
1. Największą ilością wydanych książek może pochwalić się 
Ignacy Kraszewski, który przez całe swoje życie wydał ponad 600 powieści

2. Kolorowy druk pochodzi z Chin. Wynaleziono go w 1107 roku. Wydrukowano 
wówczas trójkolorowe papierowe banknoty, żeby je zabezpieczyć przed 
fałszowaniem. 

3. Kraj, gdzie poświęca się najwięcej czasu na czytanie to Indie. Hindusi poświęcają 
średnio 10 godzin tygodniowo na czytanie książek. 

4. Literatura dla dzieci i młodzieży zaczęła powstawać dopiero w XVIII wieku. 
Wcześniej nie istniała, a najmłodsi czytali te same książki co dorośli.

5. Strony w książkach zaczęto numerować w XVI wieku, a przecinki pojawiły się na 
przełomie XV i XVI wieku. 

6. Pierwsza polska drukarnia została założona w Krakowie w 1473 
w tej drukarni  kalendarz na 1474 rok uważany jest  za najstarszy polski druk.

7. Najszybciej czytającą osobą na świecie jest pochodzący 
potrafi przeczytać 110 tys. słów w ciągu jednej minuty. 

8. Regularne czytanie to jeden ze sposobów na zapobieganie chorobie Alzheimera. 
Dowodzą tego badania amerykańskich naukowców z Narodowej Akademii Nauk 
USA. 

9. Do niedawna za najmniejszą książkę na świecie uważano p
w 1976 roku o rozmiarze 1 × 0,8 mm. Obecnie jest to japońska książka
Kusabana” (tytuł znaczy kwiaty i pory roku). Strony mają 0,75 milimetra długości, 
a szerokość liter nie przekracza 0,01 milimetra! 

Jeżeli interesują Cię inne książkowe rekordy (np. najgrubsza książka na świecie 

skorzystaj z linku poniżej 

https://www.gandalf.com.pl/blog/15-rekordow-literackich-w-
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Rozwiązania znajdują się na ostatniej stronie.

1. Osoba pracująca w bibliotece. 

2. Znajduje się na okładce 

 i pierwszej stronie książki. 

3. Utwór o tematyce fantastycznej. 

4. Opowiadanie złożone z obrazków. 

5. Sklep sprzedający książki. 

6. Książka służąca do nauki. 

 

Czy znasz te wiersze?  

Dokończ zdanie: 

1. „Tańcowała igła z nitką,...
2. „O większego trudno zucha,...” 
3. „Gryzły się kaczki okropnie:...”
4. „Stoi na stacji lokomotywa,..."
5. „Pan kotek był chory...” 
6. „Na wyspach Bergamutach...”
7. „Biega, krzyczy pan Hilary,...
8. „Na tapczanie siedzi leń,...”
9. „Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie...

 

 

Rozwiązania znajdują się na ostatniej stronie. 

 

7. Część biblioteki do cichej  

     pracy z książką.  

8. Klient biblioteki. 

9. Książka z mapami. 

10. Twórca książki. 

11. Zawartość książki. 
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Gdyby książka mogła mówić, skierowałaby do nas takie słowa:  

„Nie pisz i nie rysuj nic na moich kartkach, 

bo jeśli mnie zniszczysz, nie będę nic warta. 

Nie zaginaj rogów i dbaj o okładkę, 

gdy przerwiesz czytanie, włóż we mnie zakładkę.” 

Pamiętajmy o tej prośbie…. 

 

 

 
 
1. Choć nie ma zamka ani kluczyka, często otwierasz ją i zamykasz. 

W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści, wierszyków, bajek i opowieści. ……………. 
 
2. Nietrudna to zagadka, pierwsza karta książki to ……………. 
  
3. Każda książka, żeby była rozpoznana, musi być podpisana. 

Jak nazywają się słowa, w których się cała książka chowa? ……………. 
  
4. Na białych zagonkach drobny maczek w rzędach 

A tym maczkiem napisana bajka lub legenda. ……………. 
 
5. Jakie imiona mają braciszek i siostrzyczka, 

którzy w lesie spotkali, chatkę zrobioną z pierniczka? ……………. 
 
6. W chatce krasnoludków mieszka prześliczna królewna ……………. 
 
7. Chłopiec z bajki znany, z drewna wystrugany.  

Kiedy kłamał w głos, strasznie rósł mu nos. ……………. 
 
8. W kwiatku tulipana śpi mała dzieweczka, 

wszystkie dzieci wiedzą, że to……………. 
 

9. Ostre wrzeciono do ręki wzięła, 
ukłuła się w palec na 100 lat zasnęła. ……………. 

 
10. Buty nosi, choć to nie człowiek. 

Co to za zwierzak, kto mi odpowie? …………….) 
 
11. Rogi ma na głowie, słynie z pięknej brody. 

Mieszka w Pacanowie, w bajce ma przygody. ……………. 
 
12. Na podwórku nielubiany, przeganiany wszędzie.  

Kiedy urósł do rodziny wzięły go łabędzie. ……………. 
 
 

Poniżej – kilka kolorowanek 



 
  



 
  



Źródła: 
https://www.lubelska.tv/wiadomosci/6715 
https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zabawa 
http://www.publikacje.edu.pl/ 
https://miastodzieci.pl/ 
https://www.dla-dzieci.com.pl/ 
 
 
 

Rozwiązania 
Krzyżówka: 

1. Bibliotekarz   2.  Tytuł   3. Baśń   4. Komiks   5. Księgarnia   6. Podręcznik    
7. Czytelnia   8. Czytelnik   9. Atlas   10. Autor   11. Treść 
 
Dokończ zdanie: 

1. „Igła – pięknie, nitka – brzydko” 
2. „jak był Stefek Burczymucha” 
3. „-A niech te kaczkę gęś kopnie” 
4. „Ciężka ogromna i pot z niej spływa” 
5. „i leżał w łóżeczku” 
6. „Podobno jest kot w butach” 
7. „gdzie są moje okulary?” 
8. „Nic nie robi cały dzień” 
9. „chodził tą rzepkę oglądać co dzień” 

 
Rebus 1: książka dobra na wszystko 
Rebus 2: Nie niszcz książek 
 
Zagadki 

1. Książka  2.Okładka   3.Tytuł  4.Druk   5.Jaś i Małgosia   6.Śnieżka   7.Pinokio  
8.Calineczka   9.Śpiąca Królewna   10.Kot w butach   11.Koziołek Matołek 
12.Brzydkie kaczątko 
 
 
 


