
Kochani czytelnicy z klas 1-3! 

Biblioteka Szkolna Zdalna wita Was ponownie! Kochani, wakacje już za 

pasem i powoli zbliżamy się do końca naszych spotkań online. Czekamy 

już jednak z niecierpliwością na spotkania z Wami w szkole i w Bibliotece 

Szkolnej w nowym roku szkolnym. 

 

"Przyjaciel" (J. Koczanowska) 

Nie musisz mieć przyjaciół stu, nie musisz mieć dziesięciu, wystarczy 

byś jednego miał, a to już wielkie szczęście.  

 

Przyjaciel to jest taki ktoś, kto zawsze cię zrozumie, gdy dobrze jest – to 

cieszy się, gdy źle – pocieszyć umie.  

 

Przyjaciel to jest taki ktoś, kto nigdy nie zawiedzie, a poznasz go, bo z 

tobą jest gdy coś się nie powiedzie.  

Kto to jest Przyjaciel?  

 

Nieprzeciętny to kolega,  

Bo wysłucha i doradzi,  

 

Więc jak brata go szanuję, I z radością wypatruję PRZYJACIELA.  

 

Pomoże Ci w szkole, gdy problem masz, Z nim zawsze miło spędzasz 

czas, On najlepiej zna Cię,  

 

Bo to jest twój PRZYJACIEL 

 

 

 



Zielona kredka    Agnieszka Galica 

Pewnego dnia wczesnym rankiem, kiedy wszyscy jeszcze spali, w 

małym pudełku spały także kolorowe kredki. Spała kredka niebieska, 

której śniło się niebo, spała kredka pomarańczowa i śniły się jej 

pomarańcze, żółtej kredce przyśniła się cytryna, a zielonej kredce nie 

śniło się nic. Obudziła się więc wcześnie, przeciągnęła, ziewnęła i wyszła 

z pudełka. Rozejrzała się wokół i zobaczyła, że wszyscy jeszcze śpią. -

Zrobię im niespodziankę i narysuję coś ślicznego - mruczała do siebie i, 

szur - szur, narysowała puszystego, zielonego kota. - Hej, pobudka! -

zawołała. - Wstawajcie! Zobaczcie, co wam narysowałam. Zaspane 

kredki wstawały i powoli kolejno wychodziły z pudełka. Ziewały i 

przecierały oczy ze zdumienia, aż nagle wszystkie zaczęły się śmiać. -

Zielony kot? Kto widział zielonego kota? Takie koty nie istnieją! - Co 

wam się w nim nie podoba? - pytała zawstydzona zielona kredka. - Czy 

ten kot nie jest piękny? Popatrzcie, jakie ma puszyste futerko, sterczące 

uszy i długi ogon. - No tak, ale nie może być zielony - mówiły kredki. - Są 

koty rude, czarne, białe, szare albo w paski. Ale nigdy, przenigdy nie 

bywają zielone.-Tak bardzo się starałam. Chciałam wam zrobić 

niespodziankę-smuciła się zielona kredka. - Co mam teraz zrobić? -

Popatrz przez okno-radziły kredki. - Zobacz, jaka zielona jest trawa, listki 

na drzewach, żabki w stawie. Możesz to wszystko narysować, bo wiosna 

jest bardzo zielona. Zielona kredka nie namyślała się długo. Narysowała 

zieloną trawę, po której szła Wiosna ubrana w zieloną sukienkę. - 

Patrzcie teraz! Podoba się wam? - No dobrze - mówiły inne kredki. -

Narysowałaś zieloną, wiosenną trawę i Wiosnę w zielonej sukience, ale 

dlaczego tam jest zielony kot? - Nic nie rozumiecie - tłumaczyła zielona 

kredka. - To jest wiosenny kot i dlatego musi być zielony. - Sprytnie to 

sobie wymyśliłaś - śmiały się kredki. - Jeśli wiosenny kot, to musi być 

zielony. 



POLECAM DO CZYTANIA 

„Dlaczego rekiny nie chodzą do dentysty? 

”Z tych zabawnych historyjek dowiesz się wielu ciekawych rzeczy o 

otaczającym świecie i poznasz odpowiedzi na nurtujące każde dziecko 

pytania ! 

Dlaczego pingwinom nie marzną stopy?  

Czy można jeść i pić, stojąc na rękach?  

I skąd na świecie wzięło się tak wiele języków? 

 Bartek zastanawia się, dlaczego papużka o imieniu Pikuś, należąca 

kuzyna Olka, nie spada z drążka, gdy śpi? 

