
Zdalne nauczanie        gr III       miesiąc MAJ 

Tematyka kompleksowa: Świat w książkach zapisany. 

I Tydzień: 

• „Nasz kącik książki” – organizacja kącika, układanie listy atrybutów odnoszących się do książek. Dzieci oglądają 
książki przyniesione przez rodzica, opisują wybrane ilustracje, próbują odgadywać treść, podają ich 
przeznaczenie. Następnie dzielą je według wybranej cechy: grubości, wielkości, tematyki (informatory, 
encyklopedie, słowniki, bajki, wiersze). 
Rodzic prezentuje dowolną książkę i prosi o stworzenie listy atrybutów, 
czyli podanie wszystkich cech książki. Aby dzieciom było łatwiej, mogą kończyć rozpoczęte przez rodzica zdania: 
Książka jest… Książka może być… Książka musi… Na zakończenie dzieci samodzielnie układają książki na półkach 
według wspólnie wybranego klucza. 
Pomoce: książki z różnych dziedzin 

• „Tajemniczy globus” – przypomnienie modelu Ziemi. Rodzic pokazuje dzieciom globus, zachęca do 
oglądania, obracania. Następnie zadaje pytania: Co przedstawia globus? Czy możecie wskazać kontynenty 
,morza i oceany? Dlaczego Ziemia jest nazywana błękitną planetą? Rodzic może podsumować wypowiedzi 
dzieci: 
 Globus to model Ziemi w dużym pomniejszeniu. Na globusie powierzchnia Ziemi jest odtworzona 
dokładnie, czyli narysowana w taki sposób, że zarysy lądów i oceanów znajdują się w tych samych miejscach co 
na kuli ziemskiej, ale wszystkie wymiary są pomniejszone. Ziemia obraca się wokół własnej osi. Gdy na jednej 
części Ziemi jest dzień, to na drugiej jest noc. 
 Następnie za pomocą modelu Ziemi i lampki rodzic prezentuje rytm dobowy, wspomina o różnicach czasu na 
świecie, które wiążą się z obrotem Ziemi. Wspólnie z dziećmi odszukuje na globusie Polskę i zaznacza ją. Na 
koniec rodzic  na podłodze rysuje kredą elipsę. 
W środku staje dziecko z zapaloną lampką – słońce, a drugie, trzymające globus, porusza się po wyznaczonym 
torze. Dzieci starają się sformułować wnioski dotyczące oglądanego zjawiska. Po udzieleniu przez dzieci trafnej 
odpowiedzi rodzic podsumowuje: Krążenie Ziemi wokół słońca trwa jeden rok. Odległość Ziemi od Słońca nie 
jest zawsze taka sama, lecz zmienia się w ciągu roku. Gdy Ziemia znajduje się bliżej Słońca, mamy cieplejsze 
pory roku – wiosnę i lato, gdy znajduje się dalej, wtedy jest jesień i zima. 
Pomoce: globus, lampka, kreda 

• „Geometryczna zakładka” – układanie rytmów z figur geometrycznych. Dzieci wybierają sobie kolor sylwety 
zakładki, na którym będą układać rytmy z figur. Na początku rodzic wywołuje kolejno 
nazwę figury, którą dzieci mają podnieść: trójkąt, koło, kwadrat, prostokąt. Następnie układa rytm, 
jednocześnie go odczytując, np. koło, trójkąt, prostokąt, koło, trójkąt, prostokąt. Dzieci układają i kontynuują 
rytm na swoich zakładkach. 
Pomoce: sylwety zakładek, figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt) – kilka sztuk wszystkich 
kształtów dla każdego dziecka, klej 
 
• „Książki z naszej półki” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem miarki do pomiaru długości. Rodzic 
przygotowuje kilka książek zróżnicowanych pod względem wielkości. Prosi, by dzieci, posługując się metodą „na 
oko”, ułożyły je według wysokości okładki, zaczynając od najniższej. Następnie sprawdzają poprawność 
wykonania zadania, korzystając z różnego rodzaju miarek: sznurka, pasków do mierzenia lub linijki. 
Pomoce: książki, sznurek, paski do mierzenia, linijka 
 
• „Znamy książki” – pokaz i rozmowa kierowana. Dzieci siedzą na dywanie. Rodzic pokazuje im 
dwie różne książki: jedną w twardej oprawie, drugą w miękkiej. Książki różnią się także grubością i rodzajem 
druku. Rodzic prowadzi z dziećmi rozmowę kierowaną: Czym się różnią te dwie książki na pierwszy rzut oka? 
(pokazuje książki) Zwróćcie uwagę na: 
• okładkę – może być twarda, miękka, z materiału, z papieru, ze skóry, 
• papier – może być cienki, gruby, biały, zniszczony, 
• ilustracje – kolorowe, czarno-białe, 
• druk – duży, mały, pochyły. 



