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 Czy pamiętasz baśnie?

Dwa łasuchy tym się szczycą, że wygrały z czarownicą.  
..................................               
Tylko cal wysokości miała ta dzieweczka, dlatego zwali ją ....
W chatce krasnoludków mieszka prześliczna królewna ……..       
Uwolniona, zapluskała złocistym ogonem,
rybaka uszczęśliwiła, lecz nie jego żonę
.........................
Bardzo wiele przygód miała drewniana chłopczyna,
zanim z ojcem się spotkał w brzuchu rekina.   
   ..........................                           
Każda królewna, a tym bardziej ona, winna uważać na wrzeciona.
..............................
Jaka to dziewczynka ma roboty wiele, a na pięknym balu gubi pantofelek.
.............................
Łatwo mnie poznacie, gdy wspomnicie bajkę.
Chodziłem tam w butach i paliłem fajkę. 
..............................

Znasz zakończenie  cytatu?

Żeby kózka nie skakała …
Był sobie słoń, wielki jak słoń. Zwał się ten słoń …
A w trzecim siedzą same grubasy, siedzą i jedzą …
Pan kotek był chory i …
Nad rzeczką opodal krzaczka …
Entliczek – pentliczek …
Murzynek Bambo …
Biega, krzyczy Pan Hilary …
Płacze Pani Słowikowa w gniazdku na akacji, bo …
Abecadło z …
Zasadził dziadek …
Na straganie w dzień targowy …

Znasz odpowiedzi na pytania?
· Dokąd idziesz, gdy chcesz kupić książkę?
· Dokąd idziesz, gdy chcesz wypożyczyć książkę?
· Jak nazywa się osoba, która pisze książki?
· Jakie informacje znajdują się na okładce książki?
· Kto to jest ilustrator?
· Jakie znasz nazwiska autorów piszących utwory dla dzieci?
· Jak nazywa się człowiek, który drukuje książki?
· Jak należy dbać o książki?
· Do czego służy zakładka?
· Co oznaczają cyferki znajdujące się na dole każdej strony?
· Jak oznaczone są książki z biblioteki? 
· Jak nazywają się sztywne kartki na początku i na końcu ksiązki?
· Jaka jest różnica między księgarnią a biblioteką?
· Kto pracuje w bibliotece?
· Jak nazywa się biblioteczny mebel z dużą liczbą szufladek, w których znajdują się
karteczki z informacjami o książkach?

Gratulujemy wiedzy i znajomości baśni.






