
 

 

Poniedziałek 4 maja 

 

Drodzy Czytelnicy! 
 

Czy chcecie zostać wolontariuszami i pomagać innym? 

Wolontariat na odległość, czyli jak pomóc 

dzieciom pomagać innym.  

 

 
 

 



Fundacja Powszechnego Czytania rozpoczyna program 

wolontariatu online dla młodzieży szkolnej powyżej 12 roku 

życia, pod hasłem #MłodziDzieciom. Starsi uczniowie szkół 

podstawowych będą mogli nagrać „czytanki” dla dzieci 

i przesłać je do Fundacji. Do czytanych fragmentów książek 

mogą dodać kilka słów od siebie, dlaczego polecają tę książkę. 

Nadesłane czytanki będą udostępniane nieodpłatnie na stronie 

internetowej Fundacji, a wybrane także na stronie Facebook 

Fundacji Powszechnego Czytania. 

Fundacja Powszechnego Czytania, zgodnie z regulaminem 

wolontariatu #MłodziDzieciom, będzie wystawiać imienne 

zaświadczenia o odbyciu wolontariatu i przesyłać je do 

zainteresowanych oraz do sekretariatu szkoły wolontariusza 

pocztą elektroniczną. 

Więcej informacji: https://fpc.org.pl/mlodzi-dzieciom/ 

Fundacja Powszechnego Czytania powstała jesienią 2018 

i stawia sobie za cel zwiększenie poziomu czytelnictwa 

w Polsce poprzez namawianie rodzin do czytania i rozmowy 

z dziećmi. 

 
 

Wolontariat dla uczniów 

Wolontariat został objęty honorowym 

patronatem Narodowego Centrum Kultury. 

Zapraszamy uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz 

uczniów szkół średnich do włączenia się w wolontariat 

#MłodziDzieciom.  

Nagrajcie czytanki dla dzieci i prześlijcie do nas! 

https://fpc.org.pl/mlodzi-dzieciom/


Zgoda rodziców do pobrania tutaj 

Wolontariuszom wystawiamy certyfikaty potwierdzające 

współpracę z Fundacją Powszechnego Czytania. 

Niżej przykładowe filmy. 

Przeczytaj regulamin  

 
 

#MłodziDzieciom 

Czytanki dla dzieci 

Nagrania powstały w ramach akcji #MłodziDzieciom. Chcesz 

się przyłączyć? Chcesz uzyskać certyfikat, potwierdzający 

woluntarystyczną pracę na rzecz Fundacji Powszechnego 

Czytania? Przeczytaj regulamin, prześlij zgodę rodziców i 

czytaj dzieciom! 

https://www.youtube.com/watch?v=UFcEneqX9p0&list=PLFNu79auiRnz3J-

v3FZoxojnV7AMe1kbH&index=1 

 
 

https://fpc.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/zgoda_MlodziDzieciom.pdf
https://fpc.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Regulamin_04.21.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UFcEneqX9p0&list=PLFNu79auiRnz3J-v3FZoxojnV7AMe1kbH&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=UFcEneqX9p0&list=PLFNu79auiRnz3J-v3FZoxojnV7AMe1kbH&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=UFcEneqX9p0&list=PLFNu79auiRnz3J-v3FZoxojnV7AMe1kbH&index=1


https://www.youtube.com/watch?v=E9M8NTWyk24&list=PLFNu79auiRnz3J-

v3FZoxojnV7AMe1kbH&index=11&t=0s 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=llb_nsPgRjs&list=PLFNu79auiRnz3J-

v3FZoxojnV7AMe1kbH&index=22&t=0s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E9M8NTWyk24&list=PLFNu79auiRnz3J-v3FZoxojnV7AMe1kbH&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=E9M8NTWyk24&list=PLFNu79auiRnz3J-v3FZoxojnV7AMe1kbH&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=E9M8NTWyk24&list=PLFNu79auiRnz3J-v3FZoxojnV7AMe1kbH&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=llb_nsPgRjs&list=PLFNu79auiRnz3J-v3FZoxojnV7AMe1kbH&index=22&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=llb_nsPgRjs&list=PLFNu79auiRnz3J-v3FZoxojnV7AMe1kbH&index=22&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=llb_nsPgRjs&list=PLFNu79auiRnz3J-v3FZoxojnV7AMe1kbH&index=22&t=0s


 

https://www.youtube.com/watch?v=sWWwbuCpzAc&list=PLFNu79auiRnz3J-

v3FZoxojnV7AMe1kbH&index=22 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOA0U4VmfJo&list=PLFNu79auiRnz3J-

v3FZoxojnV7AMe1kbH&index=18 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sWWwbuCpzAc&list=PLFNu79auiRnz3J-v3FZoxojnV7AMe1kbH&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=sWWwbuCpzAc&list=PLFNu79auiRnz3J-v3FZoxojnV7AMe1kbH&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=sWWwbuCpzAc&list=PLFNu79auiRnz3J-v3FZoxojnV7AMe1kbH&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=ZOA0U4VmfJo&list=PLFNu79auiRnz3J-v3FZoxojnV7AMe1kbH&index=18


Wtorek 5 maja 

 

Drodzy Czytelnicy! 

 

Książka – bramą do odkrywania innych światów. 

 

Fundacja #czasdzieci zaprasza Was w majowe 

weekendy w  podróż  z książką po  całym świecie… 

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,1501855d.html 

 

 
 

 

 
 

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,1501855d.html
https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,1501855d.html


Nie od dziś wiadomo, że książki są dla czytelników bramą 

do odkrywania innych światów. Czasem jest to futurologiczna 

przyszłość, może być w przeszłość, można też wędrować do 

równoległych światów alternatywnych. Jeszcze innym 

sposobem jest podróż taka najzwyczajniejsza, choć od razu 

zaznaczamy, że nie nudna, czyli podróż do miejsc, w których 

teraz, po prostu, nie możemy być. 

 Dzięki niesamowitym, pełnym pięknych zdjęć i grafik oraz 

niezwykle interesujących ciekawostek, a ponad wszystko 

barwnych opisów książkom, możemy wybrać się do 

wszystkich miejsc na świecie, o jakich marzymy lub o jakich 

nawet nie słyszeliśmy.   