Jakie informacje można znaleźć na okładce? (tytuł, autor i logo wydawnictwa, numer tomu). Która strona jest 
nazywana tytułową i jakie są na niej informacje? (tytuł, imię i nazwisko autora, tłumacza, ilustratora, nazwa 
wydawnictwa i rok wydania książki). Czym zajmuje się autor ( pisarz), i lustrator, 
 tłumacz? 
Gdzie czytelnik może znaleźć informacje dotyczące treści? (wprowadzenie, spis treści wraz z tytułami 
i numerami stron). Po wspólnym omówieniu budowy książki wybierają ulubioną książkę 
z kącika czytelniczego i odszukują w niej omawiane elementy. Prezentują wybrane książki,  opisują ich budowę. 
Rodzic pomaga odczytywać tytuły, nazwiska autorów i inne wskazane przez 
dzieci informacje. 
Pomoce: książki z kącika czytelniczego 
 
• „Kodeks czytelnika” – giełda pomysłów, rozwijanie ciekawości poznawczej. Rodzic rozkłada przed dziećmi 
kilka zniszczonych książek: porwanych, z zagniecionymi brzegami, porysowanych, zalanych napojami. 
Opowiada o tym, w jaki sposób zostały zniszczone, i o tym, że prawdopodobnie zostaną oddane na 
makulaturę,a mogłyby uczyć i bawić innych. Prosi dzieci, aby zastanowiły się, w jaki sposób należy dbać o 
książki, jak się z nimi obchodzić, np. myć ręce przed oglądaniem, nie zaginać rogów, używać zakładek do 
książek, delikatnie przewracać strony, naprawiać zniszczone książki. Rodzic zapisuje propozycje dzieci na dużym 
arkuszu, który zawiśnie w kąciku książki. Gotowy plakat dzieci mogą ozdobić pasującymi do tematu ilustracjami. 
Pomoce: zniszczone książki, karton A3, flamastry, kredki 
 
• „Projektujemy okładkę książki” – praca plastyczno-techniczna. Nauczyciel proponuje dzieciom stworzenie 
książek z ich własnymi opowiadaniami na dowolny temat. Na zajęciach dzieci wymyślają tematykę swojego 
dzieła, tytuł i projektują okładkę. Korzystają przy tym z pomocy rodzica, który stara się rozbudzić w nich 
kreatywność, pokazując okładki o różnorodnych kształtach, fakturach, ciekawych ilustracjach. Zwraca 
szczególną uwagę na rozmieszczenie informacji i ilustracji na oprawie. Do zaprojektowania okładki dzieci 
wykorzystują blok techniczny, kartki ze swoimi imionami i nazwiskami oraz różne materiały plastyczne. Treść 
książki, krótkie opowiadanie, dzieci tworzą w domu z rodzicami i zapisują w formie graficznej lub literowej. 
Swoje 
dzieła, zszyte, sklejone lub połączone sznurkiem, mogą przynieść do przedszkola, by zaprezentować je innym 
dzieciom. 
Pomoce: ciekawe graficznie i nietypowo wydane książki, blok techniczny, materiały plastyczne, kartki z 
imionami i nazwiskami dzieci 
 
• „Badania właściwości papieru” – zajęcia badawcze.  
 Na stanowisku badawczym znajduje się miska z wodą, pusty pojemnik, zakraplacze oraz różne rodzaje papieru: 
papier laminowany, bibuła, papier ścierny, kawałki tapet, serwetki, papier toaletowy. Pierwsze zadanie dla 
dzieci to dokładne obejrzenie materiałów 
i określenie ich przeznaczenia. Kolejne to sprawdzenie odporności papierów na darcie i ułożenie ich od 
najmocniejszego do najsłabszego. Następnie dzieci badają chłonność papieru, zakraplając wodę na 
poszczególne arkusze. Na koniec sprawdzają możliwość transportowania wody z jednego naczynia do drugiego 
za pomocą papieru toaletowego lepszej jakości: ustawiają na stoliku naczynie z wodą, np. miskę, a na podłodze 
pusty pojemnik. Przygotowują długi pasek papieru. Jeden koniec wkładają do miski z wodą, drugi do pustego 
pojemnika. 
Po chwili w naczyniu znajdującym się na podłodze powinna pojawiać się woda. W celu lepszej obserwacji wodę 
można zabarwić farbką lub barwnikiem spożywczym na dowolny kolor. 
Pomoce: papier laminowany, bibuła, papier ścierny, kawałki tapet, serwetka, rolka dobrego gatunkowo papieru 
toaletowego, miski z wodą, zakraplacze, małe pojemniki, farbka lub barwnik spożywczy, woda 
 
