
Rozpoczynamy Tydzień Bibliotek on-line! 

Zasmakuj w czytaniu! 

 

8 maja rozpoczyna się on Dniem Bibliotekarza, 

ale uczyńmy go Dniem Czytelnika! 

Każdy z Was niech podejmie wyzwanie - w maju 

przeczyta chociaż jedną książkę, nie lekturę szkolną, wg 

wybranego kryterium: 

1. Tytuł to jedno słowo. 

2. Czytając tę pozycję, można się uśmiechnąć. 

3. Tytuł zawiera pierwszą literę Twojego nazwiska. 

 

Wybór należy do Was! 
 

 

Od 5 maja możecie już odwiedzić piotrkowską mediatekę, w której działa 

wypożyczalnia. Na facebooku biblioteki https://www.facebook.com/Mediateka800/ codziennie 

ukazuje się Tribond dla lubiących wyzwania słowne – Niech pomyśli mądra głowa, co połączy 

te trzy słowa. 

 

Poznajcie w Tygodniu Bibliotek najciekawsze i niezwykłe  biblioteki: 
 

https://kultura.onet.pl/wiadomosci/oto-najpiekniejsze-biblioteki-na-swiecie/92c963k 

https://goodbooks.pl/inne/10-ciekawostek-o-bibliotekach/ 

https://lubimyczytac.pl/aktualnosci/1789/niezwykle-biblioteki 

http://tubywalcy.pl/najciekawsze-biblioteki-na-swiecie/ 

https://culture.pl/pl/artykul/10-niezwyklych-bibliotek-w-polsce 

 

Zgodnie z planem naszego, szkolnego Tygodnia Bibliotek, od 9 maja możecie sprawdzić 

swoją znajomość ortografii i zostać mistrzem. Wszystkie szczegóły na stronie https://dyktanda.pl/ 

oraz https://www.facebook.com/dyktandapl/. 

 

 



11 maja startuje biblioteczny detektyw, zasmakuj w domowej bibliotece! Gotowi? 

1, 2, 3… 

 

1. Zadanie dla uczniów, którzy chcą sprawdzić swoją pamięć. 

 

W opowiadaniu zostały ukryte tytuły książek. Znajdź je! Podpowiem, 

że w tekście jest 11 tytułów. Ile uda Ci się odnaleźć? Sprawdź! 

 

Jaś i Małgosia wybrali się do lasu na jagody. Po drodze spotkali przyjaciela, który opowiedział 

im Kajtkowe przygody. Nagle przebiegł im drogę kot w butach. W lesie dołączył do nich szewczyk 

Dratewka oraz Calineczka. Wesoło maszerując czekali, aż przydarzy im się jakaś wakacyjna 

przygoda. Gdy dotarli do pięknej, zielonej polany, ujrzeli wesołą gromadkę. Były to dzieci 

z Bullerbyn w towarzystwie Królowej Śniegu. Przywitali się. Nagle zjawiła przed nimi czarna 

owieczka. Wszyscy zaczęli uciekać, bo zlękli się jej groźnej postaci. Przypomnieli sobie, że w lesie 

mieszka Kubuś Puchatek, który z pewnością da im schronienie. Tak też się stało. Chatka 

Puchatka okazała się bardzo gościnnym domem. Z wycieczki wrócili bez jagód, ale zadowoleni 

i pełni wrażeń.  

ODPOWIEDZI PO ZAKOŃCZONYM TYGODNIU BIBLIOTEK. 

 

 

2. W domowej bibliotece masz na pewno dużo książek. Postaraj się uzupełnić 

regał z książkami tytułami pozycji, które znajdują się na Twoich półkach. 

(karta nr 1) 

 

 

 

 

3. Domowa biblioteka na pewno kryje wiele skarbów. Zostań detektywem 

i wyszukaj książki wg określonych kryteriów.  

(karta nr 2) 

 



karta nr 1 

 

 

 

 



karta nr 2 

 

Powodzenia! Miłego smakowania literatury! 

 
 

Kolejne zadania za tydzień – quiz i wszystko o Dniu Niezapominajki. 
 

 

 

 

 

 