Fundacja Czas Dzieci przygotowała dla Was zestawienie 

wspaniałych książek, dzięki którym możliwe będą ekscytujące 

podróże przysłowiowym "palcem po mapie 

 

Mapy 

Daniel i Aleksandra Mizielińscy 

 wyd. Dwie Siostry 

 wiek: od 8 roku życia  

  

https://czasdzieci.pl/ksiazki/ksiazka,26757d2-mapy.html#kup


 

  

Ta książka to podstawa wszelkich podróży „na papierze”. Jeśli jej nie 

znacie, koniecznie musicie nadrobić zaległości. I od razu chcemy 

rozwiać  Wasze wszelkie wątpliwości. Ta książka nie jest za duża - 

można położyć ja na podłodze lub łóżku i położyć się na niej, aby ją 

przeglądać. Po drugie nie jest za trudna - to od czytającego zależy na 

jakiś elementach skupi swoją uwagę: imiona w danych krajach, 

przyroda, stolice, mapy, czy też zabytki. A wiadomości jest w niej 

naprawdę sporo. Ważną cechą jest również możliwość czytania od 

dowolnie wybranego momentu - wybranemu elementowi możne 

poświęcić tyle czasu ile się chce.  

 

 



Byli tam przed nami...  

 Podróżnicy. Wielkie wyprawy Polaków 

Andrzej Fedorowicz 

 Wydawnictwo Dwie Siostry 

 Wiek odbiorców: 8-13 lat 

 
 

Czy zastanawialiście się kiedyś, kto pierwszy dotarł do 

różnych miejsc na świecie? Kto je odkrył, opisał, przedstawił 

całemu światu? Ile to kosztowało go wysiłku, wyrzeczeń, a 

czasem nawet zdrowia. Warto sięgnąć do tej książki, aby 

przekonać się, jak wielu naszych rodaków już od 

średniowiecza niestrudzenie ruszało w świat. Może z czasem 

podążymy ich śladem?  

  

https://czasdzieci.pl/ksiazki/ksiazka,493868b-podroznicy_wielkie_wyprawy.html#kup


Mali podróżnicy 

 Nela na 3 kontynentach 

 

Nela Mała Reporterka 

 Wydawnictwo: Burda Książki 

 Wiek odbiorców: 7-14 lat 

 
Tę książkę mamy w zbiorach biblioteki szkolnej! 

https://czasdzieci.pl/ksiazki/ksiazka,257771c-nela_3_kontynentach.html#kup


 

Nela jest prawdziwym fenomenem na rynku książki dla 

dzieci. Publikacje małej reporterki cieszą się tak dużym 

powodzeniem, ponieważ przedstawiają wybrane krainy 

(tematy) przystępnym, zrozumiałym dla dzieci językiem 

i uzupełnione są ciekawymi zdjęciami, a też na przykład 

filmami, które odtworzą ci, którzy znajdą ukryte kody. 

Młodzi czytelnicy lubią również utożsamiać się z 

bohaterem poznawanych opowieści, a w tym wypadku 

jest to bardzo proste - Nela jest przecież w ich wieku. 

Takie lekcje przyrody i geografii zostają w głowach 

zdecydowanie dłużej. 

  

Seria publikacji Neli liczy już kilkanaście książek - jeśli 

się z Nelą polubicie, przyjemność czytania o jej 

przygodach zostanie z Wami na dłużej. 

 

Podróże literackie 

   

Tajemnica klejnotu Nefertiti 

Agnieszka Stelmaszyk 

Jacek Pasternak (Ilustr.) 

 wydawnictwo:  Zielona Sowa 

 wiek odbiorców: 8-11 lat  

https://czasdzieci.pl/ksiazki/ksiazka,795b4b-tajemnica_klejnotu_nefertiti.html#kup


 
Tę książkę mamy w zbiorach biblioteki szkolnej! 

 

Kroniki Archeo to połączenie podróży i zagadek detektywistycznych. 

Każdy tom tej serii to niezwykła tajemnica i wyprawa do innego 

zakątka naszego globu. Pojedziemy   zatem do takich miejsc, jak 

malownicza Austria, gorący i tajemniczy Egipt lub daleka 

Japonia. Piątka przyjaciół, czyli Ania, Bartek,  Mary 

Jane, Jim i Martin za każdym razem musi działać szybko, bo wróg jest 



tuż za ich plecami. A przed nimi? Wiele tajemnic do odkrycia, 

zagadek do rozwiązania i... pułapek do ominięcia. 

W pierwszej części serii   (która obecnie liczy już 12 tomów!) grupa 

przyjaciół rusza do Egiptu. Odkryto tam nowy grobowiec i  każdy  kto 

choć trochę interesował się archeologią pojechał do Kairu. Są wśród 

nich oczywiście rodzice Ani i Bartka, którzy z zawodu są 

archeologami. Czy jednak wszyscy przebywający w Egipcie 

miłośnicy starożytności mają pokoje zamiary? Kto pierwszy rozwiąże 

zagadkę i znajdzie klejnot?   

 

Marek i czaszka jaguara 

 
Marek Kamiński 

 
Katarzyna Stachowicz-Gacek 

 Wydawnictwo: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 

 Wiek odbiorców: 8-12 lat 

https://czasdzieci.pl/ksiazki/ksiazka,5304a7b-marek_czaszka_jaguara.html#kup


 

Czy wiecie, że Marek Kamiński podróżnik i polarnik, wpisany do 

Księgi Rekordów Guinnessa za zdobycie obu biegunów Ziemi w 

ciągu jednego roku napisał również książkę dla dzieci? Opowiada ona 

o małym Marku, który czekał na wymarzone wakacje z tatą… niestety 

nie wszystko idzie zgodnie z planem, dlatego do Meksyku chłopak 

rusza z małomównym wujkiem. Jak się potoczy ta wyprawa? Młody 

bohater jest pełen obaw: nie ma taty, nie ma dostępu do komputera, a 

do tego w telefonie działa mu jakaś dziwna aplikacja… 

Ta książka to piękna porywająca przygoda, której kulminacyjnym 

momentem jest samotna droga w dżungli i spotkanie z 

niebezpiecznym zwierzęciem… Niesie ze sobą również wspaniałe 

przesłanie o tym, co w życiu, nawet nastoletniego chłopca, jest 

najważniejsze.  



Afryka Kazika 

 

Łukasz Wierzbicki 

 Wydawnictwo: BIS 

 Wiek odbiorców: 7-10 lat 

 
Tę książkę mamy w zbiorach biblioteki szkolnej! 

