
Zajęcia wtorek : 06.04.2021 r. 

Temat: Zegarmistrz  

1. Posłuchaj historii zegara. 

https://www.youtube.com/watch?v=gESdVXEUSVs 

 

 

2. Zegary dawniej i dziś. 

Zegar wodny 

 

 

 

 

 

           

 

https://www.youtube.com/watch?v=gESdVXEUSVs


Zegar słoneczny 

         Klepsydra 

                                                                                     

Zegar wahadłowy 

 

 



Zegar ścienny z kukułką 

                                      Zegarek kieszonkowy 

                                                                                  

Zegarek na rękę mechaniczny  

 

 



Zegarek na rękę elektroniczny 

    

                                                                                                          Zegar ścienny 

                                                                                                  

 

3. Zastanów się na czym polega prac zegarmistrza ? 

Zegarmistrz – czym się zajmuje? Osoba wykonująca ten zawód ma za zadanie 

zdiagnozować problem, który sprawia, że dany zegar jest niesprawny, a następnie go 

zlikwidować. W zakres obowiązków zegarmistrza wchodzą też podstawowe prace 

serwisowe – wymiana paska, baterii czy też skrócenie bransolety 

 



 

 

5. Zapraszamy do zabawy logopedycznej pt,. „ Zegary” – naśladuj dźwięki  

U zegarmistrza gra muzyka, aż się zasłuchał cały dom, 

 bo sto zegarów naraz tyka, aj eden bije: bim, bam, bom!  

Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk! Bim, bam, bom!  

Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk! Bim, bam, bom! 

 Zegar  z kurantem przerwał drzemkę, aż stare kółka drgnęły w nim. 

 I oto zegar gra piosenkę, starą melodię: rym, cym, cym! Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk! Rym, 

cym, cym! 

Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk! Rym, cym, cym! 

U zegarmistrza dzwoni budzik: „Niech się obudzi ten, kto śpi”. 

 Zaraz kukułka się obudzi, co nie kukała cztery dni.  

Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk! Cztery dni! Cztery dni! 

 



 

6. Zerknij na obrazek zastanów się czy obrazki różnią się od siebie. Postaraj się 

odszukać 8 różnic. 

 

 

 



 

5. Praca plastyczna  

Wykonaj zegar z płyty Cd 

Materiały: 

 zużyta płyta CD 

 zielona, żółta i pomarańczowa kartka papieru 

 nożyczki 

 klej 

 kartka tekturowa 

 szpilka 

 połowa korka lub kawałek styropianu 

Wykonanie 

Do płyty CD przyklejamy wycięte (np. z gazety) cyferki i liczby może dziecko 

napisać cyfry samo lub z pomocą rodzica, tworząc tarczę zegara. Z zielonego papieru 

wycinamy dwa połączone ze sobą kółka, z pomarańczowego papieru wycinamy dwa 

kółka (mniejsze od zielonych), a z żółtego dwie wskazówki.  Pomarańczowe koła 

naklejamy na zielone, a następnie całość przyklejamy do tarczy budzika od spodu. 

Wskazówki nabijamy na pinezkę a następnie wbijamy w przyklejony od spodu do 

płyty kawałek styropianu lub korek. Z tekturki wycinamy podstawkę dla budzika, 

nacinamy w dwóch miejscach i w nacięcia wkładamy płytę.  

 

 

 

7. Wykonaj karty pracy 



 

 

 



 

 



Poćwicz piękne czytanie. 

 



 

Dzieci 5 letnie . Narysuj zegar po śaldzie pokoloruj obrazek. 

 

 


