
Zegar z drugą wskazówką
Trudności z odczytywaniem godzin na tarczowym zegarze są powszechne i chyba warto powiedzieć  
o tym dziecku. Niech wie, że to nie jest łatwy temat. Poczuje się lepiej, zwłaszcza jeśli do tej pory my-
ślało, że wszyscy to pojęli szybko, tylko ono nie.

Przypomina mi się, jak sama przez to przechodziłam w dzieciństwie. Tłumaczył mi tata:

– Na dwunastce jest pełna godzina, rozumiesz?
– Dwunasta?
– Nie, każda! Ale dwunasta też, tylko wtedy są dwie wskazówki na dwunastce. Rozumiesz?
– Nie…
– A jak jest na jedynce, to jest pięć po, a jak jest na dwójce, to jest dziesięć po, rozumiesz?
– Nie rozumiem.

Dzięki temu wspomnieniu widzę, jakie kłopoty może mieć dziecko. Dlaczego akurat na dwunastce jest 
początek? Czemu nie na jedynce, skoro zwykle jedynka jest pierwsza? Czemu na jedynce nie jest „jedna 
po”, tylko trzeba to czytać „pięć po”?
Dlatego proponuję, żeby odczytywaniem minut z tarczy zegara – podobnie jak wcześniej godzin – zająć 
się osobno. 
Montujemy na naszym zegarze wskazówkę minutową (zieloną), a wskazówkę godzinową na razie od-
kładamy na bok. Umawiamy się, że początek jest na samej górze. Można tam narysować kropkę:

Tłumaczymy dziecku, że tych małych zielonych kreseczek 
jest tyle, ile minut w godzinie – czyli 60. Zaczynamy je liczyć 
od kreseczki znajdującej się u samej góry. Gdy dziecko doli-
czy do piątej, niech to zanotuje:
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Potem liczy dalej, aż dojdzie do dziesiątej kreseczki. Wówczas także zapisuje:

Po opisaniu tak całej tarczy zegara warto zwrócić uwagę na to, że gdy wskazówka minutowa pokazuje 
nam „5 minut po”, to wskazuje jednocześnie jedynkę; podobnie, gdy pokazuje „10 minut po”, to wska-
zuje jednocześnie dwójkę itd. (Niektóre zegarki mają takie przyjazne tarcze, na których oprócz 1, 2 itd. 
są także 5, 10 itd.).
Przechodzimy do ustawiania wskazówki minutowej w różnych pozycjach i odczytywania minut. Propo-
nujemy następującą kolejność:
1) tylko piątkami na pierwszej połowie tarczy (5 po, 10 po, …, 25 po);
2) tylko piątkami na drugiej połowie tarczy (35 po, 40 po, …, 55 po);

Teraz możemy wstać, żeby dziecko trochę rozprostowało kości, i wykonało – dla przypomnienia – kilka 
rachunków pamięciowych z dopełnianiem do 60. 

• Chcesz mieć 60, masz 40. Ile ci brakuje? 

• Chcesz mieć 60, masz 35. Ile ci brakuje? itp. itd. 

3) tylko piątkami na drugiej połowie tarczy (za 25, za 20, …, za 5).

Następnie warto poprosić dziecko, aby… odpytało rodzica. Dziecko ustawia na wyrywki jakąś pozycję 
wskazówki minutowej na zegarze, rodzic mówi, jak należy odczytać, a dziecko weryfikuje tę odpowiedź. 
Uwaga, może ustawiać zupełnie dowolnie, także na pozycjach typu „23 po”. Odczytanie wskazań przez 
rodzica i poddanie pod weryfikację dziecka też będzie dla niego kształcące. Nie zaszkodzi, gdy rodzic 
się czasem „pomyli”. Tym większa będzie radość, jeśli dziecko ten błąd wychwyci.
Na koniec montujemy obydwie wskazówki jednocześnie i odczytujemy godzinę wspólnie,  
np: rodzic – 5 po, dziecko – trzeciej; dziecko – za 20, rodzic – ósma. W innym wariancie zabawy rodzic 
ustawia wskazówki dla dziecka, a ono odczytuje i minuty, i godzinę. Potem następuje zamiana ról.
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