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PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO



JULIA ADAMCZYK



ZALETY KSIĄŻKI

• Dostarcza wiedzę i informacje na temat działalności 

Ireny Sendler w czasie II wojny światowej.

• Książka ukazuje sposoby pomocy dzieciom z getta.

• Pogłębia naszą wiedzę dotyczącą tej polskiej 

bohaterki, która znała się z Januszem Korczakiem 

i któremu także pomagała.

• Dzięki tej książce, możemy się dowiedzieć o bardzo 

ryzykownych działaniach, które miały na celu 

uwolnienie jak największej liczby żydowskich dzieci 

z warszawskiego getta. 



PAULINA BODAKOWSKA



ZALETY KSIĄŻKI

• Bogato ilustrowana.

• Opisane są szczegółowo rośliny, o których wcześniej 

nie słyszałam.

• Zawiera ciekawe informacje na temat zachowań

niektórych zwierząt.

• Dzięki niej pogłębiłam swoją wiedzę przyrodniczą.



ALICJA BROKOS



ZALETY KSIĄŻKI 
+ PREZENTACJA PRZED KLASĄ

• Nakłania do myślenia o swojej przyszłości.

• Pokazuje różne oblicza miłości.

• Wymaga wczucia się w czyjeś życiowe dylematy  

i przeżywania pewnych sytuacji razem z bohaterami.

• Pomaga zrozumieć innych.

• Nie tylko dla młodych ludzi. 

• Książka zakupiona w ramach akcji „Książki Naszych 

Marzeń”.



WERONIKA DIDUSZKO



ZALETY KSIĄŻKI 
+ PREZENTACJA PRZED KLASĄ

• Pokazuje życie człowieka, który kocha zwierzęta.

• Jest bardzo interesująca, ponieważ opowiada

o świecie widzianym oczami psa.

• Książka jest przyjemna w czytaniu.

• Przypomina o cennych wartościach, które powinny być 

ważne w życiu każdego człowieka.

• Polecam tę książkę miłośnikom psów.



KAMIL GEMBALCZYK



ZALETY KSIĄŻKI 
+ PREZENTACJA PRZED KLASĄ

• Zawiera wiele cennych informacji na temat różnych 

gatunków drzew.

• Jej mocną stroną są ilustracje i obszerne opisy.

• Polecam szczególnie tym, którzy interesują się 

bogactwami flory.

• Dzięki niej pogłębiłem swoją wiedzę na temat życia 

drzew.

• Książka podarowana w ramach akcji „Uwolnij książkę”.



KACPER HORDYŃSKI



ZALETY KSIĄŻKI

• Rozległe informacje o ssakach.

• Ciekawe ilustracje.

• Na początku książki znajduje się legenda dzięki, 

której można znaleźć gdzie i w jakim miejscu 

znajduje się dana informacja.

• Na końcu książki znajduje się indeks, gdzie można 

szybko i sprawnie znaleźć informacje.



KUBA HUCAŁ



ZALETY KSIĄŻKI

• Dużo szczegółowych ilustracji i informacji.

• Można poznać wiele nowych gatunków zwierząt.

• Zdradza wiele zwierzęcych tajemnic.

• Pomaga rozwinąć i poszerzyć wiedzę na temat 

zwierząt, np. ryb i ptaków.



PATRYCJA KOWALCZYK



ZALETY KSIĄŻKI 
+ PREZENTACJA PRZED KLASĄ

• Zawiera wiele przejrzystych oraz zwięzłych 

informacji.

• Znajdują się w niej duże i wyraźne ilustracje.

• Można dowiedzieć się z niej wielu różnych informacji 

na temat gadów i płazów.

• Polecam miłośnikom przyrody, bez względu na to, 

w jakim są wieku.



SEBASTIAN KRAMARZ



ZALETY KSIĄŻKI 
+ PREZENTACJA PRZED KLASĄ

• Pomaga rozwijać wiedzę z zakresu biologii.

