Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły

Bajki są wszędzie! Zabawa na skojarzenia!
Weź coś do pisania i z tym formularzem udaj się na szamotulski Rynek.
Na drugiej stronie formularza znajdują się miejsca i zadania.
Odszukaj miejsca od A do M (kolejność dowolna).
Dopasuj miejsca do tytułów książek, wpisując do tabelki numery książek.
Użyj wyobraźni!
Która książka nie pasuje do żadnego z miejsc?
UWAGA!
Jedna z książek pasuje do dwóch miejsc na Rynku.
Dwie książki pasują do jednego adresu.
Wypełniony formularz (z rozwiązaniem głównym i wypełnioną tabelką)
należy dostarczyć do biblioteki do 18 stycznia 2021 r.
Formularz można zeskanować/sfotografować i przesłać na adres:
czytelnia@biblioteka-szamotuly.pl
lub przynieść do biblioteki.
Trzy osoby, które prawidłowo rozwiążą zadania, otrzymają nagrody.
W przypadku większej liczby dobrych rozwiązań odbędzie się losowanie.
Finał: 22 stycznia 20121 r.
Zwycięzców powiadomimy!

ROZWIĄZANIE GŁÓWNE:
Która książka (tytuł) nie pasuje do żadnego z miejsc?
……………………………………………………………………………….
WYPEŁNIJ!
Imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………….
Tel./adres e-mail*
…………………………………………………………………………………………
*Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane tylko do przekazania informacji o ew. wygranej.
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Rynek 6 – jakie piękne litery…
Rynek 10 – co mieści się pod tym adresem?
Rynek 15 – policz okna (oprócz wystawowych).
Rynek 19 – coś smacznego?
Rynek 20 – tu można nabyć…
Rynek 25 – ten sklep lubimy!
Rynek 26 – i ściany, i drzwi…
Rynek 28 – od ucha…
Rynek 32 – ważne są nogi, bez tego ani rusz!
Rynek 41 – Dopisz z przodu jedną literkę do liter na 3. i 4. części okna wystawowego.
Rynek 44 - co mieści się pod tym adresem?
Znajdź ulicę Rynkową (od strony, gdzie jest księgarnia) i przejdź nią prosto na drugą stronę Rynku,
licząc po lewej stronie latarnie (stojące i przytwierdzone do kamienic). Ile ich jest?
M. Policz drzewa przy zachodniej stronie Rynku (to strona, przy której mieści się biblioteka),
jedno ze zwierzątek ma tyle nóg!
KSIĄŻKI
1. 8 + 2 i ciężarówka, Anne Cath. Vestly
2. Dziewczynka ze srebrnym zębem, Andrzej Marek Grabowski
3. Na jagody, Maria Konopnicka
4. Okulary, Jan Tuwim
5. Opowieści z Narnii, C.S. Lewis
6. Pajączek na rowerze, Ewa Nowak
7. Pięcioro dzieci i „coś”, Edith Nesbit
8. Piotruś Królik, Beatrix Helen Potter
9. Podróż za jeden uśmiech, Adam Bahdaj
10. Przygoda ma kolor niebieski, Renata Piątkowska
11. Szewczyk Dratewka, Janina Porazińska
12. Tajemnica biblioteki, Martin Widmark, Helena Willis
13. Tydzień, Jan Brzechwa
14. Uwaga Czarny parasol, Adam Bahdaj
15. Złota kaczka, Artur Oppman
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Książka
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W tabeli powinno być 15 książek!
(Jedna z książek pasuje do dwóch miejsc, dwie książki pasują do jednego adresu)

