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Cele konkursu 

− wykorzystanie tekstu literackiego do nauki i zabawy, 

− propagowanie utworów klasyków literatury dzieci�cej, 

− zach�canie dzieci do aktywno�ci, 

− integrowanie zespołów klasowych. 

 

Konkurs adresowany jest dla uczniów klasy drugiej, którzy na zaj�ciach                             

w szkole omawiaj� lektur� A. A. Milne „Kubu� Puchatek”. 

 

Organizacja konkursu 

W konkursie bierze udział cała klasa podzielona na 4-osobowe dru�yny.              

Ka�da dru�yna wybiera spo�ród siebie kapitana dru�yny. 

Dru�yny losuj� numer pytania, wspólnie rozwi�zuj� zagadki, krzy�ówk�, 

zastanawiaj� si� nad odpowiedzi� na wylosowane pytania. 

Odpowiada kapitan dru�yny lub wskazana przez niego osoba. 

Za ka�d� poprawn� odpowied� dru�yna otrzymuje 1 punkt. 

 

I. Rozwi�zywanie zagadek 

 
1. To poeta i muzyk. 

Wielbiciel mruczanek i miodu, 

ale nie lubi pszczelego rodu. 

(Kubu� Puchatek) 

2. Mieszka w norce niewielkiej 

i pochodzi z rodziny wielkiej. 

Ma licznych krewnych i znajomych. 

(Króliczek) 

 

3. On mieszka w �rodku wielkiego buka. 

W �rodku Stumilowego Lasu ka�dy go szuka. 

Miał dziadka Bronisława Wst�pa. 

(Prosiaczek) 

 

4. Najm�drzejszy w Lesie ptak. 

Gdy chcesz porady, daj znak. 

(Sowa Przem�drzała) 



5. Wielki przyjaciel Kubusia Puchatka, 

co wypraw� na Biegun Północny zarz�dził 

i przyj�cie na cze�� misia urz�dził. 

(Krzy�) 

 

6. Male�stwo, co w torbie mieszkało 

i w czasie wyprawy na biegun 

w zimnym strumieniu si� sk�pało. 

(Kangurz�tko) 

7. Przybyła do lasu nie wiadomo sk�d 

i cho� niechciana nie odeszła ju� st�d. 

Tu została i wkrótce nowych przyjaciół 

poznała. 

(Kangurzyca) 

8. Bywał smutny i zamy�lony. 

Kiedy� zgubił ogonek 

- tak był roztargniony. 

(Kłapouchy) 

 

II. Pytania 

1. Kto jest autorem ksi��ki „Kubu� Puchatek”? 

2. Jak miał na imi� chłopiec – przyjaciel Kubusia ? 

3. Wymie� bohaterów ksi��ki „Kubu� Puchatek”. 

4. W jaki sposób Kubu� Puchatek schodził po schodach? 

5. Co lubi Kubu� i jakie ma zwyczaje? 

6. Gdzie mieszkał Kubu� i jego przyjaciele? 

7. Ile czasu Puchatek był wi�ziony w drzwiach domu Królika? Mo�esz 

si� pomyli� o jeden dzie�. 

8. Jak nazywaj� si� piosenki układane i �piewane przez Misia 

Puchatka? 

9. Dla kogo Kubu� z Prosiaczkiem przygotowali Bardzo Pomysłow� 

Pułapk� czyli Strasznie Gł�boki Dół? 

10. Jakie prezenty i od kogo otrzymał Kłapouchy na urodziny? 

11. W jaki sposób zwierz�ta chciały zmusi� Kangurzyc� do opuszczenia 

lasu? 

12. Kto został odkrywc� Bieguna Północnego? 

13. Gdzie mieszkał Prosiaczek? 



14. Jaki napis wisiał obok domu Prosiaczka i co on oznaczał? 

15. Co tropił Kubu�? 

16. W jakim celu mieszka�cy Stumilowego Lasu przychodzili do sowy 

Przem�drzałej? 

17. Co oznaczaj� nazwy „Pływaj�cy Mi�” i „Rozumek Puchatka”? 

18. Na czyj� cze�� Krzy� urz�dził przyj�cie na które zaprosił wszystkich 

mieszka�ców Stumilowego Lasu? 

