
 

                  Pamiętajmy zostajemy w domu!!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drodzy Uczniowie! 

 

 
Dziś gratka czeka miłośników "Zwiadowców".  

 
Ile książek z serii już przeczytaliście?  

 

Spróbujcie swoich sił w ciekawym quizie dostępnym 
na https://samequizy.pl/czyje-to-slowa-z-ktorej-czesci-pochodza-

zwiadowcy-jogn-flanagan/ . 

 
 Zapraszam do zabawy! 
 

 

             
 

 

 

            

https://samequizy.pl/czyje-to-slowa-z-ktorej-czesci-pochodza-zwiadowcy-jogn-flanagan/
https://samequizy.pl/czyje-to-slowa-z-ktorej-czesci-pochodza-zwiadowcy-jogn-flanagan/


 

Dla fanów serii o Harrym Potterze proponuję sprawdzić swoją wiedzę                 
o lekturze. Jak uważnie czytaliście przygody młodego czarodzieja?  

 

Link: http://testwiedzy.pl/test/26421/ciekawostki-z-harryego-

pottera.html 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Muzeum Powstania Warszawskiego udostępnia "Asiunię" 

 

Zachęcam do wysłuchania audiobooka "Asiunia" Joanny Papuzińskiej 

wydanego i udostępnionego przez Muzeum Powstania 

Warszawskiego. Książka jest lekturą w klasach I - III. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZE2gnkkhB8 

  

http://testwiedzy.pl/test/26421/ciekawostki-z-harryego-pottera.html
http://testwiedzy.pl/test/26421/ciekawostki-z-harryego-pottera.html
https://www.youtube.com/watch?v=0ZE2gnkkhB8


Biblioteka szkolna 
 

           
                         

ogłasza 

 
 

konkurs plastyczny i literacki 
promujący bibliotekę i czytelnictwo 

 
 

Głównym celem konkursu jest promowanie biblioteki i czytelnictwa           

z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek 8-15maja. 

 

I. Cele konkursu: 
 rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez 

tworzenie prac plastycznych i literackich, 

 promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 

 podkreślanie roli czytania i książki w życiu człowieka, 

 rozwijanie umiejętności plastycznych, literackich, wyobraźni                  

i kreatywności. 
 

II. Konkurs ma zakres szkolny. 
 

III. Adresaci konkursu: 

       Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III oraz IV-VIII. 
 

IV. Technika wykonania: 

 

  1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu opatrzonego 

      hasłem promującym bibliotekę i czytelnictwo(dowolną techniką 

      w formacieA3 lub A4) i/lub napisanie listu do bibliotekarza 

      szkolnego z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek obchodzonego 8  

      maja. List może być napisany odręcznie. Jego długość nie powinna 
      przekroczyć jednej strony formatu A4. 



 

 2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę plastyczną i/lub 
     jedną pracę literacką. 

 

V. Termin i zasady przesyłania prac: 

 

1. Prace literackie i prace plastyczne (w postaci skanów, zdjęć) należy 

     przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

    helena_alka@wp.pl   

2. W treści wiadomości powinny znaleźć się dane autora pracy: imię  

     i nazwisko, klasa oraz zgoda rodzica/opiekuna prawnego na publikację 
     prac dziecka na stronie internetowej szkoły. 

3.  Termin przesyłania prac upływa 12.05.2020 r. 

 

VI. Kryteria wyboru i ocena prac: 

 

1. Prace plastyczne i literackie będą oceniane w dwóch 

      kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VIII.  

2. Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie: 

 samodzielność wykonania, 

 pomysłowość, 

 stopień trudności techniki, 

 staranność wykonania. 
 

 

 

 

                                                       Serdecznie zapraszamy do udziału! 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

mailto:helena_alka@wp.pl


Zapraszam do odwiedzenia strony: 

 

 

https://czasdzieci.pl 

 

 

gdzie znajdziecie dużo pomysłów na zabawy w domu, inspiracje 
plastyczne, bajki na dobranoc, czytanki, gry, cudoku.              

                                                                                                                  

Miłej zabawy! 
 

Dla rodziców porady specjalistów, artykuły, odpowiedzi na pytania 

np. niechęć do szkoły, paniczny strach przed wieczorem. 
 

