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Zamierzone osiągnięcia uczniów (cele operacyjne): 

 cel poznawczy: 

 rozumie i uzasadni znaczenie zegara w życiu człowieka 

 rozpozna i nazwie rodzaje zegarów (słoneczny, wodny, budzik, elektroniczny)  

 odczytuje wyrazy, proste zdania (dz. zdolne) i podporządkowuje je do obrazka, 

 rozwiązuje krzyżówkę i zagadki                  

 cel kształcący: 

 kształci spostrzegawczość wzrokową i słuchową podczas rozwiązywania zagadek, składania obrazka z 6-16 elementów, 

 doskonali pamięć podczas recytacji wiersza „Pan Zegarmistrz” 

 kształci słuch śpiewając piosenkę „U Zegarmistrza” 

 prowadzi rozmowę z użyciem poprawnych gramatycznie zdań 

 cel wychowawczy: 

 przestrzega ustalonych z nauczycielem zasad podczas zajęć 

 zgodnie współdziała z kolegami 

 

Metody: 

 słowna: zagadki, instrukcje 

 czynna: aktywizująca: burza mózgów, zadań stawianych do wykonania,  

 oglądowa: obrazki, ilustracje 

 

Formy: 

 zbiorowa 

 indywidualna 

 grupowa 
 

Przestrzeń edukacyjna: 

 płyta CD, odtwarzacz CD, ilustracje, obrazki pocięte, koperty, wizytówki z imionami, stojaki, zagadki, emblematy, krzyżówka, instrukcja do 
krzyżówki, rebusy, pojemniki, guziki, druciki kreatywne 

Przygotowanie nauczyciela: 

 Program „Przez zabawę do wiedzy” 



Przebieg zajęcia: 

L.p. Moment edukacyjny Czynności nauczyciela Czynności dzieci Pomoce 

dydaktyczne 

Osiągnięcia dzieci 

I Część wstępna 

1.  Zabawa inscenizowana do 

piosenki „U Zegarmistrza” 

Nauczycielka włącza płytę 

CD. 

Dzieci śpiewają piosenkę, 

inscenizują ją ruchem w sposób 

dowolny. 

płyta CD, 

odtwarzacz CD 

 Kształci słuch  

 inscenizuje piosenkę ruchem 

2.  Zagadki słowne Nauczyciel tłumaczy zabawę. 

Tłumaczy, że za każde 

poprawne wykonanie zadania, 

zespół otrzymuje punkty.  

Dzieci dzielą się na zespoły wg 

przyklejonych emblematów. 

Słuchają zdań wypowiadanych 

przez nauczycielkę i podnoszą 

obrazek zgodny z prawidłową 

odpowiedzią. 

 gnomon 

 zegar słoneczny 

 zegar wodny 

 klepsydra piaskowa 

 zegar z kukułką 

 zegar elektroniczny 

 

Dzieci dokonują analizy i 

syntezy wyrazowej. 

Układają zdanie z rozsypanki 

wyrazowej. 

Emblematy, 

lizaki dla 

każdego 

zespołu, 

wizytówki, 

rozsypanka 

wyrazowa 

 dokona analizy i syntezy 

wyrazowej, 

 doskonali mowę  

komunikatywną  w zakresie: 

poprawności pod względem 

gramatycznym, 

 rozpozna i nazwie rodzaje 

zegarów (słoneczny, wodny, 

gnomon, klepsydra piaskowa)  

 odczytuje wyrazy, proste zdania 

(dz. zdolne) i podporządkowuje 

je do obrazka 

3.  Zabawa ruchowa 

połączona z ortofoniczną 

pt. „Zegary” 

Nauczycielka włącza płytę i 

tłumaczy zabawę. 

Dzieci poruszają się po sali na 

przerwę zatrzymują się i 

naśladują odgłos zegara 

pokazany przez nauczycielkę. 

płyta CD, 

odtwarzacz CD, 

plansza z 

odgłosem zegara 

 kształci poprawną artykulację 

na zgłoskach : -bim,bam,bom, 

deń, deń, deń, -cyk,cyk,cyk, -

tyk,tyk,tyk 

II Część właściwa 

4.  Składanie obrazków z 

części pt. „Zegary” 

 

Nauczycielka tłumaczy 

zabawę. 

Dzieci układają w zespołach 

ilustracje z części, mówią jaki 

zegar jest przedstawiony na 

obrazku. Liczą elementy 

obrazka. Układają działanie 

matematyczne. Odpowiadają na 

pytanie „Dlaczego zegar jest 

obrazki pocięte, 

koperty, 

emblematy,  

 kształci spostrzegawczość 

wzrokową i słuchową podczas 

rozwiązywania zagadek, 

składania obrazka z 6-16 

elementów, 

 wypowiada się poprawnie pod 

względem gramatycznym,  



potrzebny człowiekowi?”  rozumie i uzasadni znaczenie 
zegara w życiu człowieka, 

 układa działanie matematyczne 

5.   Zabawa ruchowa pt. 

„Godziny” 

Nauczycielka tłumaczy 

zabawę. 

Dzieci poruszają się w rytm 

muzyki, na jej zatrzymanie 

podnoszą zegar i mówią 

nauczycielowi, jaka godzina jest 

na jego zegarze. 

płyta CD 

odtwarzacz CD 

 potrafi odczytać godzinę 

ustawioną na swoim zegarze, 

 rozpoznaje cyfry 

 przestrzega ustalonych z 

nauczycielem zasad podczas 

zajęć 

6.  Recytacja wiersza pt. „Pan 

zegarmistrz” w zespołach 

Nauczycielka tłumaczy 

zabawę. 

Dzieci recytują wiersz w 

zespołach. 

  doskonali pamięć podczas 

recytacji wiersza „Pan 

Zegarmistrz” 

 

7.  Zabawa ruchowa pt. 

„Cyfry” 

Nauczycielka tłumaczy 

zabawę. 

Dzieci poruszają się w rytm 

muzyki, na zatrzymanie układają 

przy pomocy drucika cyfrę. 

druciki 

kreatywne 

płyta CD, 

odtwarzacz CD 

 układa cyfrę przy pomocy 

drucika kreatywnego, 

 wyrabia sprawność manualną 

8.  Zabawa dydaktyczna pt. 

„Krzyżówka” 

Nauczycielka wyjaśnia 

zadanie.  

Dzieci w zespołach rozwiązują 

krzyżówkę. Podają hasło. 

instrukcja do 

krzyżówki, 

krzyżówka 

 zgodnie współdziała z 

kolegami, 

 rozwiązuje krzyżówkę 

III Część końcowa 

9.  Podsumowanie quizu Nauczycielka liczy punkty 

poszczególnych zespołów, 

podsumowuje quiz. 

Dzieci liczą razem z 

nauczycielką punkty drużyny. 

Kubeczki, 

guziki, nagrody 

 potrafi pogodzić się z porażką 

10.  Zabawa ewaluacyjna pt. 

„Dokończ zadanie” 

Nauczyciel tłumaczy zabawę. Dzieci kończą zdanie „Podobało 

mi się dzisiaj…” 

  dokona samooceny 

 prowadzi rozmowę z użyciem 

poprawnych gramatycznie zdań 

Opracowała: 

Mgr Paulina Olszewska 


