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„Atlanty pod lupą – odkryj tajemnice biblioteki” 

INSTRUKCJA DLA PROWADZĄCEGO 

Warsztaty są przeznaczone dla: 

- Dzieci w wieku 7-9 lat 

Należy rozdać karty pracy, wprowadzić uczestników w tematykę biblioteki,  a następnie przystąpić 
do rozwiązywania zadań. Zachęcamy prowadzących do wyjaśniania trudniejszych pojęć podczas 
warsztatów. Każde zadanie jest punktowane –poszczególna punktacja w karcie odpowiedzi. 

1. Pierwsze zadanie polega na odnalezieni atrybutów prawdziwego detektywa. Wystarczy, że 
dzieci zaznaczą je na grafice. 
 

2. Następne zadanie polega na odnalezieni drogi do introligatorni. Jest to klasyczny labirynt. 
Po drodze znajdują się punkty, które odpowiadają pewnym hasłom. Dzieci powinny zaznaczyć 
tylko te, które wiążą się z pracą introligatora. Warto wyjaśnić pojęcia takie jak: 
gilotyna – Gilotyna służy do cięcia papieru. Gilotyny introligatorskie wyróżniają się przede 
wszystkim wyjątkową dokładnością. Są bardzo ostre, dlatego z powodzeniem przecinają 
nawet wiele warstw nośnika w wyznaczonym miejscu. 
prasa - Maszyna wykorzystywana może być do wielu operacji introligatorskich takich jak: 
ściskanie grzbietu broszur, zaciskanie spiral metalowych, zaciskanie listew kalendarzowych. 
zszywarka  i oklejarka – Dzięki tym urządzeniom będzie można połączyć trwale poszczególne 
arkusze publikacji. 
 

3. Trzecie zadanie polega na wykreślaniu haseł związanych z biblioteką. Są one ukryte zarówno 
w pionie i poziomie, jak i po skosie. W wykreślance pozostaną litery, które tworzą słowo 
„jeden”. Liczbę tę należy wpisać do sudoku, które znajduje się na końcu. 
 

4. Kolejne zadanie polega na określeniu, czy poszczególne pola w karcie książki są prawidłowo 
zaznaczone.  Warto zwrócić uwagę najmłodszym, żeby uważnie czytali opisy pod polami. 
 

5. Zadanie piąte to klasyczna krzyżówka. Pytania znów dotyczą haseł związanych z biblioteką i 
czytelnictwem. Hasło to „dziewięć”. Cyfrę należy wpisać do sudoku. 
 

6. Prowadzący powinien przeczytać dzieciom fragment książki. Warto robić to powoli i 
wyraźnie, zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci. Zadanie dzieci polega na wykreśleniu 
haseł, które wypisane są po prawej stronie zadania.  
 

7. Zadanie związane jest z grafiką, na której znajdują się symbolicznie przedstawione czynności, 
których nie wolno wykonywać w bibliotece. Dzieci mają za zadanie zaznaczyć tylko, które 
pojawiły się w tekście. Zachęcamy do wyjaśnienia negatywnego wpływu wszystkich 
czynności. 
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8. W ósmym zadaniu należy zaznaczyć prawidłową liczbę podejrzanych (3), którzy występują w 
tekście. Liczba powinna być wpisana w kolorowe pole, a następnie do sudoku. 
 

9. Następne zadanie to rozsypanka – DOMINO.  Należy układać je od najmniejszej liczby oczek. 
Zaczynając od „Powia” i „towa” „Miej”. Rozwiązanie stanowi pełna nazwa Biblioteki pod 
Atlantami.  
 

10. Quiz jednokrotnego wyboru składa się z siedmiu pytań. Ważne jest, żeby uczestnicy wpisali 
numery z pytania 4 oraz 5. 
 

