
Piątek  27.03.20 

 

 

Wspólnie z Olkiem i Adą dowiemy się czym jest zegar, wykonamy zegar z papieru i  

nauczymy się zaznaczać i odczytywać godziny.  

1. Zegar (czasomierz) to przyrząd służący do pomiaru czasu . Najczęstsze zegary w 

historii to zegary: słoneczne, świecowe, wodne, klepsydry, później zegary kwarcowe. 

Zegar składa się z tarczy w kształcie koła, na której umieszczone są liczby od 1 do 12 

- to godziny, oraz 2 wskazówek, krótszej i grubszej oraz dłuższej i chudszej. Te 

wskazówki wskazują nam godziny. 

Do zrobienia zegara potrzebne są następujące rzeczy: 

• Kartka z bloku technicznego 

• czarny marker  

• przezroczysta taśma klejąca 

• pinezka 

• korek z butelki po winie lub gumka do mazania 

• okrągły talerzyk 

• nożyczki 

 

Jeżeli masz możliwość możesz wydrukować tarczę zegara. Jeśli nie posiadasz dru-

karki na białej kartce z bloku technicznego odrysuj talerz. Następnie należy wyciąć 

koło po linii. Pamiętajmy o bezpiecznym posługiwaniu się nożyczkami. Zamiast tego 

możesz użyć papierowego talerzyka jeśli taki posiadasz. Teraz poproś rodzica o po-

moc w podzieleniu koła na 12 części kropkami na obwodzie koła i napisaniu przy 

nich liczb od 1 do 12. Na pozostałej części papieru narysuj 2 wskazówki, jedna krót-

sza i grubszą a drugą dłuższą i chudszą. Pokoloruj i wytnij wskazówki. Teraz należy 

przymocować wskazówki na środku tarczy pinezką i umocować ją z drugiej strony 

korkiem lub gumką. Jest to trudne zadanie niech wiec wykona je rodzic.  



 

 

2. Do wskazywania godzin służą wskazówki zamieszczone na tarczy. Widzisz przed 

sobą dwie. Krótka gruba wskazówka pokazuje godziny zaś długa i chuda wskazuje 

minuty.  

 

3. Teraz policz wspólnie z rodzicem głośno od 1 do 12 pokazując przy tym 

odpowiednie liczby na tarczy. Brawo! Właśnie tak działa zegar.  

 

 

 

 

4. Na swoim zegarze nakieruj obie wskazówki na 12. To godzina dwunasta.  



 
Teraz zaczniemy poznawać położenie wskazówek na kolejnych godzinach. Przy tym 

ćwiczeniu duża wskazówka nie porusza się, kręcimy tylko małą wskazówką.  

pozostawiając duża wskazówkę na 12 przesuń małą wskazówkę w prawo do liczby 1. 

To godzina pierwsza. Klaśnij raz w dłonie. 

 
Teraz przesuń małą wskazówkę w prawo do dwójki, dużą wskazówkę pozostawiając 

na 12. To godzina druga klaśnij dwa razy w dłonie. 

 



Małą wskazówkę przesuń w prawo do trójki nie ruszając dużej wskazówki, To 

godzina trzecia. Klaśnij trzy razy w dłonie.  

 
Następnie nie ruszając dużej wskazówki przesuń małą wskazówkę na czwórkę. To 

godzina czwarta. Klaśnij w dłonie cztery razy. 

 
Teraz przesuń małą wskazówkę w prawo na piątkę. Klaśnij w dłonie pięć razy, to 

godzina piąta. 

 

 
 



Przesuwamy małą wskazówke na szóstke w dalszym ciągu nie ruszając dużej 

wszkazówki. To godzina szósta. Klasnij w dłonie 6 razy. 

 
 

 

W dalszym ciągu przesuwamy małą wskazówkę w prawo do siódemki. Nie ruszamy 

dużej wskazówki. To godzina siódma. Klaśnij w dłonie siedem razy. 

 
 

Teraz przesuń małą wskazówkę do ósemki. Duża wskazówka pozostaje na 

dwunastce. To godzina ósma. Klaśnij w dłonie osiem razy. 

 

 



Dalej przekręcam małą wskazówkę w prawo do dziewiątki nie ruszając dużej 

wskazówki. To godzina dziewiąta. Klaśnij w dłonie dziewięć razy. 

 
Przesuwamy małą wskazówkę do dziesiątki nie ruszając dużej. To godzina dziesiąta. 

Klaśnij dziesięć razy. 

 
Powtarzamy czynność przesuwając małą wskazówkę do jedenastki. Klaśnij w dłonie 

jedenaście razy. To godzina jedenasta. 

 
 

A teraz pokaz czego się nauczyłeś, wskazuj godziny podane przez rodzica.  



5. Narysuj na tarczach wskazówki tak, aby przedstawiały zapisane godziny. 

 



6. Teraz podziel słowo ZEGAR na sylaby, a następnie na głoski.  

 

Jaka literę słyszysz na początku? 

 

 TAK literę Z 

 

Teraz widzisz przed sobą głoskę Z pisaną i drukowaną,  małą i wielką. Przyjrzyj się literze i spróbuj 

napisać ja palcem w powietrzu, na stoliku, na dywanie. 

 

 

 
 

A teraz wypowiedz głośno literę Z krótko: z,  z,  z,  z,   

 

Następnie powiedz głośno literę Z długo: zzzyyyyyy 

 

Głoski Z nie możemy powiedzieć długo ponieważ zmienia swoje brzmienie. To oznacza że Z jest 

spółgłoska. Będziemy oznaczać ją na niebiesko. 

 



7. Weź do ręki niebieska kredkę i zaznacz litery z, Z w podanych wyrazach: 

 

Zofia  złoto  Zygmunt    złom    

 

płozy  buzia    jazgot   łzy 

 

mazurek   zez   egzamin   zły 

 

Zuzanna  puzon  ozon    kuzyn 

 

zupa   muza  zegar   baza 

 
8. Pisz literę Z po śladzie a potem samodzielnie. Jeśli nie masz drukarki, możesz pisać w zeszycie. 

    
 

 