 
 

Uwspółcześniona wersja legendy o Złotej Kaczce kontra 
Amelia, Kuba i Spółka 
 

 

 

 
 

 

 

 

https://czasdzieci.pl/


Jak może skończyć się to starcie? Tylko pełną humoru przygodą,       

w której nie brakuje zarówno odniesień do panującej wokoło sytuacji, 

jak i wielu stale aktualnych przestróg. Znajdziecie tu także niemało 
prawdziwych smaczków dla nieco starszych czytelników, którzy być 

może w najbliższym czasie będą zatrudnieni jako lektorzy dla swoich 

dzieci :) 

 

Ale od początku! 

 

Jak wygląda teraźniejsza wersja legendy, czyli o czym jest 

najnowszy tom Amelii i Kuby? 

 

Wszystko zaczyna się od tajemniczych biletów na koncert… 

 

Amelia i Kuba wraz ze swoim rodzeństwem – Albertem i Mi – udają 

się na występ artystyczny-niespodziankę. Niestety przedstawienie nie 
powoduje u nich takiego zachwytu, jak zakładają, więc 

niepostrzeżenie cała czwórka wymyka się z sali. Wynikiem pomyłki, 

a także - umówmy się - niepohamowanej dziecięcej ciekawości, udaje 
im się zawędrować w miejsce, w którym prawdopodobnie nigdy nie 

powinni się znaleźć. To właśnie tu spotykają złotą kaczkę… albo 

kaczora? Doprawdy trudno orzec… 

  

 



 

Nie chcąc zdradzać więcej, dodam tylko, że jest to moment, który 

stanowi dla nich początek przygody dającej możliwość wydania 
miliona złotych! Ale zegar tyka –  to zadanie muszą wykonać do 

końca dnia. Gotowi? – Czas start! 

Co za tym wszystkim idzie? 

Po pierwsze – niesamowity humor! 

To już 8. tom serii o Amelii i Kubie, więc myślę, że wielu z nas zdaje 

sobie sprawę, ile niebywałych żartów tu znajdziemy! Mało tego – ze 
śmiechu będzie pękać nie tylko najmłodsza widownia, ale także ta 

znacznie starsza! Chcecie dowodów? Służę pomocą, oto kilka 

prawdziwych wisienek: 
„Powinnaś namalować coś strasznego: czaszkę albo dentystę” 

„Liczy się wnętrze – w sensie żołądek?” 

No i największy hit: Miś Duhast, który swoje imię dostał po 

zasłyszanej przez sześciolatkę piosence Duhast miś… 

Z tego oraz wielu innych powodów nie określałabym górnych widełek 

wiekowych dla tej opowieści. Świetnie sprawdzi się dla każdego! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=USiIHXY9sqE 

 

Po drugie - doskonałe dialogi 

Rozmowy pomiędzy rodzeństwem i ich tok rozumowania absolutnie 

podbiły moje serce! 

Mimo ich młodego wieku, wymiana zdań jest niesamowicie 

błyskotliwa. Dzieci doskonale wiedzą, co należy powiedzieć, aby 

uniknąć kłopotów, a także przekonać młodszego Alberta, który ma 
chorobę Aspergera, do swoich racji. Świetnie zilustrowane zostały 

także różnice pomiędzy sposobem patrzenia na świat dziewczynek      

i chłopców. Mowa oczywiście o trampkach, nad którymi Amelia 
ogromnie się napracowała, a na które Kuba nawet nie zwrócił uwagi 

(w przeciwieństwie do Mi). 



Po trzecie – w ogromnie wciągającą fabułę „przemycone” zostały 

doskonałe przesłania 

Nie zawsze łatwo jest odnaleźć książkę, która swoją historią pochłonie 

młodego czytelnika i dodatkowo przekaże mu wiele pozytywnych 
wartości. W tym przypadku – można czerpać garściami. Jeżeli mowa 

o samej fabule – nie można się od niej oderwać. Jedna akcja zaraz 

rozpoczyna kolejną – to opowieść, w której absolutnie nie ma nudy. 
Wszystko przeplata się ze wspomnianymi wcześniej żarcikami             

i humorem sytuacyjnym. Nie brakuje tu także elementów grozy           

i ogromnej przygody. A historia ta skrywa w sobie coś jeszcze.... 
Najważniejszym jej przekazem jest bowiem zgubny wpływ 

konsumpcjonizmu. Warto pamiętać, że chociaż możemy mieć wiele, 

to niekoniecznie znaczy, iż tego potrzebujemy. 

Dlaczego jest to uniwersalna opowieść? 

Odpowiedź na to pytanie jest prostsza, niż może się wydawać. Z całą 
pewnością wartości, które przekazuje, nie zmienią się nigdy. 

