
Czytanie łączy Europę 
 

By wykonać niektóre zadania, narodowość autorów musi być wam znana. Jeśli 
jednak kraje ojczyste pisarzy nie są wam znane, posłuchajcie uważnie jakie 
pomoce zostały wam przyznane. Informacje potrzebne w sieci wiedzy są 
zawarte, wasze wysiłki będą wiele warte.     

 
 

1. Żółte gwiazdki na niebieskim tle lub biało czerwone kolory to obraz na pewno wam 
znajomy. Czas by drużyna wasza własne barwy przybrała, lecz uważajcie, by każda osoba je 
na sobie miała.  
 
Dzieci malują twarz (sala konferencyjna) 
 
2. Oby narodowość autora „Pinokia” była Wam znana, gdyż przed wami zadanie trudne do 
wykonania. Ułóżcie rymowany przepis na przysmak tego państwa narodowy, pamiętajcie 
jednak by był bardzo zdrowy. Jedzenie to kółko i trójkąty w sobie zawiera, gdy leży na stole, 
każdy buzię otwiera. 
 
 Dzieci układają rymowany przepis na pizzę. 
 
3. Miś o bardzo małym rozumku to postać na całym świecie uwielbiana. Czy wiecie w jakim 
języku książka o jego przygodach została napisana? Utwór o misiu na wiele języków został 
przetłumaczony, czas by i wasz przekład został stworzony. 
 
Dzieci tłumaczą fragment „Kubusia Puchatka” 
 
The Piglet lived in a very grand house in the middle of a beech-tree, and the 

beech-tree was in the middle of the forest, and the Piglet lived in the middle of 

the house. 
 
4. Przed wami matematyczna łamigłówka, gdzie trzeba przyporządkować wynikom 
odpowiednie słówka. Rozwiązaniem będzie wiersz Brzechwy Jana, którego twórczość na 
pewno jest wam dobrze znana.  
 
              
BOM MA TEN BĄDŹ NA  SIĘ BĘ, DLA TO CIE WY- 
21:3 20-11 2-1 24-2 12:4 3*2 20-9 6*3 31-5 30-7 5*5 
 
 
TRĄ NIE WA TRĄ NA ZY LECZ CZE BI . WAT GO 
4*4 6+3+6 15:3 10*1 5+1+7 8:2 4*3 21-2 2*4 50-20 4*7 
 
 
GO? NIEJ JE NE SŁOŃ WY . BI . NIE KA SPRA PRY 



11+9 20-6 10+17 30+1 2*1 33-0 19-2 7*3 3*8 4+6+22 30-1 
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Po rozwiązaniu matematycznej zagadki dzieci powinny odczytać rozwiązanie, którym 
jest wiersz Jana Brzechwy „Ten słoń nazywa się Bombi. Ma trąbę lecz na niej nie trąbi. 
Dlaczego? Nie bądź ciekawy. To jego prywatne sprawy 
 
5. Baśnie tego duńskiego pisarza są wam na pewno dobrze znane. Historie o Brzydkim 
kaczątku i Calineczce przez wszystkie dzieci są uwielbiane. Odgadnijcie teraz, jaki tytuł nosi 
opowiadanie, którego dane są zakodowane.  By rozwiązać łamigłówkę, znajdź ukryte liczby i 
oblicz ich sumę.  Cyfra otrzymana, niech będzie prawidłowo wykorzystana. 
 
* Janek zawsze słucha i patrzy uważnie                
* O której jutro przyjmuje dentysta 
* W dzień nigdzie się ćmy nie znajdzie 
* Całe miasto będzie udekorowane  
* Nie skalecz sobie pięt na ścieżce 
* Wyłącz te ryczące głośniki! 
 
Strony już znamy, teraz na tytuł baśni czekamy. Wiedzy szukajcie na księgi stronie, na półce 
przy zielonym tronie. 
 
Dzieci powinny otrzymać sumę 133. Następnie odszukać baśnie Andersena i podać tytuł 
baśni rozpoczynającej się na 133. stronie. 
 
6. O rycerzu walczącym z wiatrakami pisał Cervantes  - hiszpański poeta może choć troszkę 
wam znany. Jego przygody nie tylko dzieci znają, przede wszystkim dorośli po jego historię 
sięgają. Powieści szukajcie wśród książek dla dużych. Wysłuchajcie w języku hiszpańskim 
wskazówki, niech w odpowiednie miejsce poniosą was nóżki. 
 
Dzieci powinni odszukać książkę Don Kichot  Miguela de Cervantesa w wypożyczalni 
ogólnej.  
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7. Ci dwaj bracia wiele baśni napisali. Czas by się dowiedzieć w jakim kraju dorastali. Nie 
wiecie o kogo chodzi, to nic nie szkodzi. Poszczególne wyrazy ułóżcie w kolejności 
alfabetycznej, a dowiecie się  kto jest autorem baśni magicznej.  
 
 
Przedszkolaki znane baśnie Grimmów  wymieniali, jednak coś w tytułach pozmieniały. 

Przywróćcie harmonię w baśniowych utworach,  zaprowadźcie porządek w  tych literowych 

stworach. Poprawne tytuły zapiszczcie. 

   1. Srebrna gęś. 
   2. Pani Wiosna 
   3. Pies w butach 
   4. O dwóch muzykantach z Bremy 
   5. Jaś i Kasia 
   6. Czerwony mundurek 
 
Dzieci powinni napisać poprawne tytuły baśni. 
 
8. W naszej bibliotece książki wielu autorów mamy, nie tylko do czytania utworów Polaków 
Was zapraszamy. Gnajcie do działu, gdzie czytają dorośli i odnajdźcie książkę o wielkiej 
Rumcajsa miłości.  
 
Dzieci powinny odnaleźć książkę o Rumcajsie w Czytelni ogólnej. 
 
9. W bibliotece naszej punkt informacyjny o Unii Europejskiej mamy, do odwiedzenia 
którego was zachęcamy. Odgadnijcie wpierw z jakiego kraju autor „Małego Księcia” 
pochodzi, gdyż nazwa państwa to hasło o które chodzi. Po wypowiedzeniu poprawnego hasła 
otrzymacie kolejne wskazówki, wysilcie więc szybko swoje mądre główki.  
 
Dzieci powinny podać hasło: Francja. 
 
10. Dział dla Dzieci i Młodzieży nie tylko z wypożyczalni jest złożony, w drugim 
pomieszczeniu zbiór książek także jest umieszczony.  W pokoju tym, książki o pewnym 
państwie się ukrywają, numerki 913 (4/9) niech wam w poszukiwaniach drogę rozświetlają.  
Z państwa o które nam chodzi, pisarz Thomas Brzezina pochodzi. 
 
Dzieci powinny odnaleźć książkę o Austrii. 
 
11. Fińskie opowieści z Muminków przygodami kryją półki u smoka, pod drzewem  
z ptaszkami. Znajdźcie jeden tytuł książki, gdzie imię Muminka się skryło, niech wszyscy 
mówią, że ludzi oczytanych nam przybyło. 
 
Dzieci powinny odnaleźć książkę Maminkach ukrytą na odpowiednim regale  
w wypożyczalni dla dzieci. 
 

 
 

Opracowała Sabina Konior 
 
 