 

https://czasdzieci.pl/ksiazki/ksiazka,5305a2a-afryka_kazika.html#kup


Kazimierz Nowak był polskim  podróżnikiem, korespondentem oraz 

fotografem, a w szczególności był pionierem polskiego reportażu. 

Między 1931 a 1936 rokiem pieszo, rowerem, na wielbłądzie, 

czółnem oraz pociągiem przemierzył około 40 tys. kilometrów 

przemierzając Afrykę z północy na południe i z powrotem. Łukasz 

Wierzbicki w „Afryce Kazika” przypomina tego zapomnianego (do 

2006 roku) wędrowca. Na podstawie jego, czasem mrożących krew w 

żyłach, przygód oraz wspomnień niezwykłych spotkań z 

mieszkańcami Afryki powstały opowiadania przybliżające dzieciom 

postać Nowaka. 

Bunia kontra fakir. Mazurscy w podróży. Tom 1 

Agnieszka Stelmaszyk 

 Wydawnictwo: Wilga 

 Wiek odbiorców:  9-12 

 

https://czasdzieci.pl/ksiazki/ksiazka,4961beb-bunia_kontra_fakir.html#kup


Fanom twórczości Agnieszki Stelmaszyk nie trzeba przedstawiać 

historii rodziny Mazurskich, bo z niecierpliwością czekają na kolejne 

publikacje autorki. Jeśli natomiast nie czytaliście nigdy nic  co wyszło 

spod jej pióra to możecie być pewni, że znajdziecie w tych 

opowieściach porywające przygody oraz wiele dobrego humoru. 

"Mazurscy w podróży" to kolejna interesująca seria Stelmaszyk. 

Niesamowicie śmieszne, choć czasem i groźne przygody dzieją się w 

niej podczas wędrówek między kolejnymi miastami i państwami 

Europy. Mazurscy to oczywiście rodzina, w skład której wchodzą: 

jedenastoletni Jędrek, jego rodzice, kuzynka Marcela (Jędrek uwielbia 

się z nią sprzeczać) oraz babcia – nazywana bunią. I to czasem babcia, 

jako niezwykle energiczna staruszka, jest katalizatorem niezwykłych 

przygód. Bo kto z Was zakłada, że nagłe zauroczenie starszej pani 

może przynieść kłopoty?  

 Kefir w Kairze. Rymowany przewodnik po 

miastach świata 

Michał Rusinek 

Joanna Rusinek (Ilustr.) 

 Wydawnictwo: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 

 Wiek odbiorców: 8-12 lat 

 

 

Poezja i podróże? Te 

dwie rzeczy połączył ze sobą 

wyjątkowy i niepowtarzalny 

Michał Rusinek. Dzięki jego 

rymowanym opowieściom 

zwiedzimy cały świat.  

https://czasdzieci.pl/ksiazki/ksiazka,5309b89-kefir_kairze_rymowany.html#kup
https://czasdzieci.pl/ksiazki/ksiazka,5309b89-kefir_kairze_rymowany.html#kup


Środa 6 maja 

Drodzy Czytelnicy! 

Jak zapewne wiecie nasza szkolna biblioteka współpracuje 

od 30 lat z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w 

Rzeszowie. Zachęcamy was do skorzystania z oferty 

zaprzyjaźnionej biblioteki w ramach akcji 

#NieZostawiamCzytelnika  
 

 

  

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w ramach 

ogólnopolskiej akcji #NieZostawiamCzytelnika 



proponuje Czytelnikom udział w Pojedynku Książek na 

swoim fanpage'u na Facebooku. Zasady walki są niezwykle 

proste! Jak co miesiąc, na ringu pojedynkują się dwie książki. 

Oba tytuły wybrane są z tego samego gatunku i przedziału 

wiekowego. Zazwyczaj nasi Czytelnicy mogą oddać głos na 

jedną z tych dwóch książek, wrzucając kolorową kulkę do 

odpowiedniego pojemnika ustawionego przy każdej książce. 

Tym razem proponujemy głosowanie on-line. W majowym 

pojedynku wezmą udział dwa książkowe cykle: „Muminki” 

Tove Jansson oraz „Smerfy” Peyo. Od 25 marca do 30 

kwietnia na profilu Facebook Oddziału dla Dzieci i Młodzieży 

rywalizowały  ze sobą: Kicia Kocia oraz Mądra Mysz. 

 



 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie 

WIRTUALNA ROZGRYWKA PLANSZOWA z DIXIT! - 

Rozgrywka z grą Dixit! Tym razem jest to tytuł powieści dla 

dzieci. Zapraszamy do zabawy! 

Zasady gry: w poście zamieszczamy 3 karty ilustrujące, 

naszym zdaniem pewną powieść. Waszym zadaniem jest 

odgadnięcie tytułu. Jeśli ktoś posiada karty Dixit to może 

https://www.facebook.com/oddzialdladzieciimlodziezy/?hc_ref=ARTsZVX0PIEamUwX4i2uqrTn4Da3wW_osdgAaZnC7_yDkbEWpcunD5D6qTdqA03HETc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAdXfIc6mieRQxlzEXWhKwrVszKWi0RyDoMRCKgvt-crsxL0rcvlgVsDK5cu-0f4x8UfBgBmeSAlvFbXLVGbQVJ4uOLxbziSdDxGFwQ4XdgAyNKsHt9glGwc3gbTLL9LvdwU8QKPGuhg9k_2agLBEjhXsXudyvluQ1RYogUxZ07Hk_RguPXCOGfR1ngbZYmqlYvTnzkFqAoF6FICm8xgPM9l8DwebYOK74JyWeHHUL7YjCkReNCwyMsI4RFHBwDLUwZ5OFeqPCge_ivYrhQfiBBwX0Z3H_69MYHEOBY92FFT55VhouQwGmSs3ONRxyN7ZYEljovhyYE26UfYLQJfzPP0A&__tn__=kC-R


również zamieścić w komentarzu obok odpowiedzi, swoje 

karty, które Waszym zdaniem kojarzą się z tą książka. 