Nabywanie dla samego posiadania zawsze będzie bezwartościowe, a 

brak możliwości dzielenia się szczęściem wciąż pozostanie po prostu 
samotnością i bezsilnością. W dodatku z całą pewnością wszyscy 

docenimy sprawnie wplecione w fabułę elementy sytuacji, w której 

obecnie się znajdujemy – czyli rzeczywistości z koronawirusem.           
Z utęsknieniem myślę o czasie, kiedy sięgnę po tę książkę raz jeszcze 

i pomyślę sobie: „Rzeczywiście tak było w czasie kwarantanny”. 

Podsumowując: zapewniam wszystkich, że zarówno Wy, jak i Wasze 

dzieci potrzebujecie tej książki. Dlaczego? Bo wraz z nią otrzymacie 
w prezencie fantastyczne samopoczucie i mnóstwo powodów do 

refleksji. Pamiętajcie jednak dwie rzeczy: zawsze warto mieć              

w paczce mózgowca, który w razie potrzeby szybko wykupi całą 
fabrykę maseczek, a argument „bo nie” nadal kończy wszelkie 

dyskusje! 

  

 

 



Jak dawniej robiło się książki? 

 

 

 

 
 

 

https://www.cda.pl/video/149631569/vfilm 

 

 

Czy wiecie…. czym zajmują się zecer i introligator? co to jest ołowica 
i kto na nią cierpiał? skąd wzięły się nazwy „czcionka”, „interlinia”? 

jak wyglądała maszyna drukarska? dlaczego mówi się, że czytamy 

książkę „od deski do deski”? jak długo powstawały dawne wydruki, 
które dzisiaj na komputerze robimy w parę sekund? Odpowiedzi na te 

pytania znajdziecie w filmiku z serii „Polimaty”, 

w którym prowadzący Radosław Kotarski poznaje tajniki pracy pana 

[…] 

 

 

 

 

http://sp-25.rzeszow.pl/2020/04/17/jak-dawniej-robilo-sie-ksiazki/
https://www.cda.pl/video/149631569/vfilm


Czytanie przed spaniem  

dla dzieci 

 

„Czytanie przed spaniem” to pełen ciepła cykl, w którym znakomici 

aktorzy i znani dziennikarze czytają dzieciom bajki. 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na stronę:  

https://vod.tvp.pl/website/czytanie-przed-spaniem,19864999# 



Teatr w internecie 

 

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami teatrów w Internecie 

 

 

 

Zapraszamy na strony:  

https://padlet.com/goskakacka/b1wlflz3vykb 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=www.teatr+w+inernecie.+pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/goskakacka/b1wlflz3vykb


 

Platformy do ćwiczeń online QuizMe.pl – może wykorzystać do 

zabawy w sprawdzenie wiedzy z wielu dziedzin – m. in. geografii, 
astronomii, chemii, fizyki, języków (polskiego i obcych). To serwis 

pełen quizów, tekstów i łamigłówek. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Filmy dla młodzieży 
 

 

 
 

OSTATNIA PIOSENKA (2010) 



 
Nastoletnia Ronnie nie potrafi się pogodzić z rozstaniem rodziców. 
Buntuje się przeciwko nim i zrywa kontakt z ojcem, który po 

rozwodzie opuścił Nowy Jork i przeniósł się do urokliwej nadmorskiej 

miejscowości w stanie Georgia. Matka Ronnie chce, żeby dziewczyna 
odbudowała relacje z ojcem i wysyła ją do niego na wakacje. 

Pomiędzy Ronnie a jej tatą brakuje porozumienia i woli jego 

znalezienia. Stopniowo jednak oboje odkrywają, jak wiele ich łączy. 
Jednocześnie dziewczyna przeżywa w czasie lata pierwszą miłość. 

 

 

https://www.filmweb.pl/film/Ostatnia+piosenka-2010-508796 

                     

 

 

LOVE, ROSIE  (2014) 

Rosie i Alex znają się od dzieciństwa. Gdy Alex wyjeżdża z Dublina 
na studia do Ameryki, ich wieloletnią przyjaźń czekają ciężkie chwilę. 

Czy znajomość przetrwa lata? 

https://film-milosc.pl/love-rosie-online/ 



 
 

 
 
 

 
 

Maj jest zapewne najpiękniejszym miesiącem w roku nie tylko ze 
względu na rozwijającą się przyrodę, ale również dzięki licznym 

świętom, rocznicom i uroczystościom.1 Maja -Święto Pracy 

międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890.        
W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950roku.         

2 Maja -Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Dzień Flagi jest 

najmłodszym świętem państwowym. Święto to ustanowił Sejm dnia 
20 lutego 2004 roku, a Prezydent RP podpisał 16 marca 2004 r. Flaga 

Polski to prostokąt o barwach biało –czerwony. 