• „Okładka mojej książki” – ćwiczenie oddechowe. Zadaniem dzieci jest zaprojektowanie okładki do książki. 
Kolorowa kartka A4 będzie okładką. Dzieci za pomocą słomki nanoszą na nią przygotowane wcześniej ozdoby. 
Przez całe ćwiczenie utrzymują słomkę na środku warg. Po zakończeniu ozdabiania za pomocą słomki można 
przykleić ozdoby do kartki. 
Pomoce: kolorowe kartki A4, słomki do napojów, ozdoby z papieru kolorowego, nożyczki, klej 
 
• „Znajdź złotą rybkę” – zabawa matematyczna. Rodzic przygotowuje sylwety dziewięciu jednokolorowych 
rybek, w tym jednej dwukolorowej (złota od spodu). Dzieci numerują rybki, przyklejając na każdą sylwetę cyfry 
od 1 do 9 (karteczki samoprzylepne). Następnie kolejno próbują wskazać rybę ze złotym bokiem, mówiąc np. 



Myślę, że złotą rybką jest rybka szósta. Rodzic odwraca wskazaną zdobycz i sprawdza, czy typowanie jest 
właściwe. Dziecko, które odgadnie, może wypowiedzieć życzenie. Przed każdą następną rundą należy zmienić 
rybkom numery. 
Pomoce: sylwety 9 rybek (w tym jedna od spodu złota), cyfry 1–9 na karteczkach samoprzylepnych 
 
• „Mniej, więcej czy tyle samo?” – ćwiczenia matematyczne. Rodzic na dywanie układa szarfy w dwóch 
kolorach. Zaprasza dzieci do wykonania poleceń, np.: 
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1. Włóż do żółtej szarfy sześć trójkątów. Do czerwonej włóż tyle kwadratów, by ich było mniej niż trójkątów. 
2. Odlicz osiem kół i włóż je do czerwonej szarfy. Do żółtej włóż tyle prostokątów, by ich było więcej niż figur 
w szarfie czerwonej. 
3. Włóż do żółtej szarfy pięć figur. Do szarfy czerwonej włóż tyle samo, ile do żółtej. 
Pomoce: szarfy w dwóch kolorach, figury geometryczne 
 
