
AKADEMIA ZARUSKIEGO  

MIŁOŚNIK KSIĄŻEK KLASY II-III 

ZADANIA OBOWIĄZKOWE: 

1. Przygotuj ortograficzne memory. Stwórz minimum 20 par wyrazów i zadbaj  o estetykę 

i pomysłowość swojej gry. Nie zapomnij o wykonaniu opakowania, ponieważ gra ma 

również służyć do zabawy Twoim rówieśnikom. 

2. Wyjaśnij pojęcia: autor, plagiat, biały kruk, bibliofil, e-book, dedykacja, pseudonim, 

książka, pisarz, okładka, poeta. Zapisz je w Zeszycie Młodego Molika Książkowego, 

układając je w kolejności alfabetycznej.  

3. Napisz list do kolegi/ koleżanki, w którym polecisz książkę o najbardziej interesującej 

Ciebie fabule. Postaraj się zachęcić swojego przyjaciela do przeczytania tej twórczości 

i podzielenia się swoimi odczuciami.  

4. Zredaguj zaproszenie dla miłośników poezji. Zastanów się, gdzie to wydarzenie będzie 

miało miejsce i czyja poezja będzie czytana na tym spotkaniu. Osobą, która podczas 

spotkania odczyta wiersze, będziesz Ty. Nie zapomnij poinformować o tym swoich 

gości. 

5. Opisz każdą przeczytaną książkę, w założonym przez siebie Zeszycie Młodego Molika 

Książkowego,. Utwórz w nim metryczki, podając: tytuł, autora, wydawnictwo, 

ilustratora, miejsce i czas akcji, bohatera głównego oraz bohaterów drugoplanowych. 

Książki powinny zostać wypożyczone z biblioteki szkolnej, należy wypożyczyć min. 

10 książek. 

ZADANIA DO WYBORU: 

1. Stwórz przebranie i charakteryzację jednej z postaci książki, która najbardziej przypadła 

Ci do gustu. Wykonaj swoje zdjęcia w tym stroju i zaprezentuj je klasie. Przygotuj opis 

tej postaci w Zeszycie Młodego Molika Książkowego, żeby móc przybliżyć jej obraz 

swoim rówieśnikom. Napisz, dlaczego zdecydowałeś/aś się na tą kreację. 

2. Zorganizuj dla swojej klasy „czytelnicze podchody”.  W kapsułkach np. po jajku 

niespodziance umieść tytuły wybranych przez siebie książek. Schowaj je na terenie 

szkoły wybranym wcześniej z wychowawcą i zabawcie się z klasą. Postaraj się, żeby 

tytułów było możliwie dużo. Wybierzcie wspólnie jeden tytuł książki, którą przeczytasz 

i opowiesz na forum klasy jej streszczenie.   



3. Weź udział w konkursie recytatorskim zorganizowanym w szkole.  

4. Przeprowadź wywiad z autorem wybranej przez siebie książki. Zadaj mu minimum  

10 pytań, na temat jego życia, twórczości oraz sposobów na szukanie inspiracji do 

pisania swoich dzieł. Autora książki mogą udawać Twoi bliscy. Nagraj wywiad na 

wybranym przez siebie nośniku i zapisz je na pendrive.  Pamiętaj żeby użyć swojej 

wyobraźni, której żadnemu pisarzowi nie brakuje.  

5. Pomóż Pani bibliotekarce i stwórz „Pudło pomysłów czytelniczych”.  Napisz krótki 

regulamin, w którym poinformujesz uczestników akcji o kulturalnych wpisach  

i wrzucaniu do pudła karteczek z tytułami książek, których nie można znaleźć  

w szkolnej bibliotece, a dzieci chętnie by je przeczytały. Przedstaw w klasach I-III cel 

swojej akcji i zapisany regulamin. Napisz go wyraźnie i starannie, oraz przyklej na 

pudełku. Wystaw je na szkolnym korytarzu na 2 tygodnie. Przeanalizuj wrzucone na 

karteczkach pomysły. Przekaż Pani bibliotekarce spisane na kartce tytuły książek, które 

znalazły się w pudełku.  

6. Napisz swój własny wiersz składający się z minimum 3 strof, wykonaj do niego piękną 

ilustrację w formacie A3. Wyrecytuj go i zaprezentuj swoją pracę przed 3 wybranymi 

przez siebie klasami na poziomie I-III. 

7. Stwórz własny komiks. Pamiętaj o zachowaniu formy komiksu i estetycznym 

wykonaniu. Zaprezentuj dzieło swojej klasie i opowiedz, co podobało Ci się najbardziej 

w tworzeniu takiej formy literackiej.  

8. Zorganizuj w swojej klasie kalambury czytelnicze. Przygotuj tytuły wybranych bajek, 

baśni, książek lub wierszy. Pamiętaj, że im więcej i im ciekawsze tytuły, tym zabawa 

będzie lepsza.   

9. Dopisz lub wykonaj ilustrację innego zakończenia historii przedstawionej w książce. 

10.  Zgłoś się do udział w akcji „ Dzień głośnego czytania”. Napisz w Zeszycie Młodego 

Molika Książkowego krótką notatkę, na temat powstania tej inicjatywy: kiedy taki dzień 

został ustanowiony, kto był pomysłodawcą i jaki jest cel tej akcji. Napisz jak podobał 

Ci się udział w tej akcji, w jakiej klasie miałeś przyjemność czytać wybrany fragment 

książki i jaki był jej tytuł. 