19. Kto brał udział w Przyprawie na Biegun Północny? 

20. Czy Kubu� Puchatek zachował si� grzecznie w go�cinie u Królika? 

Uzasadnij swoje zdanie.  

21. Co postanowiła Mama – Kangurzyca, gdy spostrzegła, �e zamiast 

Male�stwa w jej kieszeni jest Prosiaczek? 

22. Kiedy Krzy� uznał, �e wyprawa na Biegun Północny jest 

zako�czona? 

23. Do czego Królik wykorzystał nogi Kubusia uwi�zionego w jego 

domu? 

24. Dlaczego podczas Przyprawy do Bieguna Północnego Kłapouchy 

zazi�bił sobie ogon? 

25. Co Puchatek zwykle jadał o jedenastej rano? 

26. Co dostał Kubu� Puchatek w czasie uczty na jego cze��? 

27. Gdzie spadł Kubu� z drzewa, kiedy dobierał si� do miodu? 

28. W jaki sposób ogon Kłapouchego znalazł si� u Sowy Przem�drzałej 

i do czego go ona u�ywała? 

29. Z jakiego kraju pochodzi autor „Kubusia Puchatka”? 

30. W jakiej ksi��ce mo�na przeczyta� dalszy ci�g przygód Kubusia 

Puchatka? 

 

 

 



III. Rozwi�zywanie krzy�ówki 

     Pomó� Kubusiowi odgadn�� hasło:  

 
1. Miał wielu krewnych i znajomych 

2. Sowa... 

3. Mama Male�stwa 

4. Bardzo ..............Rozumek 

5. Kubu� Puchatek 

 

                                                                           HASŁO: ..................................   

                           

IV. Podsumowanie konkursu, wr�czenie nagród i dyplomów. 

 

Odpowiedzi: 

1. Alan Aleksander Milne 

2. Krzy� 

3. Kubu� Puchatek, Krzy�, Kłapouchy, Prosiaczek, Kangurzyca z 

Male�stwem, Królik i jego krewni i znajomi, Sowa Przem�drzała. 

4. Nie potrafił robi� tego samodzielnie. Krzy� ci�gn� go za przedni� 

łapk�, nogami do góry.  



5. Miód, układa i �piewa piosenki, codziennie �wiczy przed lustrem, 

odwiedza przyjaciół, zjada małe „Conieco”.  

6. Stumilowy Las. 

7. Tydzie�. 

8. Mruczanki. 

9. Dla Słonia. 

10. Od Kubusia – Praktyczn� Baryłeczk� do Przechowywania Ró�nych 

Ró�no�ci, od Prosiaczka – p�kni�ty czerwony balonik. 

11. Chciały porwa� Male�stwo. 

12. Kubu� Puchatek.  

13. W samym �rodku wielkiego buka. 

14. WST�P BRON, skrót od imion dziadka Prosiaczka. 

15. Łasic�.  

16. Po rady i porady. 

17. „Pływaj�cy Mi�” to statek – garnek. „Rozumek Puchatka” to statek – 

parasol, były pomocne w ratowaniu prosiaczka podczas Strasznej 

Powodzi”. 

18. Na cze�� Puchatka który, „zrobił to co zrobił”, by wyratowa� 

Prosiaczka z powodzi. 

19. Wszyscy mieszka�cy Stumilowego Lasu.  

20. Nie, w nadmiarze jadł i zbyt długo korzystał z go�ciny, zablokował 

wej�cia do domu Królika. 

21. Uznała to za figiel i potraktowała to z humorem. Postanowiła 

wyk�pa� Prosiaczka i napoi� go tranem.  

22. Gdy Puchatek przyniósł drewienko od konika na biegunach. 

23. Wykorzystał je jako wieszak do suszenia r�czników. 

24. Uratował Male�stwo, które weszło do wody.   

25. Małe „Conieco”. 

26. Skrzyneczk� kolorowych ołówków i inne przybory do pisania. 



27. Krzew jałowca. 

28. Sowa znalazła ogon na krzaku w lesie, u�ywała go jako sznurka od 

dzwonka. 

29. Z Anglii. 

30. „Chatka Puchatka”. 
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