Runda 2 

Podpowiedź, czyli skojarzenie do Rundy 1: „świat do góry 

nogami” 

#NieZostawiamCzytelnika #gryplanszowe #Biblioteka 

#DlaDzieci #WiMBP #RzeszówCzyta 

 

 
 

https://pl-pl.facebook.com/hashtag/niezostawiamczytelnika?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdXfIc6mieRQxlzEXWhKwrVszKWi0RyDoMRCKgvt-crsxL0rcvlgVsDK5cu-0f4x8UfBgBmeSAlvFbXLVGbQVJ4uOLxbziSdDxGFwQ4XdgAyNKsHt9glGwc3gbTLL9LvdwU8QKPGuhg9k_2agLBEjhXsXudyvluQ1RYogUxZ07Hk_RguPXCOGfR1ngbZYmqlYvTnzkFqAoF6FICm8xgPM9l8DwebYOK74JyWeHHUL7YjCkReNCwyMsI4RFHBwDLUwZ5OFeqPCge_ivYrhQfiBBwX0Z3H_69MYHEOBY92FFT55VhouQwGmSs3ONRxyN7ZYEljovhyYE26UfYLQJfzPP0A&__tn__=%2ANK-R
https://pl-pl.facebook.com/hashtag/gryplanszowe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdXfIc6mieRQxlzEXWhKwrVszKWi0RyDoMRCKgvt-crsxL0rcvlgVsDK5cu-0f4x8UfBgBmeSAlvFbXLVGbQVJ4uOLxbziSdDxGFwQ4XdgAyNKsHt9glGwc3gbTLL9LvdwU8QKPGuhg9k_2agLBEjhXsXudyvluQ1RYogUxZ07Hk_RguPXCOGfR1ngbZYmqlYvTnzkFqAoF6FICm8xgPM9l8DwebYOK74JyWeHHUL7YjCkReNCwyMsI4RFHBwDLUwZ5OFeqPCge_ivYrhQfiBBwX0Z3H_69MYHEOBY92FFT55VhouQwGmSs3ONRxyN7ZYEljovhyYE26UfYLQJfzPP0A&__tn__=%2ANK-R
https://pl-pl.facebook.com/hashtag/biblioteka?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdXfIc6mieRQxlzEXWhKwrVszKWi0RyDoMRCKgvt-crsxL0rcvlgVsDK5cu-0f4x8UfBgBmeSAlvFbXLVGbQVJ4uOLxbziSdDxGFwQ4XdgAyNKsHt9glGwc3gbTLL9LvdwU8QKPGuhg9k_2agLBEjhXsXudyvluQ1RYogUxZ07Hk_RguPXCOGfR1ngbZYmqlYvTnzkFqAoF6FICm8xgPM9l8DwebYOK74JyWeHHUL7YjCkReNCwyMsI4RFHBwDLUwZ5OFeqPCge_ivYrhQfiBBwX0Z3H_69MYHEOBY92FFT55VhouQwGmSs3ONRxyN7ZYEljovhyYE26UfYLQJfzPP0A&__tn__=%2ANK-R
https://pl-pl.facebook.com/hashtag/dladzieci?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdXfIc6mieRQxlzEXWhKwrVszKWi0RyDoMRCKgvt-crsxL0rcvlgVsDK5cu-0f4x8UfBgBmeSAlvFbXLVGbQVJ4uOLxbziSdDxGFwQ4XdgAyNKsHt9glGwc3gbTLL9LvdwU8QKPGuhg9k_2agLBEjhXsXudyvluQ1RYogUxZ07Hk_RguPXCOGfR1ngbZYmqlYvTnzkFqAoF6FICm8xgPM9l8DwebYOK74JyWeHHUL7YjCkReNCwyMsI4RFHBwDLUwZ5OFeqPCge_ivYrhQfiBBwX0Z3H_69MYHEOBY92FFT55VhouQwGmSs3ONRxyN7ZYEljovhyYE26UfYLQJfzPP0A&__tn__=%2ANK-R
https://pl-pl.facebook.com/hashtag/wimbp?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdXfIc6mieRQxlzEXWhKwrVszKWi0RyDoMRCKgvt-crsxL0rcvlgVsDK5cu-0f4x8UfBgBmeSAlvFbXLVGbQVJ4uOLxbziSdDxGFwQ4XdgAyNKsHt9glGwc3gbTLL9LvdwU8QKPGuhg9k_2agLBEjhXsXudyvluQ1RYogUxZ07Hk_RguPXCOGfR1ngbZYmqlYvTnzkFqAoF6FICm8xgPM9l8DwebYOK74JyWeHHUL7YjCkReNCwyMsI4RFHBwDLUwZ5OFeqPCge_ivYrhQfiBBwX0Z3H_69MYHEOBY92FFT55VhouQwGmSs3ONRxyN7ZYEljovhyYE26UfYLQJfzPP0A&__tn__=%2ANK-R
