
LAPBOOKOWA LITERACKA GRA KANAPOWA 

Puk, puk! Jest tam kto?! 

Wiem, że są ferie, czyli czas relaksu, jednak mam dla Ciebie propozycję… 

Jeśli uda Ci się rozwiązać kilka zadań, gwarantuję zimowy dyplom bibliofila i 

świetną zabawę  Lubisz zagadki i masz w sobie coś z detektywa? Do dzieła! 

Lapbook przygotowany? Jeśli tak, oznacza to, że jutro sobota i ruszasz w drogę 

pełną przygód! Niesforny chochlik potargał moje książki i wymieszał wszystkie 

historie. Poznaj kilka i spróbuj uporządkować dla mnie informacje… 

 

 

SOBOTA/NIEDZIELA 09-10.01.2021 

Witaj książkowy detektywie! Potrzebuję Twojej pomocy. Na dziś mam dla Ciebie 

wyjątkowe zadanie. Rozwiąż krzyżówkę, a hasło zaprowadzi Cię do następnej misji. 

Poznasz dzięki niej pewnego łobuza. Powodzenia! 

1. Brat Czecha i Rusa  
2. Zjadły go myszy 
3. … Trąbalski 
4. … w butach 
5. Łupinka czego była łóżeczkiem Calineczki? 
6. Ciastko, z którego zbudowana jest chatka Baby Jagi 
7. Złota, spełniała życzenia rybaka 
8. Był nim Jaś dla Małgosi 
9. Szukał ich Pan Hilary 
10. Tańcowała z igłą 
11. Następuje po jesieni 
12. Liczba krasnali w baśni „Królewna Śnieżka” 
13. Uzupełnij powiedzenie: „Twardy … do zgryzienia” 
14. Następuje po zimie 
15. W parze z Lolkiem 
16. … Puchatek 
17. Gdy kłamał, wydłużał mu się nos 
18. Była z niej zrobiona kareta Kopciuszka 
19. Kto wysłał Czerwonego Kapturka do babci? 
20. UZUPEŁNIJ: Stoi na … lokomotywa 
21. Wyrosło na niego brzydkie kaczątko 
22. … Wawelski 
23. Czytamy z niej bajki 
24. Zgubiła bucik zbiegając ze schodów 
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Poznałeś rozwiązanie? Ufff… już prawie pora na odpoczynek. Wpisz tylko hasło z 

krzyżówki w żółty prostokąt LAPBOOKA.  

 

 



PONIEDZIAŁEK 11.01.2021 
 
Puk, puk! Pobudka! Ruszamy w drogę. Otwórz Internet i wejdź na stronę: 

www.wolnelektury.pl 

W pasek wyszukiwania na stronie wpisz hasło z rozwiązanej w weekend krzyżówki. 

Przed Tobą niezwykła historia. Możesz ją przeczytać lub posłuchać. Zrobione? 

Super! Jeśli poznałeś Jasia, rozwiąż zadania  

 
 
Ilu zwierzakom dokuczał Jaś? ………………………………………… 
 
Potrafisz je wymienić? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….............................. 

Myślisz, że na dziś koniec? O nie! Praca detektywa nie jest taka prosta. Wybierz 3 

zwierzęta i je narysuj. Wytnij je i ukryj w zielonej prostokątnej kieszeni LAPBOOKA, 

żeby były bezpieczne. 

 
 
 
Jeśli o zwierzakach mowa, ciekawe czy uda Ci się je odnaleźć. Nie ma na co czekać ! 

Ruszajmy do kolejnej bajki! Pamiętasz „Calineczkę”? Nie umiem odnaleźć 

wszystkich zwierząt, które występowały w baśni. Chochlik chyba wykradł którąś ze 

stron. Pamiętam, że było ich sześć… W Wykreślance znajdziesz 6 zwierzaków – 

bohaterów bajki. 

Wpisz ich nazwy do pomarańczowego sześciokąta w LAPBBOKU. 

 

 

 

http://www.wolnelektury.pl/


E T G J Y Z K O Ę I R 

C H R A B Ą S Z C Z P 

F M U S Ł J G K M G O 

S O A K R E T Ź Y R D 

H T C Ó A N C H S Ó A 

R Y D Ł S Ą M P Z B Z 

Y L T K R O P U C H A 

K S P A I L Z M B A C 
 
WTOREK 12.01.2021 
Zaczynamy nowy dzień pełen zagadek.  Pewna bajka spodobała się chochlikowi tak 

bardzo, że postanowił naśladować pewne psoty… Chcesz wiedzieć kto będzie 

bohaterem dzisiejszego dnia? Odpowiedz na pytania. Właściwa odpowiedź to 

kolejna litera hasła. Odpowiadając na pytania, zakreślaj literki z lewej strony 

odpowiadające poprawnym odpowiedziom. Powodzenia! 

Ile miesięcy ma rok? 

B dziesięć 

M dwanaście 

R jedenaście 

 
Ile dni mają ferie? 

Y siedem 

U dwanaście 

A czternaście 

 
Ile godzin ma dzień? 

J Dwadzieścia dwie 

Ł Dwadzieścia cztery 

K Czterdzieści osiem 

 
Ile pór roku ma rok? 

A cztery 

E dwanaście 

S osiem 



Ile dni ma czerwiec? 

M trzydzieści 

K Trzydzieści jeden 

A Dwadzieścia osiem 

 
Ile kątów ma kwadrat? 