Amelka jest ciekawa, co kolor morza ma wspólnego z tęczą, a Julek 

wyjaśnia swojej siostrze Paulinie, skąd się biorą kolorowe paski w paście 

do zębów.  

Dzień Dziecka W Bullerbyn Lasse, Bosse, Olle, Britta, Anna i Lisa 

urządzają Dzień Dziecka małej Kerstin, siostrzyczce Ollego. Chcą, żeby 

bawiła się tak dobrze, jak dzieci w Sztokholmie, o których Lasse 

przeczytał w gazecie. Dlatego sadzają ją na źrebaka, huśtają wysoko na 

huśtawce i spuszczają z okna na linie. Jednak Kerstin nie podobają się 

takie zabawy, ona woli świętować Dzień Dziecka na sposób bullerbyński. 

Czyli jak? 

Przeczytaj koniecznie! 

 POLECAMY DO SŁUCHANIA  

"Bajka o człowieku, który nigdy nie kłamał".  

"Dzieci z ulicy Awanturników". 



Owocowe zagadki 

Pora zmierzyć się z zagadkami. Odpowiedzi szukajcie wśród owoców. 

 

1. Ma kształt żarówki, lecz wcale nie świeci. Gdy jest dojrzała, zjadają ją 

dzieci. 

 

2. Czerwone, pachnące, dojrzewają w lesie. Pójdziesz po nie w czerwcu, 

pełen dzban przyniesiesz. 

 

3. Wyrosły w ogródku na krzewach kuleczki małe, okrągłe. Są czarne, 

czerwone lub białe. Ze smakiem spożywasz dojrzałe. 

 

4. W mym ogródku rośnie krzak, który cierni wiele ma. Chyba nimi bronić 

chce zielone owoce swe. 

 

5. Kwaśne, rumiane, ogonek posiada. Jesienią dojrzałe na ziemię spada. 

 

6. Kiedy drzewa swą ciemną czerwienią ozdobią, wtedy je chętnie jemy, 

a szpaki dziobią. 

 

7. Czerwieni się ze wstydu. Dojrzewa na słonku. Wśród zielonych liści 

wisi na ogonku. 

8. Co to za owoc: tu i tam liście, a między nimi wiszą kiście. Kuleczki 

maleńkie, soczyste i słodziusieńkie. 

9. Dwie litery z „radia”, oraz „bar” dwa słowa,a z całości można kompot 

ugotować. 

10. Zbieraliście je w lesie, jedliście garściami. Teraz macie zęby 

malowane. 



Zagadki z bajek Disneya 

 

Czy znasz bajki Disneya? Przekonaj się sam! Przeczytaj uważnie nasze 

zagadki. Wiesz już o jakich postaciach z bajek Disneya mówią? Prawda, 

że łatwe?! 

 

Pod wodą zamieszkuje, wciąż przygód poszukuje. Z Dorą rafy koralowe 

podziwia, od rekinów jak najdalej odpływa. Z gatunku Błazenków 

pochodzi, czy wiecie o kogo chodzi?  

 

Ma śliczny głosik i długi ogon, Jej piękny pałac stoi pod wodą, Kiedy 

Eryka zobaczyła, Szybko dla niego głowę straciła...:) By móc z nim być 

wszystko zrobiła, Nawet ogonek w nogi zmieniła.  

 

Podstępnie wykradziona i zamknięta w wieży. Z Pascalem dzieli swoje 

troski i codziennie czesze długie włoski. 

 

 Ma warkocz śnieżno biały. Na sukni swej kryształy. Gdy z siostrą się 

bawiła Przypadkiem ją zmroziła.  

 

Duży, gruby i zielony Szczur to mój przysmak ulubiony. Osioł mym 

przyjacielem, Fiona żoną. Mam też gromadkę dzieci wymarzoną.  

 

O kim mowa ...Rude włosy, łuk u boku, koń jej dotrzymuje kroku. Ciastko 

mamie darowała bo odmienić los swój chciała. Czarownica niemiła 

klątwę złą rzuciła i mamę dziewczyny w miśka zmieniła.  

 

 



Indiańska władczyni, co kocha zwierzęta, o ludzi swych potrzebach 

pamięta. Długie włosy, śpiew słowika zwinna, odważna, koziołki fika. 

 

 Młodego jelonka każdy zna, co wśród lasów sobie gna. To książę, syn 

Króla Lasu. Całą swą młodość z przyjaciółmi spędza. Później łanię 

Felinkę poznaje, która jego żoną się staje.  

 

Dzielni bohaterowie w Nibylandii mieszkają, a Hak i Swądek z nimi szans 

nie mają. Często wołają: Ahoj Kamraci! Już wiecie kto tak krzyczy? Jake  

i ... 

 