https://pl-pl.facebook.com/hashtag/rzesz%C3%B3wczyta?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdXfIc6mieRQxlzEXWhKwrVszKWi0RyDoMRCKgvt-crsxL0rcvlgVsDK5cu-0f4x8UfBgBmeSAlvFbXLVGbQVJ4uOLxbziSdDxGFwQ4XdgAyNKsHt9glGwc3gbTLL9LvdwU8QKPGuhg9k_2agLBEjhXsXudyvluQ1RYogUxZ07Hk_RguPXCOGfR1ngbZYmqlYvTnzkFqAoF6FICm8xgPM9l8DwebYOK74JyWeHHUL7YjCkReNCwyMsI4RFHBwDLUwZ5OFeqPCge_ivYrhQfiBBwX0Z3H_69MYHEOBY92FFT55VhouQwGmSs3ONRxyN7ZYEljovhyYE26UfYLQJfzPP0A&__tn__=%2ANK-R
https://pl-pl.facebook.com/oddzialdladzieciimlodziezy/photos/pcb.1598258573656373/1598256790323218/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD4Dp97WILUzkITYQr8tKG_kJaKgZXwGulS0ZVop7JNlCEGQnAk_9o_v-0ge1ktANWWfsEsp-zpXDlt&__xts__%5B0%5D=68.ARAdXfIc6mieRQxlzEXWhKwrVszKWi0RyDoMRCKgvt-crsxL0rcvlgVsDK5cu-0f4x8UfBgBmeSAlvFbXLVGbQVJ4uOLxbziSdDxGFwQ4XdgAyNKsHt9glGwc3gbTLL9LvdwU8QKPGuhg9k_2agLBEjhXsXudyvluQ1RYogUxZ07Hk_RguPXCOGfR1ngbZYmqlYvTnzkFqAoF6FICm8xgPM9l8DwebYOK74JyWeHHUL7YjCkReNCwyMsI4RFHBwDLUwZ5OFeqPCge_ivYrhQfiBBwX0Z3H_69MYHEOBY92FFT55VhouQwGmSs3ONRxyN7ZYEljovhyYE26UfYLQJfzPP0A
https://pl-pl.facebook.com/oddzialdladzieciimlodziezy/photos/pcb.1598258573656373/1598256790323218/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD4Dp97WILUzkITYQr8tKG_kJaKgZXwGulS0ZVop7JNlCEGQnAk_9o_v-0ge1ktANWWfsEsp-zpXDlt&__xts__%5B0%5D=68.ARAdXfIc6mieRQxlzEXWhKwrVszKWi0RyDoMRCKgvt-crsxL0rcvlgVsDK5cu-0f4x8UfBgBmeSAlvFbXLVGbQVJ4uOLxbziSdDxGFwQ4XdgAyNKsHt9glGwc3gbTLL9LvdwU8QKPGuhg9k_2agLBEjhXsXudyvluQ1RYogUxZ07Hk_RguPXCOGfR1ngbZYmqlYvTnzkFqAoF6FICm8xgPM9l8DwebYOK74JyWeHHUL7YjCkReNCwyMsI4RFHBwDLUwZ5OFeqPCge_ivYrhQfiBBwX0Z3H_69MYHEOBY92FFT55VhouQwGmSs3ONRxyN7ZYEljovhyYE26UfYLQJfzPP0A
https://pl-pl.facebook.com/oddzialdladzieciimlodziezy/photos/pcb.1598258573656373/1598256816989882/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB4eMRUqodA2D3r_v_8s4AZX_Jnkd-y07u1JD0tuTn8tXX04b_spEOGGxjd7Cpc42_OKKAYmvyFLZwh&__xts__%5B0%5D=68.ARAdXfIc6mieRQxlzEXWhKwrVszKWi0RyDoMRCKgvt-crsxL0rcvlgVsDK5cu-0f4x8UfBgBmeSAlvFbXLVGbQVJ4uOLxbziSdDxGFwQ4XdgAyNKsHt9glGwc3gbTLL9LvdwU8QKPGuhg9k_2agLBEjhXsXudyvluQ1RYogUxZ07Hk_RguPXCOGfR1ngbZYmqlYvTnzkFqAoF6FICm8xgPM9l8DwebYOK74JyWeHHUL7YjCkReNCwyMsI4RFHBwDLUwZ5OFeqPCge_ivYrhQfiBBwX0Z3H_69MYHEOBY92FFT55VhouQwGmSs3ONRxyN7ZYEljovhyYE26UfYLQJfzPP0A