11. Zadanie jest formą labiryntu, gdzie poszczególne linie prowadzą do poszczególnych dzielnic w 
Wałbrzychu. Niektóre uliczki są „ślepe”. Uczestnicy mają za zadanie wymienić tylko te 
dzielnice, w których znajdują się filie Biblioteki pod Atlantami, a następnie ich liczbę wpisać w 
kratkę sudoku. (7) 
 

12. Jak wygląda karta czytelnika Biblioteki pod Atlantami? Oczywiście prawidłowa odpowiedź to 
„b”, czyli cyfra 2 do wpisania w pole sudoku. 
 

13. Kolejne zadanie polega na uporządkowaniu książek według nazwisk autorów. Niektóre tytuły 
są celowo zapisane ponad autorem.  Często też zamieniona jest kolejność (imię i nazwisko). 
 

14. Uczestnicy powinni  przypisać wypowiedzi do poszczególnych pracowników biblioteki. 
 

15. Zadanie nr 15 jest wykreślanką, z której uczestnicy dowiedzą się kilku  ciekawostek na temat 
Biblioteki pod Atlantami. Wystarczy skreślić słowo „atlanty” ze wszystkich wersów. 
 

16. Zadanie składa się z dwóch rebusów. Warto wyjaśnić znaczenie poszczególnych określeń: 
Biały kruk -  Definicja  książek  unikatowych, niezwykłych, rzadkich i przez to cennych. 
 
Książka mówiona - nagranie dźwiękowe zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji 
książkowej, zapisane na nośniku danych najczęściej w postaci cyfrowej. 
 

17. Zadanie stanowi zbiór drogowskazów, które poprowadzą nas w kierunku pisarzy dla dzieci, 
którzy prowadzili spotkania autorskie w naszej bibliotece. Ich liczbę należy wpisać w pole 
sudoku. 
 

18. Ostanie zadanie to prosty quiz, który uczestnicy rozwiązują po przyjrzeniu się obrazkowi 
przez 30 sekund. Jest to ćwiczenie na spostrzegawczość.  Kolejne odpowiedzi należy 
zaszyfrować i wpisać do prostego równania matematycznego, a następnie je 
rozwiązać.(pamiętajmy o kolejności działań). Wynik wpisujemy w pole sudoku. 
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Podsumowaniem wszystkich kart pracy jest sudoku, do którego według szyfru wpisujemy cyfry, które 
otrzymaliśmy w poszczególnych zadaniach. Rozwiązaniem jest słowo „gratulacje”. 

Warsztaty detektywistyczne kończą się rozdaniem certyfikatów. 

Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie można otrzymać określoną liczbę punktów. Maksymalna 
liczba punktów w karcie pracy to 95 pkt. Dziecko po podliczeniu punktacji otrzymuje certyfikat 

(dostępny w siedzibie Biblioteki pod Atlantami, Rynek 9, w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym)  

Certyfikaty: 

Adept sztuki detektywistycznej  ( 20 – 50  punktów)  

Całkiem nieźle sobie radzisz! Jeśli jeszcze trochę poćwiczysz, to masz szansę zostać w przyszłości 
prawdziwym detektywem. Nie boisz się wyzwań i szybko się nie podajesz. Rozwikłałeś wiele zagadek, 

poznałeś klucze i szyfry, odnalazłeś odpowiedzi na wiele trudnych pytań. Przyjdź do biblioteki i 
kontynuuj wielką przygodę! 

Młodszy specjalista sztuki detektywistycznej ( 51 – 75 punktów) 

Osiągnąłeś świetny wynik! Masz zadatki na zawodowego detektywa. Potrafisz złamać niejeden szyfr, 
rozwiązać wiele zagadek, a tajniki sztuki detektywistycznej nie są Ci obce. Oby tak dalej! 

 Biblioteka pod Atlantami kryje w sobie jeszcze wiele tajemnic. 

Młody detektyw  (76  - 95 punktów) 

Brawo, jesteśmy pod wrażeniem. Doskonale radzisz sobie z łamaniem szyfrów, rozwiązywaniem 
zagadek i tropieniem. Gratujemy doskonałego wyniku i zachęcamy do osobistego odkrywania 

kolejnych tajemnic Biblioteki pod Atlantami. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


