
Cytat na dziś: 

„Wierni przyjaciele, dobre książki i uśpione sumienie - oto ideał życia.” 

Mark Twain 

Mark Twain - ( pseudonim literacki Samuela Langhorna Clemensa) - to wybitny 

pisarz amerykański, satyryk  i humorysta. Stworzył niezapomnianą postać 

pomysłowego urwisa w pełnej humoru książce „ Przygody Tomka Sawyera”. 

Niemniej barwną postacią był jego przyjaciel z książki „Przygody Hucka”. Ich 

niesamowite przygody i ciągłe wpadanie w tarapaty, bawią wiele pokoleń 

czytelników. Jest to lektura szkolna, zatem wielu z Was miało okazję poznać 

sympatycznego Tomka.  

Zagadkowo 

Rozwiązanie zagadki -   „ książka” 

 

Nowa zagadka: 

„Jak nazywają się słowo lub słowa, w których treść książki się chowa?” 

Drodzy ośmioklasiści, przed Wami nowe wyzwanie. Bardzo nam przykro, 

że nie macie dostępu do biblioteki. Trzymamy za was kciuki podczas nauki. 

Przypominamy, że możecie przypomnieć sobie lektury, korzystając ze strony: 

https://lektury.gov.pl 

 

Zapraszamy do zabawy z książką. 

„ Co by było, gdyby…” 

Niektóre książki tak bardzo nas wciągają i działają na naszą wyobraźnię, 

że chcielibyśmy się znaleźć w centrum wydarzeń. W tej zabawie możemy to 

zrobić. Możemy przekształcać treść książki, stać się jej bohaterami, wymyślić 

inną część historii.  Najlepiej wybrać lubianą i dobrze znaną książkę, którą 

obejrzeliśmy także w filmowej adaptacji - na przykład „ Kubusia Puchatka” . 

Zaczynamy naszą opowieść. Narrator wprowadza nas w sytuację krótkim 

opisem : 

…”Tego dnia obudziłaś się w złym humorze. W łazience rozlewałaś wodę, 

niestarannie myłaś zęby. Byłaś zła…. Nagle usłyszałaś za plecami mlaskanie i 

sapanie. Odwróciłaś się zaskoczona, a za Tobą stał Kubuś Puchatek i wyjadał ze 

słoika miodek.  

https://lektury.gov.pl/


Teraz włącza się dziecko:  -„ Witaj misiu. Smakuje Ci miodek?” 

I tak dalej , treść historii zależy od naszej wyobraźni. Życzę ciekawej, wesołej 

zabawy! 

 

Piękne Kaszuby 

Kolejnym ciekawym miejscem na Kaszubach jest Skansen we Wdzydzach 

Kiszewskich czyli Muzeum - Park Etnograficzny. To najstarszy skansen w 

Polsce. Został założony przez Teodorę i Izydora Gulgowskich w 1906 roku. Jest 

pięknie położony, nad samym jeziorem Gołuń. Znajduje się tu ponad 50 

obiektów architektury ludowej. Można zobaczyć zagrody chłopskie, kuźnię, 

wiatraki, dworki i kościółek. W zabytkowej szkole możecie dowiedzieć się, jak 

wyglądała nauka i dawna klasa szkolna. W skansenie można także zobaczyć 

pokaz wypiekania chleba, czy lepienia naczyń z gliny.  

Co roku w trzecią niedzielę lipca Skansen organizuje Jarmark Wdzydzki, a w 

trzecią niedzielę września „Święto Kartofla” 

Piękne zdjęcia można obejrzeć na stronie Parku Etnograficznego.  

Dbajcie o siebie. Pozdrawiamy serdecznie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


