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Myj ręce przed czytaniem. 

Nie zginaj rogów kartek. 

Używaj zakładki. 

Nie wyrywaj kartek z książki. 

Nie pisz i nie rysuj w książce. 

Nie czytaj przy jedzeniu. 

Nie śliń palców przy odwracaniu 

 kartek. 

Napraw książkę, gdy się rozkleja. 

Nie czytaj przy słabym świetle. 

Podczas czytania siedź prosto 

 i swobodnie. 

Nie zwijaj cienkiej książki  

w rulon.





 

„Co dzień o wschodzie i zachodzie słońca stawała przed 

norką myszy i z tęsknotą patrzała w górę, gdzie szumiały 

kłosy, jak las gęstego zboża. A ile razy wietrzyk je rozdzielił 

tak, że mogła zobaczyć kawałek błękitu, ogarniał ją żal 

niezmierny i myślała o szczęśliwej i wesołej jaskółce. Jak 

ona buja swobodnie, daleko! Żeby ją znów zobaczyć na 

chwilę! Ale zapewne nigdy jej więcej nie spotka... Jesień 

nadeszła wreszcie i wyprawa była gotowa. 

— Za cztery tygodnie wesele —powiedziała mysz polna  

z radością”. 



 

„Poszli więc razem szukać wody, ale zła macocha, która była 

czarownicą i widziała, jak dzieci uciekły z domu, szła 

potajemnie za nimi, jak to zwykły robić czarownice, i zaklęła 

wszystkie źródła w lesie. Kiedy znaleźli wreszcie źródełko, 

które szemrało wesoło po kamieniach, braciszek chciał się z 

niego napić, ale siostrzyczka usłyszała, jak źródełko szemrze:—

„Kto się mojej wody napije, stanie się tygrysem, kto się mojej 

wody napije, stanie się tygrysem. (…) Kiedy znaleźli trzecie 

źródełko, usłyszała siostrzyczka jego szmer: —”Kto się mojej 

wody napije, stanie się jelonkiem, kto się mojej wody napije, 

stanie się jelonkiem.”. 



 

„Powróciwszy do ojczyzny, podróżni opowiadali o cesarzu,  

o jego pałacu i ogrodzie, o wszystkich cudach, które oglądali. 

Uczeni pisali o tym wiele książek, w których podziwiali 

rzeczy piękne, „lecz słowik najpiękniejszy ze wszystkiego” 

— zapewniał każdy po kolei. Poeci układali nawet śliczne 

wiersze, chwaląc leśnego śpiewaka. Książki te rozchodziły 

się szeroko po świecie, a niektóre zawędrowały do rąk 

samego cesarza chińskiego. Zasiadł w złocistej koronie na 

kosztownym krześle i kiwając głową z wielkiego 

zadowolenia, czytał o przepysznym pałacu swoim i 

ogrodzie”. 



 

„Poszli więc razem szukać wody, ale zła macocha, która była 

czarownicą i widziała, jak dzieci uciekły z domu, szła 

potajemnie za nimi, jak to zwykły robić czarownice, i zaklęła 

wszystkie źródła w lesie. Kiedy znaleźli wreszcie źródełko, 

które szemrało wesoło po kamieniach, braciszek chciał się z 

niego napić, ale siostrzyczka usłyszała, jak źródełko 

szemrze:—„Kto się mojej wody napije, stanie się tygrysem, 

kto się mojej wody napije, stanie się tygrysem. (…) Kiedy 

znaleźli trzecie źródełko, usłyszała siostrzyczka jego szmer: 

—”Kto się mojej wody napije, stanie się jelonkiem, kto się 

mojej wody napije, stanie się jelonkiem.”. 



 

„W tej że chwili na stoliczku zjawiły się najlepsze potrawy  

i napoje. 

— Jedzcie i pijcie, przyjaciele! — zawołał młody stolarz,  

a goście nie dali sobie tego dwa razy powtarzać. A co 

najdziwniejsza, że gdy się jakaś miska opróżniała, 

natychmiast zjawiała się na jej miejsce nowa pełna. 

Karczmarz stał w kącie i przyglądał się temu. Z zazdrości nie 

mógł wymówić ani słowa, myślał tylko ciągle:  

„O, gdybym to ja miał taki stoliczek!” 



 

„Osioł i pies legli pod wielkim drzewem, kot zaś i kogut 

usadowili się na gałęziach, kogut oczywiście na samym 

wierzchołku drzewa, gdzie czuł się najbezpieczniej. Zanim 

zasnął, rozejrzał się jeszcze raz dokoła i zdało mu się, że 

widzi światełko, migoczące przez gałęzie. Zawołał więc do 

towarzyszy, że w pobliżu znajduje się z pewnością dom, 

gdyż widać światełko. —Musimy zaraz udać się tam —rzekł 

osioł —nocleg w lesie wcale nie jest miły. Udali się zatem  

w drogę ku światełku i po chwili ujrzeli oświetlone okno 

domu zbójeckiego. Osioł jako największy zbliżył się do okna 

i zajrzał do izby.” 



 

„I oto jeden z braci poszedł na prawo, drugi na lewo — 

i śmieli się z Głuptaska, który musiał pozostać tam, gdzie 

spadło trzecie pióro. Głuptasek siadł i zasmucił się. Ale 

spostrzegł nagle, że tuż przy piórze były drzwi w ziemi. 

Podniósł je, znalazł schody i zszedł po nich. Niebawem 

doszedł do innych drzwi i usłyszał, jak tam wołano 

wewnątrz: „Hej, zielona, bez ogona, do drzwi myk i kuśtyk, 

zobacz het, zobacz wnet, kto tam może być na dworze?” 

Drzwi się otworzyły i zobaczył wielką, grubą ropuchę,  

a obok niej masę małych ropuszek.  

Gruba ropucha spytała, czego żąda”. 







1. Czarny kot, przyjaciel Filemona 

2. Zgubiła na balu pantofelek 

3. Chciała zostać żoną buraka w wierszu Jana Brzechwy 

4. ... w krainie czarów – bohaterka książki Lewisa Carolla 

5. Strachliwy przyjaciel Kubusia Puchatka 

6. Ciągnęła wagony w wierszu Juliana Tuwima 

7. Zapominalski - Słoń ... 

8. Maleńka bohaterka baśni H. Ch. Andersena 

9. Gdy kłamał, to rósł mu nos 

10.Przyjaciel Alcesta 

11.Było mądrzejsze od kury w wierszu J. Brzechwy 

12.... z Bullerbyn 

13.Np. z bajkami lub kucharska 

14.Ludzik z plasteliny, który mieszkał w piórniku Tosi 

15.... Paluch - sprytny bohater bajki Charles’a Perraulta 

16.Szukał ich pan Hilary 

17.Pies, który jeździł koleją 

18.Alladyna lub naftowa 
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