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"To niemożliwe. 
– Tylko, jeśli ty w to uwierzysz."

Wieczór z Alicja w Krainie Czarów 
Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie 

ZADANIE: 
 

Alicja w trakcie przygody wielokrotnie 
zmieniała swój wzrost - raz za sprawa 
napoju, innym razem jedząc ciastka. 

Wy tez możecie być mali lub duzi! 
Ale jak to zrobić? 

Zróbcie zdjecie, na którym wyglądacie 
na olbrzymy! 
Kombinujcie! 
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Widziałam już koty bez uśmiechu – 
pomyślała Alicja – ale uśmiech bez kota 

widzę po raz pierwszy w życiu. 
To doprawdy nadzwyczajne!

Wieczór z Alicja w Krainie Czarów 
Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie 

ZADANIE: 
 

Kot czeka na swój uśmiech. 
Dokleicie? 
Ale uwaga! 

Musicie mieć zawiązane oczy! 
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Ja doprawdy nie myślę, żeby... 
-Jeżeli nie myślisz, to nie gadaj-przerwał jej 

Kapelusznik.

Wieczór z Alicja w Krainie Czarów 
Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie 

ZADANIE: 
 

Przed Wami trudne zadanie! 
Znajdźcie osobę, którą bez użycia słów 

poprosicie o autograf. 
Trudne? Z pewnością dacie radę! 
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"Byłam już z wielu ogrodach, ale nigdzie 
nie było kwiatów, które umiałyby mówić."

Wieczór z Alicja w Krainie Czarów 
Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie 

ZADANIE: 
 

Dostaliście obrazek, który trzeba 
uzupełnić o odciski waszych kciuków! 

Tusz macie w kopercie :) 
Podpiszcie swoje odciski imieniem. 
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"..może to w ogóle pieprz powoduje, że 
ludzie są tacy zapiekli, a od octu robią się 
skwaszeni, a od rumianku tak im gorzko w 
środku, a - a od cukierków i tym podobnych 

rzeczy dzieci są takie słodkie. Żeby tylko 
ludzie o tym wiedzieli! może by ich tak nie 

skąpili..."

Wieczór z Alicja w Krainie Czarów 
Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie 

ZADANIE: 
 

Piętro wyżej! 
Czas na Podwieczorek u Szalonego 

Kapelusznika! 
Ciastka same się nie udekorują! 
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Nie wiedziałam, że Koty z Cheshire zawsze
się uśmiechają, szczerze mówiąc, nie 
wiedziałam, że koty w ogóle mogą się 

uśmiechać." 

Wieczór z Alicja w Krainie Czarów 
Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie 

ZADANIE: 
 

Szukaj niebieskiej tablicy i kociego 
uśmiechu. 

Aparat już czeka na wasze 
"kocie uśmiechy"! 

 
 
 


