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Czasoludka przygody, niektórzy już znają,  

tym razem ludka do swego świata zegary zapraszają. 

Co to za kraina pewnie spytacie? 

To Zegarolandia jest oczywiście. 

Czy ta kraina jest już  Wam znana? 

Jeżeli nie – to przez ludka będzie dziś poznana. 

A wy razem z nim w podróż ruszajcie 

i różne zegary dzisiaj poznajcie. 

Więc nową przygodę z ludkiem rozpoczynamy 

i do Zegaroladii ruszamy… 

Gdy rankiem słońce wstało 

Czasoludek w długą drogę ruszył wesoło. 

Przy wejściowej bramie u szczytu wieży wielki zegar zerkał 

i wielką bramę gościom otwierał.  

Tam w progu budziki ludka powitały, 

które swym wyglądem Czasoludka przypominały. 

Za budzikami zegary tarczowe wisiały i stały, 

jedne z kukułkami, a kolejne wahadłami machały. 

Każdy na tarczy 12 cyfr miał, 

a dookoła każdej tarczy wskazówki czas poganiał. 

Jedna godziny pokazywała! 

Druga wskazówka minuty odliczała… 

a ta najszybsza sekundnik się nazywała. 

Takie zegary Czasoludek znał doskonale - ruszył więc dalej… 

Bo w tej krainie zegarów znajdziemy wiele, 

a każdy z nich powstał w innym czasowym przedziale. 

Zegary słoneczne co mieszkały za rogiem, pierwsze na świecie się pojawiły. 

Swoje działanie szybko ludkowi objaśniły. 

A jak one działają? Sprawa to prosta! 

Wystarczy ich tarcza i promienie słońca. 

Gdy noc zapada… słońca nie mamy… 

Z zegarów księżycowych wtedy korzystamy. 

Czasoludek dalej maszeruje, 

a zegar na wieży południe wskazuje. 

BIM BAM to 12 w południe dookoła woła. 

Na obiad zegary kieszonkowe ruszyły,  

a za nimi zegarki kwarcowe podążyły. 

Klepsydry ludka na popołudniową herbatkę zaprosiły 



i o sobie tak ludkowi opowiadały… 

Niektóre klepsydry są wodne inne zaś piaskowe, 

ale ich działanie jest jednakowe. 

Czy to woda, czy to piach który się z naczynia do naczynia przesypuje 

odmierza czas, którego zawsze wszystkim brakuje. 

Wieczór już nastał w zegarowej krainie. 

Czy wicie już do czego zegary się wykorzystuje? 

Niezależnie czy zegar jest elektroniczny, sprężynowy czy też kwarcowy 

pokazuje nam czas, który ucieka ekspresowo. 

Teraz gdy nocka ciemna nastała  

Czasoludka przygoda do jego łóżka już zawoła… 

Więc drogi kolego i koleżanko jeżeli chcesz wiedzieć, która jest godzina? 

Spójrz na zegary, które nas otaczają 

i skrzętnie czas odmierzają… 

 

 

PYTANIA DO TEKSTU: 
1. Dokąd wybrał się Czasoludek? 

2. Kogo ta spotkał? 

3. Jakie zegary mijał po drodze Czasoludek? 

4. Ile cyfr jest na tarczy zegara? 

5. Ile wskazówek ma zegar? Co wskazują poszczególne wskazówki? 

 

ZADANIA DO WIERSZA: 
1. Połącz w pary takie same zegary (karta pracy). 

2. Przygotuj swój zegar (wykorzystaj przygotowane elementy). 

 

 

ZABAWY RUCHOWE: 
1. TIK – TAK zabawa przy melodii piosenki (Ja jestem Pan Tik Tak…). Dzieci poruszają się swobodnie do 

melodii piosenki, podczas fragmentu: tik – tak – tik – tak – dzieci zatrzymują się i rękami naśladują 

przesuwanie się wskazówek. 

 

 

 

 