• „Sposób na Adama” – słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści. Dzieci siedzą lub leżą na 
dywanie. 
W najwygodniejszej dla siebie pozycji słuchają opowiadania. 
Sposób na Adama 
Adam nie chciał wchodzić do biblioteki. Najchętniej poczekałby na dworze, aż mama wybierze swój 
cotygodniowy 
zapas książek. Niestety, padał deszcz i trzeba było się schować w środku. 
– O! Witamy nowego czytelnika! – ucieszyła się pani bibliotekarka, ale Adam podniósł obie dłonie, jakby 
osłaniał się przed ciosem i zaprotestował gwałtownie: 
– Nie, nie! Ja tylko czekam na mamę! 
– Nie no, pewnie! Żartowałam! – uspokoiła go bibliotekarka. – Przecież cię nie podejrzewam o czytanie 
książek! 
– No właśnie – mruknął Adam. – Książki są dla dziewczyn. 
W oczach bibliotekarki zamigotały wesołe iskierki, ale chłopiec nie mógł ich zauważyć. Niecierpliwie 
przestępował 
z nogi na nogę i z niezadowoloną miną śledził jednostajny ruch wskazówki na ściennym zegarze. 
Pani bibliotekarka stukała w klawisze komputera i udawała, że jest całkowicie pochłonięta pracą. 
Od czasu do czasu jednak ukradkiem zerkała w stronę chłopca i uśmiechała się podstępnie. 
– Chociaż… książki to się nawet czasami przydają w życiu – powiedziała nagle i Adam nie był pewien, 
czy mówiła do niego, czy do własnych myśli. 
– E tam! – mruknął na wszelki wypadek. 
– Popatrz na przykład na te – wskazała stos ciężkich, kolorowych tomów leżących na sąsiednim stoliku. 
– E tam, nuda! – burknął i nawet nie spojrzał w ich stronę. 
Pani bibliotekarka zatrzęsła się nagle od lekko wiedźmowatego chichotu, aż Adam poczuł się trochę nieswojo. 
– Nuda? – zawołała. – No coś ty! Chyba nie myślałeś, że one są do czytania? 
Chłopiec zerknął ostrożnie, najpierw na nią, a potem na książki i zapytał niepewnie: 
– A do czego, jak nie do czytania? 
Pani bibliotekarka rozejrzała się wokół, jakby się upewniała, czy nikt nie usłyszy tego, co powie, i szepnęła 
tajemniczo: 
– Pokazałabym ci, ale są strasznie ciężkie i nie dam rady ich tu przynieść. 
Patrzyła wyczekująco, ale chłopiec wciąż stał tam, gdzie przedtem, więc mruknęła przebiegle: 
– Szkoda, że ty nie jesteś trochę silniejszy, bo mógłbyś mi pomóc. 
To podziałało jak czarodziejskie zaklęcie. 
– Ja jestem silny! – obruszył się Adam. – Zaraz pani pokażę. 
Dziarsko ruszył do stolika z książkami, śmiało wysunął ręce i … 
– Stój! Uważaj! – wrzasnęła pani bibliotekarka. 
Adam odruchowo odskoczył. 
– Co się stało? – sapnął przestraszony, a ona syknęła złowrogo: 
– Lepiej ich nie dotykaj. Książki są dla dziewczyn! Jeszcze się zmienisz w dziewczynę! 
Zaraz się jednak roześmiała i znowu zastukała w klawiaturę. Chłopiec skwitował dowcip urażonym parsknięciem 
i dźwignął stos książek ze stolika. 
– Leciutkie! – mruknął pogardliwie. – To co mam z nimi zrobić? 



– Ale ty masz krzepę! – pochwaliła pani bibliotekarka. – Potrzymaj chwilę, jeśli dasz radę. 
 Sama rozłożyła na gazecie kolorowe jesienne liście i przykryła je bibułką. 
– Teraz książki – powiedziała, a Adam z lekkim stęknięciem postawił ciężar na bibule. 
– Przyciśnięte pięknie się ususzą – wyjaśniła. – I co? Sam widzisz, że książki czasem się przydają. 
Ale Adam nie bardzo słuchał. Coś zupełnie innego przykuło jego uwagę. Z okładki na samej górze wpatrywały 
się w niego błyszczące, łagodne oczy skrzydlatego smoka. Przyciągały go, kusiły, wołały. Odruchowo 
wyciągnął rękę w stronę kolorowej książki, ale pani bibliotekarka powiedziała ostrzegawczo: 
– Hola, hola! A co będzie z liśćmi? 
Ręka zatrzymała się w pół drogi i opadła smętnie. 
– No tak – żałośnie westchnął Adam, ale zaraz twarz mu pojaśniała, bo pewna sprytna myśl pojawiła się 
w jego głowie. – A gdybyśmy tak zamiast tej położyli na liściach jakąś inną książkę? – zapytał z przejęciem. 
Pani bibliotekarka popatrzyła na niego z uznaniem. 
– A wiesz, że na to nie wpadłam! – złapała się za głowę. 
Chwilę później Adam siedział na dywanie pod biurkiem i z wypiekami na twarzy oglądał latające stwory, 
walecznych rycerzy, czarodziejskie krainy i drogocenne pałace. 
– Chodźmy, synku! – głos mamy brutalnie sprowadził go na ziemię. 
Chłopiec westchnął i mrucząc coś pod nosem, powoli podniósł się z podłogi. Pani bibliotekarka uśmiechnęła 
się do niego i zapytała o coś samymi oczami. Adam też nic nie powiedział, tylko lekko pokiwał głową. Zaraz 
potem był już na dworze. Trzymając książkę pod pachą, szedł z mamą przez osiedle. Razem z nimi wędrowały 
smoki, rycerze i te nieznośne księżniczki, które wiecznie pakowały się w kłopoty i trzeba je było ratować. 
P. Beręsewicz 
Po wysłuchaniu opowiadania dzieci odpowiadają na pytania np.: 
Dla kogo są przeznaczone książki w bibliotekach? Co należy zrobić, by móc wypożyczyć książkę? Czym zajmuje 
się bibliotekarz/bibliotekarka? 
 
 