M pięć 

T trzy 

I cztery 

 
ROZWIĄZANIE: ……………………………………………………………. 

Już po wszystkim? Wejdź na stronę www.youtube.com W pasku wyszukiwarki 

wpisz słowo NIEGRZECZNA i dopisz nazwę bohatera z rozwiązania. Miłego 

oglądania! 

Film zobaczony? 

Odpowiadaj na pytania, odpowiedzi dziel na sylaby i wykreślaj z prostokąta. 3 

sylaby, które pozostaną, powiedzą Ci jakie wyzwanie czeka na Ciebie jutro. 

 

1. Czego szukał Migotek?  

  

2. Kto gonił Małą Mi z Migotką, gdy ta pływała po rzece? 

   

3. Co musiał zrobić Muminek, gdy goniąc Małą Mi ubrudził pościel? 

  

4. Część ciała, którą uszkodził Muminek. 

  

5. Kto pomógł Muminkowi, Migotce i Ryjkowi?  

    

6. Co gotowała Mama Muminka? 

  

7. Kogo spotkała Mimbla szukając Małej Mi? 

   

 

MI PAN GA RE PRA TOR PA 

BU KO WŁÓ MU CZY INS KIJ 
PEK ZU NIE NO SZYK SY NEK 

http://www.youtube.com/


ŚRODA 13.01.2021 

Zanim rozpoczniesz dzisiejszą przygodę, narysuj w białym ośmiokącie LAPBOOKA 

jedną z postaci wczorajszej bajki. 

Gotowe? Teraz możesz rozwiązać zagadki  Za chwilę dowiesz się które książki 

stały na moim regale i zostały zniszczone przez chochlika. 

Uda Ci się poznać 3 bohaterów z bajek lub baśni??? 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

Wpisz ich nazwy do niebieskich trójkątów LAPBOOKA. 

 

CZWARTEK 14.01.2021 

O nie! Tego już za wiele! Okazuje się, że chochlik nie tylko powyrywał całe strony 

bajek, ale wymazał korektorem części zdań. Spróbujesz wybrać właściwe 

zakończenia? Litery po lewej stronie podpowiedzą Ci bohatera-urwisa ostatniego 

dnia naszej podróży. Ruszaj detektywie! 

Nad rzeczką opodal krzaczka… 

M Prała pewna praczka 

Z Mieszkała kaczka dziwaczka 

K Stała przedziwna taczka 

 
Stoi na stacji lokomotywa… 

G Ciężka, ogromna i pot z niej spływa 

L Ciężka, ogromna, tłusta oliwa 

A Ciekawe ile węgla zużywa 

 
Na tapczanie siedzi leń… 

A Siedzi sobie cały dzień 

R Nic nie robi cały dzień 

N Patrzy w laptop cały dzień 

 
 

 



Biega, krzyczy pan Hilary: "Gdzie są moje okulary?" Szuka w spodniach i w surducie… 

K Myśli, że są w babci bucie 

U I już czuje w sercu kłucie 

Y W prawym bucie, w lewym bucie 

 

 Na straganie w dzień targowy 

Takie słyszy się rozmowy: 

„Może pan się o mnie oprze, 

Pan tak więdnie, panie koprze”. 

„Cóż się dziwić, mój szczypiorku… 

A Leżę tutaj w jakimś worku 

W Leżę tutaj już od wtorku 

Y Chciałbym rosnąć przy bajorku 
 

Mieszkał w Wiśle sum wąsaty… 

U Znakomity matematyk 

A Bały się go wszystkie skrzaty 

I Choć był rybą, kochał kwiaty 

 

Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie… 

E Chodził do rzepki właściwie co dzień 

W Chodził tę rzepkę podlewać co dzień 

S Chodził tę rzepkę oglądać co dzień 

 

ROZWIĄZANIE: ……………………………………………………………………… 

 

 

 

Poszło sprawnie? Wpisz do żółtego sześciokąta LAPBOOKA choć 3 tytuły 

powyższych bajek. Przed Tobą ostatnia prosta, ale żeby na nią trafić musisz przejść 

przez labirynt… 

Ruszaj w drogę! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PIĄTEK 15.01.2021 

Wygląda na to, że udało Ci się wyjść z labiryntu. Pamiętasz o Zgrywusie? Wejdź na 

stronę www.youtube.com W pasku wyszukiwania wpisz: SPOSÓB NA ZGRYWUSA. 

Obejrzyj film i odpowiedz na pytania… 

1. Jak nazywa się drugi smerf, któremu Zgrywus zrobił kawał? 

2. Kto zrywał kwiaty w bajce? 

3. Smerf w czerwonej czapce, któremu przeszkodził Śpioch to… 

4. Który smerf brał udział w ognisku ze Smerfetką i Łasuchem? 

5. Jak nazywa się kot występujący w bajce „Smerfy”? 

6. Kto złapał Zgrywusa? 

http://www.youtube.com/


Wpisz 6 odpowiedzi do 6 kółek lapbooka. 

Gotowe! Psota chochlika przezwyciężona! Dziękuję za pomoc. Jeżeli chcesz 

otrzymać dyplom bibliofiola, poproś rodzica, aby przyniósł Twojego wypełnionego 

Lapbooka do Biblioteki w Łazach. Możesz uzupełnić puste elementy ulubionymi 

bohaterami bajek, książek i filmów  

 


