
doba sekunda

minuta godzina

kwadrans

Czas na słówka
Warto się upewnić, czy dziecko rozumie wszystkie słowa i wyrażenia, które padają, gdy mowa o czasie. 
Czy potrafi nazwać relacje między nimi i je uporządkować. Czy orientuje się, ile to jest godzina czy dwie. 
Innymi słowy, czy – używając słów godzina, minuta, sekunda – wie, o czym mówi.

Można przedstawić absurdalne sytuacje i zapytać dziecko, jak postrzega ich sensowność, np.:

• Mecz trwał aż 2 sekundy i po nim padliśmy z wyczerpania. 

• Po południu trzy doby skakałam na skakance.

Dobrze będzie zachęcić, by samo też wymyśliło kilka podobnych zdań. Taka zabawa zapewne wyda 
się dziecku śmieszna i wprowadzi luźną atmosferę. Być może się przy tym okaże, że dziecko świetnie 
wszystko wie, wówczas poniższego ćwiczenia nie trzeba będzie przeprowadzać.

Jeśli jednak nie będzie szło gładko, warto uporządkować wiedzę. Zapiszmy na kolorowych karteczkach 
słowa:

Poprośmy dziecko, aby je przeczytało. Zadajmy wszelkie pytania, jakie wydadzą nam się tu istotne  
(za każdym razem należy poczekać na odpowiedź dziecka), np.:

• Co to jest doba? Ile trwa doba?

Dziecko może powiedzieć, że to dzień i noc, np. od rana do rana. Może też powiedzieć (bo już o tym 
słyszało), że 24 godziny. Obie odpowiedzi są bardzo dobre.

• Czy godzina to twoim zdaniem jest długo czy krótko? Co zajmuje ci godzinę?

• Czy obiad jemy dłużej czy krócej niż godzinę?

• Ile trwa minuta – długo czy krótko?

• Co można zrobić przez minutę?

• Ile mniej więcej minut trwa jeden odcinek „Pingwinów z Madagaskaru”? (lub innej kreskówki, 
   którą dziecko ogląda)

• Co to jest sekunda? Czy sekunda to jest dłużej niż minuta czy krócej?

• Co można zrobić przez sekundę?

• Co to jest kwadrans? Ile minut ma kwadrans?

Jeśli dziecko nie zna odpowiedzi na któreś z pytań (choć wszystko to było w klasach 1–3), to musi-
my na spokojnie dziecku wyjaśnić. Następnie dziecko układa karteczki od najkrótszego odcinka czasu  
do najdłuższego.
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