
 Maj to miesiąc poświęcony książce i czytelnictwu. Co roku, w dniach     
od 08 do 15 maja, obchodzony jest  Tydzień Bibliotek. Jego celem jest 
podkreślenie roli czytania i bibliotek w edukacji oraz zainteresowanie książką   
w dobie internetu. Czy wiecie, że…  
 
 Alfabet polski ma 32 znaki - każdy znak to litera. W Chinach, żeby nie być 
uważanym za analfabetę, trzeba znać minimum 2000 znaków. Wykształcony 
Chińczyk zna 5 tysięcy do 6 tysięcy znaków. 
 
 Adam Próchnik (ten sam, przy którego ulicy znajduje się nasza szkoła)   
był inicjatorem i  twórcą powstania pierwszej biblioteki w naszym mieście. 
Otwarto ją 1 maja 1923 roku w budynku przy ul. Słowackiego 13. 
 
 Księgarnia „Lello”, która znajduje się w mieście Porto w Portugalii,       
jest uważana za jedną z najpiękniejszych na świecie. Jej baśniowe wnętrza 
posłużyły jako wzór szkoły czarodziejów autorce „Harryego Pottera” 
J.K.Rowling.   
 

                                   
 

1. W podanym szeregu wyrazów podkreśl pierwszą sylabę i odczytaj hasło. 
 

 Czyżyk     taniec     niebo     jest     suwak     perła  !!!! 
 

2. Zagadki 
 

To ktoś, kto potrafi pisać piękne zdania.  
I tworzyć z nich książki lub opowiadania.  

 
Najpierw autor ją wymyślił, potem drukarz wydrukował. 
Do księgarni po nią przyszli, by dla dzieci ją kupować. 
 
Książka tam na Ciebie czeka. To jest szkolna . . . . . . . . . .  
 
Siedem liter ma ta zagadka. 
Przednia i tylnia karta książki to . . . . . . .  

W regale bibliotecznym, połowa litery. Dźwiga książki i papiery. 



3. Rozwiąż krzyżówkę a dowiesz się, kto kieruje do Ciebie te słowa: 

 
                        „Nie pisz i nie rysuj nic na moich kartkach, 

                                     bo jeśli mnie zniszczysz nie będę nic warta. 
                                     Nie zaginaj rogów i dbaj o okładkę,  
                                     Gdy przerwiesz czytanie włóż we mnie zakładkę.” 
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1. Błękitny - spełniał życzenia Karolci 
2. Różowy przyjaciel Krzysia 
3. Doktor, który rozmawiał ze zwierzętami 
4. Brzydkie – wyrosło na pięknego łabędzia                   
5. Mieszkała w chatce z krasnoludkami                   
6. Zwierzę w butach 
7. Pies, który jeździł koleją 

                                                                          
4. Logika i wiedza 

 
 Adam, Szymon, Ania i Zuzia wypożyczyli książki z biblioteki, każdy inną. 
Wypożyczone książki miały tytuły:  

„O psie, który jeździł koleją” 
„Karolcia”                                             
„Oto jest Kasia” 
„Kubuś Puchatek” 
 



 Ania i Zuzia pożyczyły książki, w których bohaterką jest dziewczynka 

     bohater książki Adama mieszka w Stumilowym Lesie  

     dziewczynka z książki Ani ma starszego brata i malutką siostrzyczkę 
 Czy wiesz, jaką książkę pożyczyło każde z dzieci?     
 
Powodzenia w rozwiązywaniu!       Elżbieta Maciejewska 


