Teleturniej czytelniczy pt. „W krainie bajek”.
Scenariusz lekcji bibliotecznej dla klas I - III
Drodzy Uczniowie! 
Czy lubicie czytać bajki i baśnie? Na pewno tak! Dziś możecie sprawdzić, czy dobrze znacie
popularne baśnie.

1. Rozwiązanie krzyżówki, wprowadzającej w tematykę zajęć.
Hasło: możesz sprawdzić czy dobrze rozwiązałeś krzyżówkę (hasło na końcu scenariusza)
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1. Można wypożyczać je w bibliotece.
2. Płynie po niebie mała lub duża, gdy zakryje słońce wtedy świat się zachmurza.
3. Można jeść je na miękko, twardo lub zrobić można z niego jajecznicę.
4. Jest czarna i nastaje zawsze po dniu.
5. Czarne, twarde jak kamienie, w piecu pali się płomieniem.
6. Za ladą stoi sprzedaje syrop, gdy gardło boli.
7. Rośnie w klasie w doniczce, ale przyznam szczerze, że często mylą go z kolczastym jeżem.
8. U wróbla krótki i ostry u bociana długi, czerwony i prosty.

TELETURNIEJ CZAS ZACZĄĆ!  Sprawdź, czy znasz odpowiedź na wszystkie
pytania.
1.Kto jest autorem bajki pt.,, Królowa śniegu”?
a) Jan Brzechwa
b) Hans Christian Andersen
c) Julian Tuwim
2.Ilu było krasnoludków w bajce pt. „Królewna Śnieżka”?
a) siedmiu
b) siedemnastu
c) dwunastu
3.W jakiego ptaka przemieniło się „brzydkie kaczątko”?
a) w bociana
b) w łabędzia
c) w koguta

4.Kto jest najlepszym przyjacielem Kubusia Puchatka?
a) Klaponiusz
b) Krzyś
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c) Karol
5.Jak miał na imię ojciec drewnianego pajacyka Pinokia?
a) Figaro
b) Jepetto
c) Hakerbery
6.O której godzinie Kopciuszek musiał opuścić bal?
a) o dwudziestej
b) o północy
c) o szesnastej
7.Jak duża była Calineczka?
a) miała 1 m
b) miała 1 cal
c) miała 1 cm
8.Kto mieszkał w „lampie Alladyna”?
a) Świniopas
b) Duch Baobaba
c) Dżin
9. Kogo uwięziła Baba - Jaga?
a) Jasia i Marysię
b) Jasia i Małgosię
c) Jasia i Marcysię
10.Co działo się, gdy Pinokio kłamał?
a) wyrastało drzewo pomarańczowe
b) powiększał mu się nos
c) z uszu leciała mu zielona para
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GRA W SKOJARZENIA
Proszę napisać, z jaką bajką kojarzą Wam się poniższe wyrazy?
1. Dziewczynka, samotność, bieda, zapałki, zima.
........................................................................................................................

2. Rodzeństwo, las, chatka, pierniki, Baba-Jaga.
........................................................................................................................
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3. Królewna, wróżki, złe zaklęcie, wrzeciono, sen.
........................................................................................................................

4. Drewniany klocek, marionetka, kot, lis, chłopiec.
........................................................................................................................
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5. Królewna, zamek, ulewa, poduszka, ziarenko.
........................................................................................................................

ROZWIĄŻ WSZYSTKIE ZAGADKI
ZAGADKA 1: Łatwo mnie poznacie, gdy bajkę wspomnicie.
Chodziłem tam w butach miałem słodkie życie.

ZAGADKA 2: Jakie to maluchy zawsze są brodate
I ciężko pracują i zimą i latem

ZAGADKA 3: Choć nie ma zamka ani kluczyka
Często otwierasz ją i zamykasz
W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści,
Wierszyków, bajek i opowieści.
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ZAGADKA 4: Gdy w baśni dobra wróżka
Coś wyczarować chce, to do góry unosi ją......
I dziwy dzieją się

ZAGADKA 5: Kto jak głosi stare podanie
Miał na Wawelu swe mieszkanie

ZAGADKA 6: Bajkowe panienki, nie noszą sukienki,
Wszystkie lubią rybi ogon i dlatego pływać mogą

ZAGADKA 7: Każda królewna, a z pewnością ona
Powinna się trzymać z dala od wrzeciona
Czy znałeś/ znałaś odpowiedź na wszystkie pytania w teleturnieju? Jeśli tak, możesz
nazwać się baśniowym mistrzem. Gratulacje! 
Jeśli potrzebujesz przypomnieć sobie treść baśni, proponuję skorzystanie z poniższego
linku:
https://www.youtube.com/watch?v=hg4G4rScASg
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