• Opisuje wiele gatunków roślin, m.in. dziką różę, 

lilia.

• Dostarcza wiedzy z jakich roślin można uzyskać 

pokarm.

• Opisuje różne lekarstwa pozyskiwane z roślin, 

stosowane dawniej i dziś.



AMELIA KUTAJ



ZALETY KSIĄŻKI

• Jest zabawna, poprawia humor.

• Pobudza wyobraźnię.

• Dzięki niej możemy dowiedzieć się ciekawych zaklęć.

• Uwaga! Jej akcja „wciąga” czytelnika.



MATEUSZ MACHNIKOWSKI



ZALETY KSIĄŻKI 
+ PREZENTACJA PRZED KLASĄ

• Zawiera ciekawe informacje z dziedziny chemii.

• Jej mocną stroną są wysokiej jakości ilustracje.

• Zainteresował mnie szczególnie temat cząsteczek.

• Polecam tym, którzy wybierają się do liceum na 

profil biologiczno – chemiczny.



MARCEL MAICKI



ZALETY KSIĄŻKI
+ PREZENTACJA PRZED KLASĄ

• Przeznaczona jest dla osób, które interesują się 

polskimi zwierzętami.

• Zawiera wiele bardzo interesujących ciekawostek dot. 

zwierząt, m.in. fok, kozic, wiewiórek pospolitych.

• Można się z niej dowiedzieć, które zwierzęta w 

Polsce są chronione.

• Bardzo bogato ilustrowana.



ALICJA MUCHA



ZALETY KSIĄŻKI

• Dużo informacji na temat DNA i genów.

• Wiele ciekawych ilustracji.

• Dzięki tej książce można się dowiedzieć wiele 

o człowieku.

• Szeroki zakres informacji pomagający nam w nauce 

biologii.



DOMINIK PALUCHOWSKI



ZALETY KSIĄŻKI

• Przedstawia i wyjaśnia proces tworzenia się pogody.

• Dobra dla osób, które chciałyby zostać 

meteorologami.

• Wyjaśnia różne zjawiska atmosferyczne, np. deszcz.

• Zainteresowałem się tą książką, ponieważ ilustracje 

są dokładne i dobrze przedstawiają zjawiska.

• Bardzo jasne i konkretne opisy.

• Przydatna!



JAGODA PRZEPŁATA



ZALETY KSIĄŻKI

• Zawiera dokładny opis wielu zwierząt.

• Ilustracje są na wykonane na wysokim poziomie 

graficznym.

• Dzięki niej można poznać wiele ciekawych gatunków 

zwierząt.

• Polecam tę książkę osobom, które chcą poznać nowe 

gatunki zwierząt.   



MAGDALENA TOKARZ



ZALETY KSIĄŻKI 
+ PREZENTACJA PRZED KLASĄ

• Uświadamia nam jak ważne w naszym życiu są 

wspomnienia. 

• Można przeżywać wydarzenia wraz z bohaterką.

• Pokazuje jak wiele jest w naszym życiu decyzji

i dylematów.

• Zakupiona w ramach projektu „Książki Naszych 

Marzeń”.



JULIA WIRASZKA



ZALETY KSIĄŻKI 
+ PREZENTACJA PRZED KLASĄ

• Mimo ciężkiego tematu, książkę czyta się bardzo 

przyjemnie.

• Ukazane sytuacje można spotkać w prawdziwym życiu.

• Matka mimo ciężkiej choroby córki (zespół Downa)

nie poddaje się.

• Ojciec stara się zrozumieć córkę oraz żonę.

• Ciekawa narracja bohaterki – tytułowej „Poczwarki”.



OKTAWIAN ZIORA



ZALETY KSIĄŻKI

• Można z niej się dowiedzieć wielu informacji 

o ptakach, np. ich charakterystyce i gdzie budują 

gniazda.

• Posiada wiele opisów wzbogaconych o fotografie.

• Ma bogatą szatę graficzną.

• Polecam miłośnikom przyrody.


