
MIERZENIE CZASU – KALENDARZ I CZAS 

Mierzenie czasu dla dzieci nie jest czymś łatwym. Pomiar jest nieregularny. Tydzień ma siedem dni, rok 

ma dwanaście miesięcy. Na dodatek miesiąc czasami ma 30 dni, a czasami 31. Luty ma 28, a w roku 

przestępnym 29. Aby dzieci wprowadzić do pomiaru czasu korzystamy z metody rytmicznej organizacji 

czasu. 

PRZYGOTOWAĆ: 

Do zadania 1: 

Potrzeba 3 rodzaje figur. Dla tych, którzy chcą wydrukować i wyciąć udostępniam plik: FIGURY.pdf 

Takie figury można narysować lub zastąpić innymi elementami np. klockami, guzikami, patyczkami, 

kasztanami. Ważne, aby było ich sporo i w trzech rodzajach. 

Do zadanie 2: 

Będą potrzebne klocki albo jakieś inne drobne przedmioty np. kasztany, figury geometryczne. 

Do zadania 3: 

o Wycięty pierścień z kartki. Taki pierścień można narysować samemu, składając kartkę 2 razy i 

rysując na nim dwa łuki. Wycinamy i rozkładamy. Udostępniam również wersję do wydrukowania: 

PIERŚCIEŃ.pdf 

o Jasne i ciemne małe, papierów kółeczka. W pliku PIERŚCIEŃ.pdf również są one zawarte do 

wydrukowania i wycięcia. 

Do zadania 4 i 5: 

o Pierścień z zadania 3. 

o Wąskie karteczki z nazwami dni tygodnia i miesięcy. Można samodzielnie wyciąć wąskie karteczki 

i napisać na nich nazwy lub udostępniam wersję do wydrukowania: DNI TYGODNIA I 

MIESIĄCE.pdf 

o Do zadania 4: trzy lub cztery zestawy po 6 jednakowych kartoników (lub elementów) i 1 inny. 

o Do zadania 5: kolorowe kartoniki (12 rodzajów) 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Zadanie 1 Dostrzeganie regularności 

Na początek wykonamy proste ćwiczenia: 

1. Ułożymy z figur (lub innych elementów) szlaczek. Dziecko mam dostrzec regularność 

ułożonego wzoru i kontynuować układanie szlaczka. 

Przykładowy szlaczek: 

  

 

2. Następnie wystukujemy rytm, a dziecko ma przez jakiś czas go kontynuować (nie musi być to rytm 

związany z ułożonymi figurami). 

3. Na koniec przedstawiamy ruchem ciała trzy powtarzające się sekwencje, a dziecko potem ma je 

kontynuować. 



Każde z opisanych ćwiczeń należy powtórzyć, zwiększając liczbę elementów tworzących wzór. Np. za 

pierwszym razem wystukiwaliśmy rytm uderzając  raz w ręce i raz w uda. Za drugim razem można dwa 

razy uderzyć w ręce, raz w stół i raz w uda. 

Zadanie 2 Przekładanie regularności 

Pora utrudnić trochę zadanie i teraz będziemy przekładać regularność z jednej reprezentacji na inną. 

Dzieci mają za zadanie wyklaskać rytm i ułożyć go z klocków (lub innych elementów). Rytm wychwycony 

słuchem przekładają na rytm, który mogą zobaczyć. 

Potem odwrotnie. Najpierw układają rytm z klocków (lub innych elementów), a potem go wyklaskują lub 

wyśpiewują. 

To samo czynimy z rytmem wykonanym ruchowo. Np. dziecko zrobi dwa pajacyki chwila przerwy i znowu 

dwa pajacyki i chwila przerwy. Potem układa ten rytm klockami, tak aby moc go zobaczyć. Potem na 

odwrót: najpierw układa wzór z klocków, a potem ruchowo go przedstawia. 

Jeśli rytm jest urozmaicony o różne dźwięki lub o różne ruchy to ważne aby jeden rodzaj klocka czy innego 

elementu oznaczał dany dźwięk czy ruch. Można użyć też figur np. klaśnięcie będzie oznaczał trójkącik, 

uderzenie w uda kółko. Można też wykonywać tylko klaśnięcia i wtedy mamy jeden rodzaj elementu. 

Wtedy rytm nam wyznaczają pauzy. Np. dwa szybkie klaśnięcia, pauza, jedno klaśnięcie, pauza i znowu 

dwa szybkie klaśnięcia, pauza, jedno klaśnięcie itd.  

Zadanie 3 Dni i noce 

Kładziemy przed dzieckiem pierścień wycięty z papieru oraz białe i granatowe kółeczka. Następnie 

rozpoczynamy opowiadanie: 

Teraz dowiemy się jak to jest z dniem i nocą. 

Słoneczko wstało, zaczyna się dzień (kładziemy białe kółeczko). Gdy zachodzi, dzień się kończy. Jest coraz 

ciemniej, zaczyna się noc (kładziemy granatowe kółeczko). 

Noc się kończy, gdy słoneczko wstało. Zaczyna się dzień (kładziemy białe kółeczko). Gdy zachodzi, dzień się 

kończy. Jest coraz ciemniej, zaczyna się noc (kładziemy granatowe kółeczko). 

