
Drodzy uczniowie klas 4-8. 

Biblioteka Szkolna Zdalna wita Was ponownie!  

Na początek druga część naszej cyklicznej zabawy  

TROPEM KSIĄŻEK I FILMÓW 

Poniżej znajdziecie kolejne zagadki dotyczące różnych książek i filmów dla starszych dzieci 

i młodzieży.  Bawcie się! ! Zapisujcie odpowiedzi!  

Dla najbardziej wytrwałych po powrocie do szkoły czeka niespodzianka! 

OTO ZADANIE NA NASZE SPOTKANIE  

Oto filmowi bohaterowie różnych lektur szkolnych. Przyjżyj się dokładnie! Już wiesz z jakich 

filmów i książek pochodzą? Dopasuj zdjecie do tytułu filmu i książki! Do dzieła! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TYTUŁY  FILMÓW :     

A. „Chłopcy z Placu Broni” 

B. „Mikołajek” 

C. „Akademia Pana Kleksa” 

D. „Kajko i Kokosz” 

E. „Ania z Zielonego Wzgórza” 

F. „Felix, Net i Nika….” 

G. „Pinokio” 

H. „Dzieci z Bullerbyn” 

I. „Opowieści z Narnii….” 

J. „Tajemniczy Ogród” 



CZY WIESZ CO KOMPUTER  MOŻE ZROBIĆ ZA CIEBIE? 

Możesz użyć Laptopa 

ZAMIAST PIÓRA I LICZYDŁA 

Edytor tekstu 

umożliwi 

Ci  stworzenie 

ciekawego 

wypracowania, 

a w arkuszu 

kalkulacyjnym 

obliczysz zadanie 

z matematyki 

ZAMIAST KSIĄŻKI 

 

Laptop i Internet da Ci 

możliwość czytania 

róznych książek on line 

w  wersji ebooka.  

 

 

ZAMIAST PODRĘCZNIKA 

W nauce pomogą 

Ci multimedialne 

programy edukacyjne, 

a internetowa baza 

wiadomości  czynna 

jest całą dobę 

 

ZAMIAST STOSU PAPIERÓW 

Z pomocą różnych baz 

danych   łatwo zgromadzisz 

potrzebne notatki,  adresy lub 

spiszesz swoje płyty! 

 

 

ZAMIAST PĘDZLA 

Lubisz 

rysować?           

Zdolności 

manualne  nie są 

już tak 

potrzebne, jak 

wyobraźnia 

i pomysłowość ! 

 

ZAMIAST MAGNETOFONU  

Komputer da 

Ci możliwość 

    nie tylko 

posłuchać  

muzyki,          

    ale pomoże 

stworzyć Ci   

   własną! 

ZAMIAST KINA 

                                                    

Możesz 

wykorzystać         

Laptopa jako 

telewizor,  Kino 

domowe lub  użyć 

do zmontowania 

swojego własnego 

filmiku. 

DO ROZWIJANIA HOBBY 

 Laptop pomoże 

rozwijać Ci 

Twoje hobby! 

W Internecie 

znajdziesz 

wszystkie            

 informacje. 



ZAGADKI LOGICZNE

A. Co stanie się o połowę większe gdy postawimy to do góry 

nogami? 

B. Wymień po sobie trzy dni tygodnia, ale nie używając przy 

tym żadnej z nazw dni tygodnia.  

C. Ile liter jest w alfabecie? 

D. Przed gęsią były dwie gęsi, dwie gęsi za gęsią i jedna gęś pośrodku. Ile w sumie było 

gęsi? 

E. Trzech mężczyzn płynęło łodzią, która się przewróciła. Tylko dwóch z nich zmoczyło 

włosy, dlaczego? 

F. Pan Blue mieszka w niebieskim domu, Pani Pink mieszka w różowym domu, a Pan 

Brown w domu brązowym. Kto mieszka w Białym Domu? 
 

Odpowiedzi : A. cyfra 6 . B. Wczoraj, dziś, jutro. C. 7-Alfabet. D. Trzy. E. Trzeci był łysy. F. Prezydent. 

 

POLECAMY DO CZYTANIA 

 

„KLASA PANI CZAJKI”   Małgorzata Karolina Piekarska 

"Znowu mama i znowu tata" 

 

To był kolejny dzień, kiedy Czarny Michał nie przyszedł do szkoły. Niby przedwiośnie, ale gdyby był 

przeziębiony, Kinga na pewno coś by wiedziała. Jednak nikt z klasy nic o Michale nie wiedział. 

Pierwszego dnia nieobecności Kinga była zmartwiona. Następnego załamana. Michał nie odbierał 

telefonów, w domu nikt nie otwierał drzwi. Komórka milczała jak zaklęta. 

 

Dopiero trzeciego dnia Kinga dostała SMS-a: „Wpadnij wieczorem”.  

„Wpadnij wieczorem”. Łatwo tak napisać – zastanawiała się. – Najpierw dwa dni 

nie daje znaku życia, a potem jakby nigdy nic przysyła SMS z takim tekstem”. 

 

Całe popołudnie biła się z myślami. Iść czy nie iść do Michała? Zadzwoniła do 

Małgosi.  

– Moim zdaniem, idź – usłyszała w słuchawce głos koleżanki. – Maciek powiedział 

mi kiedyś, że w takich sprawach jak miłość czy przyjaźń nie ma co się unosić 

honorem.  

– Ale nie wszyscy tak uważają. Spójrz na… – chciała powiedzieć, że na Kamilę i 

historię z Michałem, ale ugryzła się w język. Szybko pożegnała się z Małgosią i 

zaczęła przygotowywać do wyjścia. Myślami powracała jednak do Kamili i 

Michała. Do historii, która jakiś czas temu zburzyła jej spokój. Nie chciała wywoływać wilka z lasu. 

Nie teraz, kiedy Michał odezwał się po trzech dniach milczenia. Ale nie mogła zapanować nad tym, co 

kłębiło się jej w głowie. Może to Michałowe milczenie miało związek właśnie z Kamilą?  

 

Kinga przemywała twarz tonikiem. Z lustra patrzyła na nią lekko zaróżowiona twarz. Tego dnia 

chciała wyglądać ładnie. „Bo może Michał… bo może Michałowi… bo może z Michałem…” – myślała 

Kinga, ale nawet w myślach bała się dokończyć zdanie, które chodziło jej po głowie. Odpędzała te 

myśli jak natrętną muchę i w skupieniu szczotkowała włosy. Czy Michał na nią czeka, bo chce jej 

powiedzieć coś nieprzyjemnego? 


