
Krzyżóweczki z lektureczki – 

czyli zabawa, trening umysłu i nauka  

w jednym! 

Witam moi mili czytelnicy!  
     Muszę przyznać, iż rozwiązywanie krzyżówek, to jedna z moich 

najbardziej ulubionych (oprócz czytania oczywiście), form 

rozrywki umysłowej. 

     Dlatego proponuję wam cykl krzyżówek łączących zabawę, 

trening umysłu i utrwalenie wiedzy z treści bieżącej lektury. 

Niektóre krzyżówki stworzyli Wasi rówieśnicy, i fajnie, bo być 

może będzie to dla Was zachęta do stworzenia własnych (możecie 

się wówczas podzielić swoim intelektualnym dziełem z innymi, 

wysyłając do mnie, by umieścić na stronie szkoły). Co Wy na to? 

Spróbujcie!  

 

UWAGA KONKURS! 
Nagrodą za aktywność i przysłanie prac na adres 

renata.handermander@sp6sanok.pl jest dobra zabawa 

i…możliwość uzyskania pozytywnej oceny z języka polskiego!  

 

     Jeżeli nie macie dostępu do książek papierowych, zawsze 

możecie wejść w świat literatury za pomocą książek 

elektronicznych: e-booka, czy audiobooka. Biblioteka 

Internetowa - Wolne lektury udostępnia odtwarzanie książek 

darmowo. Oczywiście nic nie zastąpi książki papierowej, ale  

w obecnej chwili nie mamy innego wyjścia. Trzeba sobie radzić. 

Zaglądajcie na tę zakładkę. Jej zawartość będzie aktualizowana.  
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    A więc na początek – krzyżówki dla klasy 4,6a, 6b i 7 . Możecie je 

pobrać , wydrukować i – oczywiście…rozwiązać. 

 

Oto zabawowy trening dla klasy 4 i spotkanie z Mikołajkiem! 
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                                     Ania z Zielonego Wzgórza 
 
1.  Imię opiekunki Ani. 

2.  Imię najlepszej przyjaciółki Ani. 
3.  Nazwisko sąsiadki Maryli. 

4.  Jak Ania nazwała świerkowy las? 
5.  Nazwisko kobiety, która przywiozła Anię z sierocińca. 

6.  Nazwisko opiekunki Ani. 
7.  Nazwa wzgórza, na którym mieszkała Ania z opiekunkami. 

8.  Najcenniejszy klejnot Maryli. 
9.  Chłopiec, którego Ania nienawidziła. 

10 Miejscowość, w której mieszkała Ania. 
11 Nazwisko lubianej przez Anię nauczycielki. 

 
 

Rozwiązanie:                        
  

 
 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dla klasy 6 ( i nie tylko) – porcja rozrywki z lekturą- Felix,Net i Nika oraz Gang 

Niewidzialnych Ludzi 
 

 
 

Pod podanym linkiem znajdziecie interaktywną krzyżówkę do lektury Felix, Net i Nika 
https://wordwall.net/pl/resource/566629/polski/felix-net-i-nika-krzy%c5%bc%c3%b3wka 

 

 

 

 

 

 
 

 

A teraz quiz do lektury Szatan z siódmej klasy 

K . Makuszyńskiego – również w formie interaktywnej.  

 

https://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-lekture-szatan-z-siodmej-klasy-3/ 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/566629/polski/felix-net-i-nika-krzy%c5%bc%c3%b3wka
https://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-lekture-szatan-z-siodmej-klasy-3/


Czas na klasę 7 

 

 

Oto link do bazy świetnych krzyżówek i quizów z lektury. 

Zmierzcie się z tym i dajcie znać o wynikach ;)                                                                    

https://wordwall.net/pl/resource/955393/polski/quo-vadis 
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