Drodzy uczniowie klas 6-8
Słowa, słowa, słowa...
Może pora je na chwilę porzucić❓
Tym razem zapraszam Was do zabawy, w której zadaniem będzie
odgadnięcie, o jaki tytuł książki pytam 👀
Książkę będzie trzeba rozpoznać na podstawie... emotikonek,
które zostały dobrane tak, by ilustrowały tytuł lub treść lektury😎📖
Jako podpowiedź zamieściłam cytat z danej książki.
✔Podaj tytuł książki i autora!
Każdy uczeń, który odgadnie o jaką lekturę chodzi,
uzupełnia tabelkę znajdującą się pod 12 rysunkami
i wysyła ją do pani Jolanty Jarzembińskiej
na adres
jola.jarzembinska@gmail.com lub jolusiaj@interia.pl

Zachęcam do udziału w tej emotikonowej zabawie.

ZAGADKA NR 1
– A więc on jest groźny?
– zapytała Łucja.
– Groźny? – powtórzył
pan Bóbr. – Nie
słyszałaś, co
powiedziała moja żona?
Oczywiście, że jest
groźny. Ale jest dobry.
Powiedziałem wam, że
on jest Królem.

ZAGADKA NR 2

Oczy miało wesołe
i szelmowskie. Jedno
ucho sterczało ostro do
góry, a drugie opadało
w dół. Nadawało to psu
pocieszny, a zarazem
zawadiacki wygląd.

ZAGADKA NR 3
Praca nasza to jest
walka ze śmiercią. Co
może się porównać z
pracą lekarza? Czy
praca na roli, czy w
fabryce, czy "zajęcie"
urzędnika, kupca,
rzemieślnika nawet
żołnierza?

ZAGADKA NR 4
— Ja tam wolę
zwierzęta od jakiejś
śmietanki towarzyskiej
— stwierdził doktor.
— Nie gadaj głupstw —
odparła Sara i wyszła
z pokoju.
Czas mijał. Doktorowi
zwierząt przybywało,
a pacjentów ubywało.

ZAGADKA NR 5

- Danuśka! - rzekł widziszże ty mnie i
rozumiesz?
A ona odrzekła głosem
pokornej prośby:
- Pić!... Wody!
- Jezu miłosierny!

ZAGADKA NR 6

Jeśli ktoś Kalemu zabrać
krowy, to jest zły
uczynek.
Dobry, to jak Kali zabrać
komuś krowy.

ZAGADKA NR 7

i

Rzeczpospolita niejedną
klęskię poniosła - mówił
pan Czarniecki - ale ma
ona w sobie siłę
niespożytą. Nie złamała
jej dotąd żadna potęga,
nie złamią i bunty
chłopów, których sam
Bóg pokarze, gdyż
występując przeciw
zwierzchności, Jego to
woli się oponują.

ZAGADKA NR 8

❄

- Noszę łańcuch, który
sobie ukułem za życia odparł duch. Sam
przygotowałem każde
jego ogniwo. Włożyłem
go na siebie
dobrowolnie,
dobrowolnie nosiłem,
a teraz dźwigać go
muszę przez wieczność.

ZAGADKA NR 9
Harcerstwo jest
organizacją nastawioną
nie na „żądanie”
od społeczeństwa,
ale na „dawanie”
społeczeństwu, służenie
mu.

ZAGADKA NR 10
Ludzie mają zbyt mało
czasu, aby cokolwiek
poznać. Kupują
w sklepach rzeczy
gotowe. A ponieważ nie
ma magazynów
z przyjaciółmi, więc
ludzie nie mają
przyjaciół.

ZAGADKA NR 11
Matko, w lesie są
maliny,
Niechaj idą w las
dziewczyny,
Która więcej malin
zbierze,
Tę za żonę pan
wybierze.

ZAGADKA NR 12
- Bierz ten puchar! - Nie
– powtórzył...
Rezygnował ze sławy
i chwały, jakiej
Hufflepuff nie zaznał od
stuleci.

Karta odpowiedzi
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Imię i nazwisko ucznia, klasa

ODPOWIEDZI
Ideogram

Tytuł i autor lektury

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wypełnione karty odpowiedzi proszę wysłać na mój adres: jolusiaj@interia.pl
lub jola.jarzembinska@gmail.com