 



 
 
 

 

 
 



 

 
 
 

 

 

 
 



„Co wiemy o świętach majowych?” 

 

 

 

 

PRZYKŁADOWE ZADANIA POLONISTYCZNE 

I) Przeczytaj wiersz. Wykonaj kolejne polecenia. 

Barwy ojczyste 

Czesław Janczarski 

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze biel jest i czerwień. 

Czerwień to miłość, biel – serce czyste… 

Piękne są nasze barwy ojczyste. 

1. Jestem Polakiem, a moje barwy narodowe to 

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

2. Pokoloruj i uzupełnij brakujące litery w wyrazach. 



 

 

f l _ g a P _ _ s _ i g o _ ł _ P _ l _ k i 

3. Przeczytaj i podkreśl nazwy kolorów. 

Jutro jest Święto Flagi. Ja i tata powiesimy flagę na balkonie. Jest tam 

zielono, więc flaga ozdobi balkon. Flaga jest biało – czerwona. W moim 

ogródku rosną żółte kwiatki. Zerwę kilka i wstawię do niebieskiego wazonu. 

Fioletowy obrus i wazon z kwiatkami wygląda pięknie. 



4. Jakie to święto? 

1 maja – ………………………………………………………… 

2 maja – ………………………………………………………… 

3 maja – ………………………………………………………… 

5. Ułóż wyrazy z sylab 

ga – fla god – ło kon – tu – sty –cja 

6. Nad wyrazami narysuj kółka w odpowiednich kolorach. 

zielony żółty niebieski czarny 

fioletowy pomarańczowy czerwony 

II). Uzupełnij litery w podanych wyrazach. Pokoloruj odpowiednio ilustracje. 

 

III) Rozwiąż krzyżówkę 



 

 

PRZYKŁADOWE ZADANIA MATEMATYCZNE 



 

Flaga Polski 

Zadanie 1 

Jaki ułamek stanowi biała część flagi ……………………. 

Jaką część, ułamek stanowi czerwona część flagi ……………… 

Dokończ zdanie ½ to inaczej …………………… 

Zadanie 2 

Dzień Flagi ustanowiono i obchodzono po raz pierwszy w Polsce w 2004r. 

Zaznacz na osi rok 2004 

1998 1999 2000 2001      2007  

  

Zadanie 3 

Oblicz ile lat upłynęło od roku 2004 w którym po raz pierwszy ustanowiono i zaczęto 

obchody Dnia Flagi? 

Obliczenia 

Odp. Od roku 2004 minęło ……………….. lat. 

 



 

1 Maja – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy – został wybrany jako święto 

robotnicze przez kongres założycielski II Międzynarodówki, obradujący w Paryżu w 1890 

roku. Data 1 maja miała uczcić rocznicę strajku robotników w Chicago w 1886 roku, 

brutalnie stłumionego przez policję. Po raz pierwszy święto 1 maja obchodzono w 1890 roku 

– m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Francji. Organizowane w tym dniu 

demonstracje i strajki przyczyniły się do stanowczych ruchów robotniczych. Początkowo 

nielegalne manifestacje 1-majowe zostały później w wielu krajach oficjalnie uznane. 

Zadanie 1 

Wpisz w wykropkowane miejsce cyfrę rzymską określającą miesiąc maj i uzupełnij nazwę 

święta na podstawie tekstu. 

1 Maja – 1 ………… obchodzimy: 

…………………………………………………………………………………… 

Po raz pierwszy obchodzono Święto 1 maja w roku 1890 r. 

Określ w którym wieku miało miejsce to wydarzenie 

Rok 1890 to …………….. wiek 

Zadanie2 

Zamaluj wiek w którym w którym rozpoczęły się obchody Święta 1 maja 

  

XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI 

 



 

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 

Zadanie1 

Konstytucję 3 maja uchwalono w roku 1791. Którą rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 maja obchodzimy w tym roku? 

Odp. Obchodzimy …………. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. 

Zadanie2 

Zaznacz na osi rok 1791 

  

1786       1793   

  

 

PUZZLE POCIĘTE NA FIGURY, CZĘŚCI 



 

Stolicą Polski jest …………………………………… 

 



……………………………………………………………………………. 

 

Czy godło Polski ma oś symetrii? …………………… (wpisz TAK lub NIE) 

 

 

 

                                        Życzymy dużo zdrowia i miłego świętowania  

 

                                                                  Nauczyciele bibliotekarze 

 

 

 

 

 


