
Piątek 16.04.2021 
Witamy serdecznie 

 
Temat dnia: Czy można zatrzymać czas? 
  Naszym pierwszym zadaniem jest rozwiązanie krzyżówki . Bardzo krótkie 
słowo, ale jakże ważne w naszym życiu. A na koniec zajęć spróbujemy 
odpowiedzieć sobie na pytanie naszego dzisiejszego tematu. 
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Proszę przeczytać dziecku opowiadanie: 
 
              Czy czas nas goni?  Teresa Błaszczyk 
        
       Pięcioletni Adaś od rana nudzi się w domu. Nie poszedł do przedszkola, 
ponieważ jest przeziębiony. Mama jest już w pracy. Powiedziała, że dzisiaj wróci 
później. Mama dużo pracuje i mówi, że czas ją goni. Rano, kiedy wychodziła, 
szybko uściskała synka i pobiegła na przystanek. Tata pracuje w domu – cały 
czas pisze na komputerze, musi skończyć artykuł do gazety, więc Adaś nie może 
z nim nawet porozmawiać. Gdy chłopiec wszedł do pokoju, aby zapytać, czy 
jutro pójdą razem do kina, usłyszał tylko: – Nie przeszkadzaj, nie mam teraz 
czasu. Czas tak szybko płynie, a ja jeszcze nie skończyłem tego artykułu. 
Chłopiec pamiętał także wczorajszą rozmowę rodziców. Wieczorem tata mówił 
do mamy, że ciągle mu brakuje czasu, a ma jeszcze tyle do zrobienia. Mama 
również stwierdziła, że na nic nie ma czasu i że czas jej ucieka. „Czas, czas, 
ciągle tylko ten czas i czas... – pomyślał Adaś. – Jak to jest z tym czasem i co to 
właściwie jest? Dobrze, że dzisiaj przyjedzie dziadek, to może on mi wytłu-
maczy...”. – Tato, kiedy będzie dziadek? – zapytał, wychodząc już z pokoju. – Już 
niedługo, o dziesiątej.– A kiedy będzie dziesiąta? – Za godzinę – odparł tato – 
gdy mała wskazówka zegara będzie na dziesiątce, a duża na dwunastce. Ale 
teraz już mi nie przeszkadzaj. Idź do swojego pokoju i spokojnie się pobaw. 
Adaś zajął się rysowaniem. Wyjął kolorowe kredki, które niedawno dostał od 
cioci Ewy i narysował piękny samolot. Potem zbudował z klocków garaż i długą 
ulicę dla swoich samochodów. – Tato powiedział, że dziadek przyjdzie niedługo, 
za godzinę. Zdążyłem już narysować samolot, pobawiłem się klockami, a 
dziadka dalej jak nie ma, tak nie ma. Tak, długo trwa ta godzina. Przedwczoraj 
po przedszkolu bawiłem się u mojego kolegi Antka. Mama powiedziała, że 
przyjdzie po mnie za dwie godziny. Jak szybko wtedy minęły dwie godziny! Jak 
to możliwe, że teraz godzina tak się wlecze, a wtedy dwie godziny minęły 
bardzo szybko? Czy czas może płynąć powoli albo bardzo szybko? Czy czas 
czasem stoi? Rozmyślania Adasia przerwał nagle dzwonek do drzwi. – Witaj, 
Adasiu, mój kochany wnuku! – Dzień dobry, dziadku, jak dobrze, że już jesteś. 
Zaraz mi wszystko wytłumaczysz, jak to jest z tym czasem. Chodzi mi po głowie 
tyle ważnych pytań i spraw. Dziadek zdjął płaszcz, powiesił na wieszaku i usiadł 
w wygodnym fotelu. Wziął wnuka na kolana i cierpliwie słuchał, jakie to ważne 
sprawy chodziły po głowie Adasia. – Dziadku, co to jest czas? Tata mówił, że 
czas szybko płynie. Co to znaczy? Czy czas umie pływać? Gdzie on pływa, w 
rzece czy w oceanie? Czy czas można zobaczyć, czy można go dotknąć ?Adaś 
mówił niemal jednym tchem. Szybko zadawał pytania – jedno po drugim.  