Noc się kończy, gdy słoneczko wstało. Zaczyna się dzień (kładziemy białe kółeczko). Gdy zachodzi, dzień się 

kończy. Jest coraz ciemniej, zaczyna się noc (kładziemy granatowe kółeczko). 

Noc się kończy, gdy słoneczko wstało. Zaczyna się dzień (kładziemy białe kółeczko). Gdy zachodzi, dzień się 

kończy. Jest coraz ciemniej, zaczyna się noc (kładziemy granatowe kółeczko). 

Następnie dziecko kontynuuje samo. 

Zadanie 4 Tydzień 

Tydzień ma dwa znaczenia: pierwsze jako siedem kolejnych dni zaczynających się od poniedziałku do 

niedzieli; drugie jako okres siedmiu dni, niezależnie od którego dnia będziemy liczyć. W tym zadaniu 

postaramy się przybliżyć dzieciom oba te znaczenia. 

Ponownie wykorzystujemy wycięty pierścień z zadania 3. Kładziemy również przed dzieckiem karteczki z 

nazwami dni tygodnia. 

Pytamy dziecko od jakiego dnia zaczyna się tydzień. Dziecko zapewne wymieni poniedziałek. 

Umieszczamy napis poniedziałek na pierścieniu. Wspólnie z dzieckiem układamy kolejne dni tygodnia, tak 

aby na pierścieniu znalazły się trzy lub cztery komplety takich karteczek. Kalendarz jest gotowy. 

Następnie proponujemy dziecku, by sprawdzić, czy jest dobrze ułożony. Dziecko ma wskazać dzień, od 

którego zaczynamy liczyć tydzień (poniedziałek). I wspólnie sprawdzamy kolejność dni. Po odliczeniu 



siedmiu dni na karteczce zaczynającej następny tydzień będzie napis poniedziałek. I znowu trzeba odliczyć 

siedem dni. To nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

Pytamy więc czy tydzień może się zacząć w czwartek? 

Większość dzieci powie, że nie. Dlatego proponujemy, by to sprawdzić. Wskazujemy karteczkę z napisem 

czwartek i wspólnie z dzieckiem odliczamy siedem dni. Po odliczeniu znowu natrafiamy na czwartek. 

Ponownie odliczamy siedem dni i znowu natrafiamy na czwartek. W podobny sposób analizujemy inne 

dni tygodnia, aby dziecko mogło przyjąć, że tydzień może zacząć się w każdym dniu tygodnia, ale musi 

mieć siedem dni. 

Na koniec dziecko samodzielnie układa na pierścieniu kartoniki podobnie jak na obrazku: 

 

Innym kolorem zaznaczamy początek tygodnia, a do oznaczenia pozostałych dni używamy 

jednakowych karteczek. Ułożone kalendarze należy odczytać, wymieniając kolejne dni tygodnia. 

Zadanie 5 Rok 

Zadanie jest bardzo podobne do zadania 4. Kładziemy przed dzieckiem wycięty pierścień z papieru, z 

którego korzystaliśmy w poprzednich zadaniach.  

Pytamy dziecko od jakiego miesiąca zaczyna się rok. Dziecko zapewne wymieni styczeń. Umieszczamy 

napis styczeń na pierścieniu. Wspólnie z dzieckiem układamy kolejne miesiące, tak aby na pierścieniu 

znalazły się dwa lub trzy komplety takich karteczek. Kalendarz jest gotowy. 

Następnie proponujemy dziecku, by sprawdzić, czy jest dobrze ułożony. Dziecko ma wskazać miesiąc, od 

którego zaczynamy liczyć rok (styczeń). I wspólnie sprawdzamy kolejność miesięcy. Po odliczeniu 

dwunastu miesięcy na karteczce zaczynającej następny rok będzie napis styczeń. I znowu trzeba odliczyć 

dwanaście miesięcy. Wniosek taki, że rok to dwanaście miesięcy, poczynając od stycznia. 

Pytamy więc czy rok może się zacząć we wrześniu? 

Proponujemy, by to sprawdzić. Wskazujemy karteczkę z napisem wrzesień i wspólnie z dzieckiem 

odliczamy dwanaście miesięcy. Po odliczeniu znowu natrafiamy na wrzesień. Ponownie odliczamy 

dwanaście miesięcy i znowu natrafiamy na wrzesień. W podobny sposób analizujemy inne miesiące, aby 

dziecko mogło przyjąć, że rok może zacząć się w każdym miesiącu, ale musi mieć dwanaście miesięcy. 

Analogicznie jak w zadaniu 4, dziecko układa samodzielnie kalendarz z karteczek. Może każdy rok zrobić 

innym kolorem lub odróżnić każdy miesiąc, np. niebieskie karteczki będą oznaczały styczeń, białe luty, 

zielone marzec itd. Zamiast karteczek można wykorzystać inne elementy. 

 

Warto pokazać dzieciom też rożne kalendarze, czy to książkowe, czy takie wieszane, aby mogło 

zobaczyć w jaki sposób są konstruowane. Warto zapytać o podobieństwa oraz pokazać gdzie 

zaznaczane są różne święta.  

Życzę miłej zabawy! 