 
 

KSIĄŻKOWY SZYFROGRAM! 

Zapraszamy do umysłowej gimnastyki. Rebus przygotowała 

koleżanka Ania z Filii Nr 6 WiMBP w Rzeszowie ��� 

#NieZostawiamCzytelnika #książkidladzieci 

 

 

https://pl-pl.facebook.com/oddzialdladzieciimlodziezy/photos/pcb.1598258573656373/1598256816989882/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB4eMRUqodA2D3r_v_8s4AZX_Jnkd-y07u1JD0tuTn8tXX04b_spEOGGxjd7Cpc42_OKKAYmvyFLZwh&__xts__%5B0%5D=68.ARAdXfIc6mieRQxlzEXWhKwrVszKWi0RyDoMRCKgvt-crsxL0rcvlgVsDK5cu-0f4x8UfBgBmeSAlvFbXLVGbQVJ4uOLxbziSdDxGFwQ4XdgAyNKsHt9glGwc3gbTLL9LvdwU8QKPGuhg9k_2agLBEjhXsXudyvluQ1RYogUxZ07Hk_RguPXCOGfR1ngbZYmqlYvTnzkFqAoF6FICm8xgPM9l8DwebYOK74JyWeHHUL7YjCkReNCwyMsI4RFHBwDLUwZ5OFeqPCge_ivYrhQfiBBwX0Z3H_69MYHEOBY92FFT55VhouQwGmSs3ONRxyN7ZYEljovhyYE26UfYLQJfzPP0A
https://pl-pl.facebook.com/oddzialdladzieciimlodziezy/photos/pcb.1598258573656373/1598256816989882/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB4eMRUqodA2D3r_v_8s4AZX_Jnkd-y07u1JD0tuTn8tXX04b_spEOGGxjd7Cpc42_OKKAYmvyFLZwh&__xts__%5B0%5D=68.ARAdXfIc6mieRQxlzEXWhKwrVszKWi0RyDoMRCKgvt-crsxL0rcvlgVsDK5cu-0f4x8UfBgBmeSAlvFbXLVGbQVJ4uOLxbziSdDxGFwQ4XdgAyNKsHt9glGwc3gbTLL9LvdwU8QKPGuhg9k_2agLBEjhXsXudyvluQ1RYogUxZ07Hk_RguPXCOGfR1ngbZYmqlYvTnzkFqAoF6FICm8xgPM9l8DwebYOK74JyWeHHUL7YjCkReNCwyMsI4RFHBwDLUwZ5OFeqPCge_ivYrhQfiBBwX0Z3H_69MYHEOBY92FFT55VhouQwGmSs3ONRxyN7ZYEljovhyYE26UfYLQJfzPP0A
https://pl-pl.facebook.com/hashtag/niezostawiamczytelnika?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCj6Gecb4nVDTzlNGTa5KVbiRoWjf859oIBK6p35uaiaTPX_GsHpY5DfOu-cDIFF2zTI9_Q7N3K8QCt_qWIUn6F08fYVp8ff0rt8rwfCvWeF8TZuFOybdSUes9rR-VriEFpMI_2ZdLphVuvyWbnFN75PpJCy6YQCvSy7-XM45Kgf0wVcG3LqyIJO1GkZiZg81pLyUTdVkIIGUtYLlfQFRDWvSFPgodRdgCAyQqTnIzmEUTaCvArZcmQQJ94qste-uuoFjPVWOq2OKf8WZmLhG_nSrR_esXhLqkZ54cD5oRlrqb3imlyGYGor6UT4Sy_bHUu-U6lhSHjxxbJq5L2EGFpgg&__tn__=%2ANK-R
https://pl-pl.facebook.com/hashtag/ksi%C4%85%C5%BCkidladzieci?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCj6Gecb4nVDTzlNGTa5KVbiRoWjf859oIBK6p35uaiaTPX_GsHpY5DfOu-cDIFF2zTI9_Q7N3K8QCt_qWIUn6F08fYVp8ff0rt8rwfCvWeF8TZuFOybdSUes9rR-VriEFpMI_2ZdLphVuvyWbnFN75PpJCy6YQCvSy7-XM45Kgf0wVcG3LqyIJO1GkZiZg81pLyUTdVkIIGUtYLlfQFRDWvSFPgodRdgCAyQqTnIzmEUTaCvArZcmQQJ94qste-uuoFjPVWOq2OKf8WZmLhG_nSrR_esXhLqkZ54cD5oRlrqb3imlyGYGor6UT4Sy_bHUu-U6lhSHjxxbJq5L2EGFpgg&__tn__=%2ANK-R
https://pl-pl.facebook.com/oddzialdladzieciimlodziezy/photos/a.288765504605693/1599391526876411/?type=3&eid=ARBjypttT4Din6bWFV70Zz6-nKWd70pDZax5AJhhS9iiSJExb2d5ziZFpbRcbjrXCWSnM0EojNjbedUE&__xts__%5B0%5D=68.ARCj6Gecb4nVDTzlNGTa5KVbiRoWjf859oIBK6p35uaiaTPX_GsHpY5DfOu-cDIFF2zTI9_Q7N3K8QCt_qWIUn6F08fYVp8ff0rt8rwfCvWeF8TZuFOybdSUes9rR-VriEFpMI_2ZdLphVuvyWbnFN75PpJCy6YQCvSy7-XM45Kgf0wVcG3LqyIJO1GkZiZg81pLyUTdVkIIGUtYLlfQFRDWvSFPgodRdgCAyQqTnIzmEUTaCvArZcmQQJ94qste-uuoFjPVWOq2OKf8WZmLhG_nSrR_esXhLqkZ54cD5oRlrqb3imlyGYGor6UT4Sy_bHUu-U6lhSHjxxbJq5L2EGFpgg&__tn__=EHH-R
https://pl-pl.facebook.com/oddzialdladzieciimlodziezy/photos/a.288765504605693/1599391526876411/?type=3&eid=ARBjypttT4Din6bWFV70Zz6-nKWd70pDZax5AJhhS9iiSJExb2d5ziZFpbRcbjrXCWSnM0EojNjbedUE&__xts__%5B0%5D=68.ARCj6Gecb4nVDTzlNGTa5KVbiRoWjf859oIBK6p35uaiaTPX_GsHpY5DfOu-cDIFF2zTI9_Q7N3K8QCt_qWIUn6F08fYVp8ff0rt8rwfCvWeF8TZuFOybdSUes9rR-VriEFpMI_2ZdLphVuvyWbnFN75PpJCy6YQCvSy7-XM45Kgf0wVcG3LqyIJO1GkZiZg81pLyUTdVkIIGUtYLlfQFRDWvSFPgodRdgCAyQqTnIzmEUTaCvArZcmQQJ94qste-uuoFjPVWOq2OKf8WZmLhG_nSrR_esXhLqkZ54cD5oRlrqb3imlyGYGor6UT4Sy_bHUu-U6lhSHjxxbJq5L2EGFpgg&__tn__=EHH-R


 Kochani pamiętacie jeszcze nasze wyzwania czytelnicze? 

Zapraszamy do wylosowania wyzwania na majowy weekend 

#NieZostawiamCzytelnika #książkidladzieci 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1601116/wyzwania-

czytelnicze 
 

 
 

Ruletka- zakręć kołem i zobacz, co wypadnie. 