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– Dziadku, kiedyś słyszałem, jak pewien pan w telewizji powiedział, że czas to 
pieniądz. Mama mówi, że czas ją goni. Czy przed czasem musimy uciekać? Czy 
można czas zatrzymać na chwilę?  wnuczek nie przestawał mówić. – A tak 
naprawdę, to gdzie ten czas mieszka? Czy czas można zmierzyć linijką, miarą 
krawiecką? Dziadek z zainteresowaniem słuchał Adasia, a potem cierpliwie 
odpowiadał na te i inne pytania. Wiesz, Adasiu, wcale nie jest łatwo zrozumieć, 
a tym bardziej wytłumaczyć, co to jest czas. Już od dawien dawna człowiek 
usiłował to zrobić. Głowili się nad tym wielcy myśliciele, mędrcy, filozofowie – 
głowią się i dzisiaj. Człowiek chyba nie jest w stanie tak do końca pojąć, czym 
jest czas. Na pewno wiadomo, że nie jest przed-miotem, nie można go 
zobaczyć, dotknąć, obserwować, czy nawet sobie wyobrazić. Nie możemy go 
więc zważyć albo zmierzyć centymetrem. Przeczytałem gdzieś, że biegnie on w 
takim samym rytmie w całym Wszechświecie.  To rzeczywiście trudne do 
ogarnięcia... – westchnął Adaś, który z zapartym tchem słuchał tego, co mówił 
dziadek. – Na pewno związany jest z ruchem. Zobacz tylko, gdy bawisz się z 
kolegami i macie mnóstwo pomysłów, to dzieje się wtedy wiele ciekawych i 
różnych rzeczy – jedna po drugiej, a czasem niemal równocześnie! Gdy dzieje 
się wiele rzeczy, to czas jakby biegł szybciej, prawda? Wtedy masz wrażenie, że 
czas szybko płynie. Dwie godziny wydają się chwilą i jesteś zdziwiony, że trzeba 
już kończyć zabawę.– To prawda! Tak było! – potwierdził z zapałem Adaś. – A 
dzisiaj, gdy czekałem na ciebie, dziadku, to nie wiedziałem już, co robić, a 
godzina była tak długa, jak nigdy dotąd. Czas wlókł się tak powoli, że naprawdę 
nie mogłem się ciebie doczekać.– No widzisz, chłopcze. Niekiedy wydaje się 
nam, że czas stanął w miejscu, a nie-kiedy, że szybko płynie albo że nas goni. A 
dorośli, gdy pracują, mają zwykle bardzo wiele do zrobienia, chcą to uczynić 
szybko i od razu, już, teraz! Dlatego mówią, że czas ich goni. Gdy zrobią jedno, 
to już czeka na nich następne zadanie, które również ma być wykonane, 
najlepiej zaraz, natychmiast! Pracując zarabiają, dlatego mówią, że czas to 
pieniądz! Pracując ciągle, na nic innego nie mają czasu, wciąż im brakuje czasu 
dla siebie, dla rodziny, przyjaciół. – To tak jak mama i tata – powiedział cicho 
zamyślony Adaś. – Można im jakoś pomóc? Dziadek przytulił chłopca do siebie i 
dodał: – Dlatego ludzie kiedyś wymyślili, że będą odmierzać czas za pomocą 
zegara i kalendarza. Określili czas trwania roku (12 miesięcy), miesiąca (30, 31 
lub 29 dni), tygodnia (7 dni), doby (24 godziny), a także długość godziny (60 
minut) czy minuty (60 sekund) itd. Odtąd ludzie opierają swoje życie na 
znajomości czasu wyznaczanego przez zegar i kalendarz. Stworzyli taki podział 
czasu po to, aby łatwiej zorganizować sobie różne działania, żeby coś 
zaplanować, na przykład pracę albo urlop, odpoczynek podczas weekendu, 
szkołę albo – jak w twoim przypadku, Adasiu – chodzenie do przedszkola. W ten 
sposób życie wszystkich jest bardziej uporządkowane. – Pory roku też pokazują, 



