
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zawsze opowiada 
niestworzone dzieje, 
bogata jest w króle, 
czary, czarodzieje. 
 
2. Cóż to za „…teka”, 
radość człowieka 
że nieraz pomieści 
kilkaset powieści. 
 
3. Kto ma na półkach  
książek bez liku 
i dba o książki 
i czytelników. 
 
4. Dla uczniów są w szkołach 
dla podróżnych na kołach, 
a gdy na dworze gramy, 
kamyk na ziemię rzucamy. 
 
5. Opowiadają, 
choć ust nie mają 
różne wyrazy 
z nich się składają. 
 
6. Zgadnij w jakim to domu 
dzieci jest najwięcej? 
siedzą w ławkach, 
śpiewają, czytają, 
o piszą w zeszytach. 
nie znasz tego domu, 
to ucznia zapytaj. 
 
7. Każdego ranka  
je na śniadanie ołówka kawałek 
ołówek maleje, 
ona grubieje 
 

 

8. Ścianki boczne, 
do nich umocowane półeczki, 
na które stawiamy książeczki. 
 
9. Kupujesz ją w księgarni 
lub wypożyczasz w bibliotece 
 
10. Wymyślili go Chińczycy 
dawno temu, 
a my dziś na nim piszemy 
 
11. Taka to księga, 
co obrazków ma wiele. 
 
12. Czy jest gładki, 
czy jest w paski, 
czy jest w kratki, 
nie gnieć mu rogów, 
nie gnieć okładki. 
 
13. Jak nazywa się sprzedawca 
w księgarni? 
 
14. Łatwa to zagadka: 
16 kartek i … 
 
15. W każdej klasie mieszka, 
białe lub czarne ma oblicze, 
nauczyciel często na niej pisze. 
 
16. Co to za obszerna księga, 
że mieści w sobie 
przez ludzi zdobytą wiedzę. 
 
17. Tworzy książki, 
mozolnie je pisze. 
kto to taki,  
na pewno zgadniecie. 
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KRZYŻÓWKA  BIBLIOTECZNA DLA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW 



 

 
ODGADNIJ HASŁO 

Nazwij przedmioty na rysunkach. Z każdej nazwy wybierz i wpisz w wolne pole literkę,  którą wskazuje cyfra. 
Litery z tych pól, czytane kolejno, utworzą rozwiązanie. 
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1. Starsza siostra z rodzeństwa Pevensie (Opowieści z Narnii). 

2. Czarodziej z „Władcy Pierścieni”. 

3. Nazwisko rodzeństwa z książki „Czerwone krzesło”. 

4. „Tytus, Romek i…” 

5. Imię przyjaciółki Ani Shirley. 

6. Pobiegła za nim Alicja z Krainy Czarów 

7. Tato Herkulesa. 

8. Kraj, w którym toczy się akcja „Mikołajka”. 

9. Główny bohater serii „Zwiadowcy”. 

10. Nieodłączny przyjaciel Asteriksa. 

11. Nastolatek, którego pasją jest konstruowanie robotów. 

12. Imię Pana Kleksa. 

13. Imię hobbista Bagginsa.. 

14. Silny chłopiec, który lubi bójki, a nie lubi Ananiasza.. 

15. Słowiański wój, jeden z bohaterów komiku Janusza Christy. 

16. Szpak z Akademii Pana Kleksa. 

17. Przyjaciółka Harry’ego Pottera. 

18. Chorowity kuzyn Mary Lennox z „Tajemniczego ogrodu”. 

19. Imię bohaterki „w pustyni i w puszczy” 
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KRZYŻÓWKA  LITERACKA DLA STARSZYCH UCZNIÓW 