Proponujemy Wam anagram - powiedzenie dotyczące 

literatury. Na deszczowe dni nie ma nic lepszego niż czytanie 

książek #NieZostawiamCzytelnika #Biblioteka #WiMBP 

#RzeszówCzyta 

https://pl-pl.facebook.com/hashtag/niezostawiamczytelnika?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCo7w63xJK5_V_FqHidNUbJMV-j3FbYdGJQTUYHSJwCabgALdJlK1X3UmalxfpV8hVg730_FPxtLtwmyf0HLUbjWHhCsCocPyYbx1rTmwdzsZvBuBtpXgfV1he6Q0XWMTFc8zxE05GWz6uxeFVUxoVCN22pffYkd5Lbp02q36Br4-mL6KP-8YINlhMBPO8xRNnpGF7uRxi5RzBJy9a3SbjnT3D93I-HkRxPG11nth3i-j1dgRu6c4GR7M-sXcH-r-cBlvQ7EajJZw8GjU_w_mRQyevIg--XjxMS_8Gdu68nQK-m6Vb1W7mo5tVFM2hDj8YMy1GvJOpEPHbRN8XekkZaYA&__tn__=%2ANK-R
https://pl-pl.facebook.com/hashtag/ksi%C4%85%C5%BCkidladzieci?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCo7w63xJK5_V_FqHidNUbJMV-j3FbYdGJQTUYHSJwCabgALdJlK1X3UmalxfpV8hVg730_FPxtLtwmyf0HLUbjWHhCsCocPyYbx1rTmwdzsZvBuBtpXgfV1he6Q0XWMTFc8zxE05GWz6uxeFVUxoVCN22pffYkd5Lbp02q36Br4-mL6KP-8YINlhMBPO8xRNnpGF7uRxi5RzBJy9a3SbjnT3D93I-HkRxPG11nth3i-j1dgRu6c4GR7M-sXcH-r-cBlvQ7EajJZw8GjU_w_mRQyevIg--XjxMS_8Gdu68nQK-m6Vb1W7mo5tVFM2hDj8YMy1GvJOpEPHbRN8XekkZaYA&__tn__=%2ANK-R
https://wordwall.net/pl/resource/1601116/wyzwania-czytelnicze
https://wordwall.net/pl/resource/1601116/wyzwania-czytelnicze
https://pl-pl.facebook.com/hashtag/niezostawiamczytelnika?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAihjJtrB5e8ksYcrJ7F0-jpTEbP5QFZWg5hcMXK-DpMYDWFJjKNO3YvZRdzHgdX97YjTmzSbRzUAb3Fmjat5YW9zb1ULe06uxO_UfS5zWp5wyyyVg0SJtT46k1Obh3pMseHLYb1Io2CyDQ1vb8NLPvCmelLGYMmFkZADbJxI3T4b2BSCFtiwHuArL2Y1l9LfMmSDQcF2TI2mShuw5Sc5JKpzrc7gO917m23dtWVRtG_yVx0fNKsg8hIv41m2aWV1ws0oq3Ut09vDhGrZDdwfl46VJB76Hj7Rmc8NJATYTiC9EyR_fIzBQfPyUavNmwfb6pd7suHqmR6vaIhO4bM78Axw&__tn__=%2ANK-R
https://pl-pl.facebook.com/hashtag/biblioteka?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAihjJtrB5e8ksYcrJ7F0-jpTEbP5QFZWg5hcMXK-DpMYDWFJjKNO3YvZRdzHgdX97YjTmzSbRzUAb3Fmjat5YW9zb1ULe06uxO_UfS5zWp5wyyyVg0SJtT46k1Obh3pMseHLYb1Io2CyDQ1vb8NLPvCmelLGYMmFkZADbJxI3T4b2BSCFtiwHuArL2Y1l9LfMmSDQcF2TI2mShuw5Sc5JKpzrc7gO917m23dtWVRtG_yVx0fNKsg8hIv41m2aWV1ws0oq3Ut09vDhGrZDdwfl46VJB76Hj7Rmc8NJATYTiC9EyR_fIzBQfPyUavNmwfb6pd7suHqmR6vaIhO4bM78Axw&__tn__=%2ANK-R
https://pl-pl.facebook.com/hashtag/wimbp?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAihjJtrB5e8ksYcrJ7F0-jpTEbP5QFZWg5hcMXK-DpMYDWFJjKNO3YvZRdzHgdX97YjTmzSbRzUAb3Fmjat5YW9zb1ULe06uxO_UfS5zWp5wyyyVg0SJtT46k1Obh3pMseHLYb1Io2CyDQ1vb8NLPvCmelLGYMmFkZADbJxI3T4b2BSCFtiwHuArL2Y1l9LfMmSDQcF2TI2mShuw5Sc5JKpzrc7gO917m23dtWVRtG_yVx0fNKsg8hIv41m2aWV1ws0oq3Ut09vDhGrZDdwfl46VJB76Hj7Rmc8NJATYTiC9EyR_fIzBQfPyUavNmwfb6pd7suHqmR6vaIhO4bM78Axw&__tn__=%2ANK-R
https://pl-pl.facebook.com/hashtag/rzesz%C3%B3wczyta?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAihjJtrB5e8ksYcrJ7F0-jpTEbP5QFZWg5hcMXK-DpMYDWFJjKNO3YvZRdzHgdX97YjTmzSbRzUAb3Fmjat5YW9zb1ULe06uxO_UfS5zWp5wyyyVg0SJtT46k1Obh3pMseHLYb1Io2CyDQ1vb8NLPvCmelLGYMmFkZADbJxI3T4b2BSCFtiwHuArL2Y1l9LfMmSDQcF2TI2mShuw5Sc5JKpzrc7gO917m23dtWVRtG_yVx0fNKsg8hIv41m2aWV1ws0oq3Ut09vDhGrZDdwfl46VJB76Hj7Rmc8NJATYTiC9EyR_fIzBQfPyUavNmwfb6pd7suHqmR6vaIhO4bM78Axw&__tn__=%2ANK-R


 

https://wordwall.net/play/1839/468/377 

 

Anagram - Umberto Eco 

 

Anagram - Przeciągnij litery w odpowiednie miejsce, aby 

odszyfrować słowo lub wyrażenie. 

 

 

Czwartek 7 maja 

Drodzy Czytelnicy, 

35 lat temu zmarł Adam Bahdaj- autor wielu książek 

dla dzieci i młodzieży. 

https://wordwall.net/play/1839/468/377


 

Adam Bahdaj, ps. Jan Kot, Dominik Damian (ur. 2 stycznia 

1918 w Zakopanem, zm. 7 maja 1985 w Warszawie) – polski 

pisarz, tłumacz z języka węgierskiego. Uczestnik wojny 

obronnej 1939. W czasie II wojny światowej był kurierem 

tatrzańskim[1]. 

Znany jest głównie z powieści dla dzieci i młodzieży. 

Zachęcamy Was do czytania  ciekawych  książek  tego  bardzo 

popularnego i lubianego jeszcze przez waszych rodziców , a 

nawet dziadków  autora. Mamy nadzieję, że i wam przypadną 

one do gustu i po powrocie do szkoły wypożyczycie je 

w naszej szkolnej bibliotece. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/2_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1918
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane
https://pl.wikipedia.org/wiki/7_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1985
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82umacz
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_w%C4%99gierski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Bahdaj#cite_note-1


. Praca detektywa wymaga poświęceń i 

wyrzeczeń. Trzeba przemóc drżenie kolan i tropić złodziei także 

późną nocą. Ćwiczyć umiejętność dedukcji nawet podczas deseru. 

Przejrzeć czyjeś notatki jak poranną gazetę i nie przejmować się 

cieniem, który od tygodnia snuje się za nami, także po zmierzchu.  

Trójka przyjaciół spędza wakacje u cioci. Nie zamierzają się nudzić! 

Po wybudowaniu szałasu-bazy przystępują do tropienia okolicznych 

przestępców. Z zaskakującym skutkiem…  

Doskonała lektura dla wszystkich miłośników zagadek 

detektywistycznych!  

Tę książkę mamy w zbiorach biblioteki szkolnej! 

„WAKACJE Z DUCHAMI” 

 

„Oficjalnie jestem Krystyna Cuchowska, lecz 

koledzy nazywają mnie – Dziewiątka. Morowo, co? Byłam bowiem 



szefem gangu (…) i ośmiu starszych ode mnie szczeniaków słuchało 

mnie jak własnej matki”.  

Z książką, która ma taką bohaterkę, nie sposób się nudzić. Za sprawą 

przypadku odważna, zaradna i skora do natychmiastowego działania 

12-latka przeżywa niesamowitą wakacyjną przygodę. Wciela się w 

rolę detektywa i wprowadza w życie śmiałe pomysły, próbując 

wyjaśnić tajemnicę kapelusza wartego 100 tysięcy. 

