
GR. VII  ,,KACZUSZKI” 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Ania Kijak, Aneta Gajer 

Data: 13.04.2021 

Grupa wiekowa: 6 latki 

Temat kompleksowy ( tygodniowy): Dzień i noc 

Temat zajęć: Zegar 

 

 

 

 

DZIEŃ DOBRY 

 

Na dzisiejszych zajęciach poznacie czym jest: czas, zegar, jakie mamy rodzaje zegarów, po 

co nam zegary? a może by tak żyć bez zegarów? Jak myślicie, czy zegary są nam potrzebne? 

1. Zabawa logopedyczna: 

 Zegary. Dziecko siedzi twarzą do rodzica.  

Na hasło: zegarki – przechylamy głowę raz w lewo, raz w prawo, równocześnie mówiąc: 

TIK-TAK. 

Na hasło: zegary przechylamy głowę w przód i w tył, mówiąc w wolniejszym tempie: BIM-

BAM-BOM.  

Na hasło: budzik – zataczamy głową kręgi, mówiąc szybko: DRY, DRY, DRY, DRY. 

 „Malujemy zegar” – językiem w powietrzu malujemy kształt zegara (zgodnie             

z kierunkiem ruchów wskazówek i odwrotnie) 

 

 

2. „Czas, zegar i zegarmistrz” – zapraszamy Was do obejrzenia bajki  

https://www.youtube.com/watch?v=-HFIGiRk0g4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-HFIGiRk0g4


3. Posłuchajcie teraz wiersza pt. ,,Ty i zegary" 

 

 „ Ty i zegary” 

 

Zegary przypominają mi akrobatów,  

co zaraz Wam udowodnię, jeśli mi ktoś nie dowierza,  

no bo proszę: 

jedne chodzą na rękach,  

inne na ścianach, 

a najodważnie jsze to nawet na wieżach.  

Chociaż pracowitych znam wielu 

i z nich każdy, jak może się stara, 

to jednak pod względem pracowitości 

wszyscy oni wysiadają przy zegarach (…) 

 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: Jakie znacie rodzaje zegarów? Gdzie je możemy spotkać? Dlaczego 

porównano je do akrobatów?  

Nazwijcie zegary przedstawione na obrazkach: 

 

 
 

A znasz te zegary? 

KLEPSYDRA zegar wodny, w późniejszych czasach także piaskowy składający się z dwóch, zazwyczaj 

szklanych baniek, z których jedna znajduje się nad drugą, połączonych rurką przepuszczającą określoną 

ilość wody lub piasku w określonym czasie. Konstrukcja znana była na 1500 lat p.n.e. Znane są klepsydry 

odmierzające od kilkudziesięciu sekund do doby. 

 



                                                       Zegarek elektroniczny 

 

                                               Zegar na ratuszu w Kłodzku 

 

       Zegar słoneczny 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

           Zegar astronomiczny we Wrocławiu 

 

 



                               Zegarek kieszonkowy 

 

Zegar stojący 

 

 
Zegar z kukułką 



Zegarki dla dzieci 

 

 

 

 

 
 

4. Wykonaj ćwiczenia w książeczce ,,Nowa Trampolina 4" s.38.  

 

 

5. Znajdź różnice – ćwiczenie na spostrzegawczość i koncentrację uwagi. Zadanie polega 

na znalezieniu różnic pomiędzy dwoma, podobnymi obrazkami. Po wykonaniu zadania 

przeliczcie zegary oraz nazwijcie zawód, który wykonuje mężczyzna przedstawiony na 

obrazku. 

(Obrazki można wydrukować lub zaprezentować na ekranie komputera). 



 
5. Matematyczne zegary –przeliczcie zegary na pierwszej półce i drugiej półce, a później 

podajcie liczby wszystkich zegarów. Przeczytajcie działanie używając znaków 

matematycznych „dodać” i „równa się”. 



 
 

6. Praca plastyczna „ Zegar”. Do wykonania zegara może posłużyć papierowy talerzyk, 

dwie strzałki i pinezka, oraz zabezpieczenie z plasteliny dla ostrej strony pinezki. Cyfry 

(godziny) napiszcie samodzielnie odwzorowując z dostępnego w domu zegara lub poproście 

o pomoc rodziców.  

 

Drodzy Rodzice 

Warto poćwiczyć z dziećmi godziny na takim samodzielnie zrobionym zegarze. Na początek 

tylko pełne godziny. Zaprezentować układ strzałek (dużej i małej) przy pełnych godzinach. 



Ustawić daną godzinę i pytać którą godzinę ustawiłem? lub poprosić dziecko o ustawienie 

np. godziny 1, 2? Na początkowym etapie nie podajemy dziecku godzin 13, 14 itd. Stosujemy 

określenia 1, 2.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jeśli macie w domu dużą przestrzeń (lub ogród i pogoda sprzyja) oraz przynajmniej 

dwójkę dzieci różnego wzrostu (albo rodzic i dziecko), można na 12 kartkach napisać cyfry   

z godzinami, ułożyć na kształt okręgu i ćwiczyć zegar z ułożeniem ciała. 

 
Pozdrawiamy ciepło pani Ania i pani Aneta  

 