że czas płynie, prawda, dziadku? Wiem, bo pani w przedszkolu nam o tym 
mówiła.– Prawda, prawda, Adasiu. Czas płynie, płynie i przemija... tak jak życie  
zakończył refleksyjnie. 
Adaś objął dziadka za szyję i mocno go przytulił. – Dziadku, bardzo cię kocham i 
dziękuję, że miałeś dziś dla mnie czas, że mogłem z tobą porozmawiać i że czas 
nas nie gonił 
Tymczasem tata skończył pisanie artykułu. Zmęczony, ale zadowolony, że to już 
koniec pracy, wszedł do pokoju. Przez dłuższą chwilę przysłuchiwał się z 
zaciekawieniem rozmowie Adasia i dziadka. Zadziwiły go pytania syna i sprawy, 
jakie chłopcu chodzą po głowie.  Ależ z ciebie mądraliński! Ależ masz pomysły, 
no, no! – Muszę ci powiedzieć – dodał po chwili – że teraz będę miał więcej 
czasu nie tylko dla siebie, ale i dla ciebie, i dla mamy, a nawet dla dziadka i 
babci. Jutro pójdziemy do kina, a pojutrze, w sobotę, całą rodziną pojedziemy 
do dziadka i babci na wieś. Co ty na to? – Tato, super! Tak się cieszę się! – Adaś 
był naprawdę szczęśliwy. – Na pewno tam czasu nie zmarnujemy! – zapewnił 
dziadek, uśmiechając się ciepło do syna i wnuka. 
 

Opowiadanie powinno być dla dzieci inspiracją do zadawania pytań i 

poszukiwania odpowiedzi na pytania o czasie. Przykładowe pytania : 

-Jak myślisz czy czas można zmierzyć? 

-Czym mierzymy czas? 

-Czy można go dotknąć, zobaczyć? 

-Czy to możliwe, że czas płynie czasami szybko, czasami wolno?  

-Jak myślisz co znaczy powiedzenie” Czas to pieniądz” 

     Rozmawialiśmy w tym tygodniu o różnych rodzajach zegarów. Mam dla was 

propozycję, spróbujcie zrobić sobie klepsydrę. Myślę, że pamiętacie jak ona 

wygląda.  Na stronie 

https://www.google.com/search?q=jak+zrobi%C4%87+klepsydr%C4%99 są 

propozycje różnych klepsydr. 

Gdy już będą połączone pojemniki i wsypany piasek(lub inny sypki materiał) 

wykorzystajcie klepsydrę do odmierzania czasu wykonywania różnych czynności 

np. budowania klocków, mycia zębów, zjadania posiłków, ubierania się. Po 

przesypaniu obracamy klepsydrę i zapisujemy na kartce kreski ile razy 

https://www.google.com/search?q=jak+zrobi%C4%87+klepsydr%C4%99


obracaliśmy podczas wykonywania danej czynności. Porównujemy długość 

wykonywanych czynności. Przeliczamy kreski. Może jutro uda się poprawić swój 

rekord w np. ubieraniu się?! 

Czas leci, dni miesiące i lata mijają, nic nie potrafi tego zatrzymać... 

   Jest jednak sposób na obejście tych zasad. Czas bowiem można zatrzymać w 

obiektywie za pomocą błyśnięcia. Wystarczy jedna sekunda by utrwalić jakieś 

wydarzenie, które dzięki zdjęciu może zostać zapamiętane do końca życia. 

Wspólnie z rodzicami pobawcie się w fotografów i zróbcie zdjęcie, na którym 

będzie ciekawa, radosna chwila spędzona w piątek 16.04.2021. 

Gdybyście chcieli podzielcie się z nami swoimi zdjęciami.  

Na koniec zróbcie zadania z Trampoliny cz. 4 s. 59 – 60, żeby utrwalić czytanie i 

pisanie z literką n. 

  Życzymy Wam ciepłego, wiosennego weekendu. Miejmy nadzieję ,że będzie 

ładna pogoda sprzyjająca spacerom, w czasie których będziecie mogli na chwilę 

zatrzymać czas robiąc ciekawe zdjęcia otaczającej Was przyrodzie. Bo w świecie 

zwierząt i roślin czas też płynie bardzo szybko. 


