
Jasio i Lenka 
w Zaczarowanej Bibliotece



Czy udało Ci się kiedyś dotrzeć do Zaczarowanej Biblioteki? 
W Zaczarowanej Bibliotece różne dziwne rzeczy przytrafiają 
się książkom, a także tym, którzy je czytają. Dowiedział się 
o tym Jasio oraz jego mała siostra Lenka, gdy któregoś 
dnia całkiem przypadkiem otworzyli pewne tajemnicze drzwi... 



Oczom Jasia i Lenki od razu ukazały się setki książek, które 
nie zachowywały się wcale tak, jak zwykle!

Dorysuj jeszcze kilka innych książek, które robią niezwykłe 
rzeczy.



Zaczarowana  Biblioteka  wypełniona  była  różnorodnymi 
książkami:  małymi  i  dużymi,  grubymi  i  cienkimi,  starymi  i 
nowymi, kwadratowymi i prostokątnymi.

Pokoloruj najgrubsze książki stojące na półce. 



Bardzo  dziwna  rzecz  przytrafiła  się  Jasiowi!  W  pewnej 
ogromnej  książce  pod  tytułem:  „Jesteś  tutaj”  znalazł 
obrazek  przedstawiający  chłopca  wyglądającego  niemal  tak 
samo jak on!

Czy dostrzegasz różnice między Jasiem a jego obrazkiem w 
książce?



Lenka odkryła półkę z książkami o najdziwniejszych tytułach 
na świecie.

Spróbuj dopisać kilka dziwnych tytułów do książek z pustymi 
grzbietami.



Na  jednej  z  dolnych  półek  znajdujących  się  w 
najciemniejszym kącie biblioteki Jasio znalazł bardzo smutną 
książkę. Miała ona szare, lekko obdarte okładki,  a literki 
ledwo  trzymały  się  stron  i  cicho  wołały:  „Ratunku... 
ratunku...”. Lenka wpadła na pomysł, jak rozweselić książkę. 
„Można namalować na okładkach kolorowe, wesołe zygzaki!”- 
powiedziała do Jasia. 

Namaluj  na  okładce  kolorowe  zygzaki  i  pomóż  Lence 
rozweselić książkę. Czy masz inne pomysły na to, jak jeszcze 
można byłoby pomóc smutnej książce?



Jasiowi udało się znaleźć półkę z książkami, które interesują 
go najbardziej- z książkami o przyrodzie.

Znajdź na tej półce książki, które opowiadają o drzewach. 
Czy któraś z tych książek zaciekawiłaby również Ciebie?



W Zaczarowanej Bibliotece można odkryć nie tylko niezwykłe 
książki,  ale  też  wiele  półek  o  dziwnych  kształtach 
pomalowanych w różne rzadko spotykane na półkach wzorki.
Czy podoba Ci się taka oto falista półka?

Pod falistą półką jest  jeszcze miejsce na Twój rysunek. 
Spróbuj zaprojektować inną rzadko spotykaną półkę, która 
mogłaby się znaleźć w Zaczarowanej Bibliotece.



Lenka wymyśliła zabawę polegającą na tym, żeby znaleźć w 
bibliotece jak najwięcej książek napisanych w obcych językach. 

Czy potrafisz znaleźć na półce wszystkie książki o tytułach 
obcojęzycznych? 



Kolejnym ciekawym znaleziskiem Jasia i Lenki była książka pod 
tytułem: „Jest we mnie za dużo słów”. Rzeczywiście- okazało 
się,  że  historie  opisane  w  książce  były  trudne  do 
zrozumienia, ponieważ niektóre słowa wkradły się do nich z 
innych książek.

Spróbuj znaleźć w tej historii słowa, które uciekły z innych 
książek. 



Lenkę  niezmiernie  ucieszyło  kolejne  ciekawe  odkrycie.  W 
kąciku  pod  oknem  znalazła  karton  wypełniony  po  brzegi 
różnobarwnymi zakładkami do książek. „Jakie piękne! Wybiorę 
sobie jedną, żeby mi pomagała w czytaniu!”- wykrzyknęła 
Lenka. 

Oto kilka różnokształtnych zakładek do książek. Pomaluj je 
tak, jak zechcesz. Być może jakieś ciekawe pomysły podpowie 
Ci Twoja wyobraźnia. 



Lenka znalazła ciekawą książkę dla siebie. Opisane są w niej 
zabawne historie, które przeżyły dzieci z różnych zakątków 
świata. 

A  jaka  książka  zaciekawiłaby  najbardziej  Ciebie?  Dorysuj 
stronę do Twojej wymarzonej książki.



Nadszedł czas na pożegnanie się z Zaczarowaną Biblioteką. 
Jasio i Lenka spacerują powolutku w kierunku do domu. Na 
szczęście, nie wracają sami- ich wesołym towarzyszem jest 
piękna i ciekawa książka, którą dzisiaj poczytają sobie do 
snu. 

Koniec.


