H. Burnett.   

 Książka opowiada o samotnej dziewczynce i jej trudnym dzieciństwie. Mary była 
dzieckiem chorowitym, niegrzecznym i niemiłym.  Je  rodzice zmarli na epidemię 



cholery w Indiach. Dziewczynka  została potem adoptowana przez wuja i 
zamieszkała w jego angielskim zamku. W tym wielkim domu czekało ją wiele 
przygód i niespodzianek  Mary uczy się nowego życia, poznaje nowych ludzi, z 
niektórymi zaprzyjaźnia się. Odkrywa niezwykłe, tajemnicze, zapomniane miejsce.   

Jeśli jeszcze nie znacie tej książki, teraz jest doskonały czas na czytanie. Możecie to 

zrobić w wirtualnej bibliotece. 

Jak wyobrażacie sobie tajemniczy ogród?    

Namalujcie własny ogród marzeń 

 

 

 

 

 

                                                                                   Życzymy miłej lektury i dobrej zabawy !  

                                                                                              Zespół świetlicowy 

 

 

 



 


