
Zegar z jedną wskazówką
Dzieci są w stanie więcej zrozumieć i zapamiętać, jeśli podczas nauki dostają do rąk jakąś pomoc dy-
daktyczną, którą mogą dokładnie obejrzeć, obracać na wszystkie strony, zmieniać. (Na lekcji matematy-
ki w szkole nie zawsze niestety jest na to czas, dlatego przeważnie ogląda się w podręczniku sekwencje 
zdjęć czy rysunków pokazujących, jak coś się zmienia). W domu jednak warto dać do zabawy zegar, np. 
taki:

Pozwólmy dziecku go wyciąć i zamontować na razie jedną wskazówkę – tę krótszą, godzinową.  
Wróćmy do rozmowy o dobie:

• Co to jest doba?

• Ile godzin ma doba?

• O której godzinie zaczyna się twój dzień? O której godzinie chodzisz spać?

• Ile godzin przypada na dzień, a ile na noc?

Z tym oczywiście bywa różnie, w zależności od pory roku. O tym też warto porozmawiać.

Tłumaczymy dziecku, że doba ma 24 godziny, ale zwyczajowo na zegarze umieszcza się tylko 12 godzin, 
czyli dwa razy mniej. Każda godzina występuje dwa razy na dobę, np. mamy 7 rano i 7 wieczorem. 

Ćwiczenia rozpoczynamy od odczytywania pełnych godzin – tylko na podstawie położenia wskazówki 
godzinowej. (Odczytywanie z dwiema wskazówkami jednocześnie zapewne już dziecku pokazywano, 
a skoro miało problemy ze zrozumieniem, warto to teraz rozdzielić). A więc rodzic ustawia wskazówkę 
na przykład na 3 i pyta, która może być godzina. Oczekujemy, że dziecko powie: jest trzecia / piętnasta 
/ trzecia w nocy / trzecia po południu. 

Po serii takich ćwiczeń rodzic ustawia wskazówkę godzinową równo w połowie na przykład pomiędzy  
4 a 5, a zadaniem dziecka jest określenie godziny. Może powiedzieć: po czwartej minęło pół godziny 
/ do piątej brakuje pół godziny / minęło 30 minut, od kiedy była czwarta / jest 30 po czwartej / jest 
czwarta trzydzieści itp.

Gdy dziecko wszystkie te ćwiczenia wykonuje bezbłędnie, można pokazać inne ustawienie wskazów-
ki. W tym momencie napotkamy trudność z ustaleniem, jaka dokładnie jest godzina. Zapowiadamy,  
że o dokładnej liczbie minut będzie nas informować inna wskazówka – minutowa.
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