Tę książkę mamy w zbiorach biblioteki szkolnej! 

„PODRÓŻ ZA JEDEN UŚMIECH” 

 

Któż nie marzy o wspaniałych wakacjach, pełnych przygód i 

nieprawdopodobnych wydarzeń, o których później będzie można 

opowiadać w szkole?!  

Przypadek zrządził, że prymus Duduś i jego kuzyn Poldek (całkiem 

nie-prymus) przeżyli takie właśnie wakacje wędrując autostopem… 

Tę książkę mamy w zbiorach biblioteki szkolnej! 

„UWAGA! CZARNY PARASOL” 



Kubuś i Hipcia wakacyjne dni spędzają na 

rozwiązywaniu tajemniczych zagadek. Pierwsza sprawa jest na pozór 

błaha: trzeba znaleźć jamniczkę Krecię, ulubionego pieska pani 

Szprotowej. Ale potem okazuje się, że para młodych detektywów 

musi odszukać także stary angielski parasol ze srebrną rączką. I wtedy 

zaczynają się prawdziwe kłopoty… 

Fatalne nieporozumienia, sensacyjne odkrycia, kradzieże, tajemniczy 

plan, prześladujący bohaterów pech – oj, będzie się działo! 

„STAWIAM NA TOLKA BANANA” 

 
Julek - znudzony wakacjami chłopiec z dobrego domu trafia do 

Klondike, meliny Cegiełki, Filipka, Cygana i Karioki - jedynej 

spódniczki w gangu. Nie chcą go - nie pasuje do ich paczki spod 

ciemnej gwiazdy. Tylko Cegiełka, ten, którego ojciec pije jak bąk, 



lituje się nad Julkiem i wpycha do paczki. Dwie akcje i już Julek czuje 

się jak nowo narodzony. I gotowy do współpracy z tajemniczym 

szefem bandy - Tolkiem Bananem. 

Tę książkę mamy w zbiorach biblioteki szkolnej! 

 

„TELEMACH W DŻINSACH” 

 

 

Podobno jeszcze trochę z Maćka dzieciak (piętnastoletni?), ale 

rozmawia się z nim jak z dorosłym. Podobno też patrzy spode łba, ale 

szczerze. No i mizerne sprawia wrażenie. Nic dziwnego – od dwóch 

tygodni jest w drodze. Nie na gigancie, bo nie ma skąd uciekać. 

Zwykle wieje się z domu, a Maciek mieszka w internacie. A w drodze 

jest od czasu, kiedy zobaczył program w telewizji o przodownikach 

pracy. I robili wywiad… z jego ojcem! Maciek go szuka. Już tylu 

ciekawych ludzi spotkał po drodze! Tylko ojca jeszcze nie. 

Tę książkę mamy w zbiorach biblioteki szkolnej! 

„DO PRZERWY O:1” 



 

Cóż może być wspanialszego dla chłopaka od gry w piłkę na własnym 

boisku? Absolutnie nic! No może tylko prawdziwy turniej „dzikich 

drużyn”, w którym zagrają zespoły z całej Warszawy! Zawodnicy 

Syrenki wreszcie pokażą swojemu głównemu przeciwnikowi – 

Huraganowi, kto tu rządzi. 

Pełna humoru powieść o przygodach wychowanych przez ulicę 

chłopców z warszawskiej Woli. Przyjaciele, mimo szczęścia do 

wpadania w tarapaty i licznych przeszkód, z zapałem realizują swoje 

marzenia, nie podają się, walczą o sportowe laury. 

„PILOT I JA” 

 
Waluś marzy o pięknym samolocie i szybowaniu wysoko w 

przestworzach. Jego marzenie spełnia się – chłopiec wyrusza wraz z 



wąsatym pilotem w podniebną podróż.  

Po locie pełnym przygód i wrażeń docierają wreszcie do cioci Eli, 

mieszkającej w Olsztynie. I nagle... Waluś budzi się! Czy to był tylko 

sen?  

Czasem wystarczy zamknąć oczy, by ziścić swoje marzenia.  

Tę książkę mamy w zbiorach biblioteki szkolnej! 

„PIK-POK” 

 

 
 
Pingwin Pik-Pok kocha lody, ale… czekoladowe, nie te z Antarktydy.  

I uwielbia zapach… nie, nie świeżego śledzia – fiołków!  

A przyjaźni się z Agatą – elegancką foką w różowym czepku.  

Tak, Pik-Pok nie jest takim sobie zwyczajnym pingwinem.  

Ale może właśnie dlatego tak go wszyscy lubią? 

 

KLIKNIJ  i możesz wysłuchać : 

 
AUDIOBOOK Kapelusz za 100 tysięcy - Adam Bahdaj (Lektura do 

szkoły podstawowej). ✅ POBIERZ legalnie całość Audiobooka ➡ ✅ 

Streszczenie i opracowania tej lektury szukaj na ➡ 

http://lekturymp3.pl/ 

http://lekturymp3.pl/


 

 
 

 

Piątek 8 maja 

 

Drodzy Czytelnicy,  

 

Czy wiecie, że 8 maja obchodzony jest w  Polsce  

 

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK? 

 

 
 
,  

https://www.youtube.com/watch?v=4K1kfAk3wDk


 
 

Zapoczątkowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w 1985 

roku. Dzień ten jest symbolem pracy bibliotekarzy, w którym 

przedstawiane są dokonania i zawodowe osiągnięcia środowiska 

bibliotekarskiego, jak i refleksja o roli bibliotek w budowaniu dziedzictwa 

kulturowego.  

 

 

Biblioteka to :  
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



Dla młodszych czytelników : „Kicia Kocia w bibliotece” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=AXZDqtA2LgA 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VkFhIN2xMbk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AXZDqtA2LgA
https://www.youtube.com/watch?v=AXZDqtA2LgA
https://www.youtube.com/watch?v=VkFhIN2xMbk
https://www.youtube.com/watch?v=VkFhIN2xMbk


Dla starszych czytelników : Bibliotekarz- zawód 

ciekawy? 

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

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ge4pUIn1lrk 

 

Pozdrawiam Was serdecznie                                                                                            

Bibliotekarka pani Krystyna 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rwf_bpBROuc
https://www.youtube.com/watch?v=Rwf_bpBROuc
https://www.youtube.com/watch?v=ge4pUIn1lrk

