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Scenariusz zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technik nauczania 

 

Temat: Odmierzamy czas 

I. Obszar tematyczny 
 

Czynnościowe nauczanie matematyki. Organizowanie środowiska uczenia się uczniów 

podczas zajęć z matematyki 

V. Treści nauczania 
 

Uczeń „odczytuje wskazania zegarów w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających 
 

cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, 

minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe” 

 

VI. Przedmiot, etap edukacyjny, klasa 

 

Edukacja matematyczna, I etap edukacyjny, klasa 3 

 

VII. Cele ucznia 

 

 Wyjaśniam pojęcia: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta;  

 Wiem, że godzina ma 60 minut;  

 Odczytuję godziny z zegara;  

 Zaznaczam podane godziny na zegarze;  

 Obliczam, ile czasu minęło między podanymi godzinami. 
 

VIII. Metody pracy z uczniami 
 

 słowne: pogadanka  

 oglądowe  

 praktyczne: ćwiczenia praktyczne, gier dydaktycznych 
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IX. Środki dydaktyczne (wykorzystane przez uczniów oraz przez nauczyciela)  

 

prezentacja multimedialna „Zegary” (oprac. własne); wklejka NACOBEZU (załącznik 1); 

modele zegarów; karty „Ile czasu minęło” (źródło: printoteka.pl); tabele do karty „Ile 

czasu minęło” (załącznik 2); karteczki z godzinami karty domino zegarowe (źródło: 

printoteka.pl), smartfon/tablet z czytnikiem kodów QR 

 

X. Przebieg zajęć 
 

1. Powitanie uczniów, wprowadzenie do tematu zajęć zagadką 
 

Nauczyciel prezentuje zagadkę dla uczniów i odczytuje głośno jej treść. Następnie losuje 

przy użyciu patyczków ucznia, który poda rozwiązanie. 

 

 

 
 

Treść zagadki: Mówi się, że leci, płynie, ucieka, chociaż to nie ptak, ani też nie rzeka. 

(czas) 

 

2. Rozmowa na temat upływu czasu 
 

Nauczyciel zadaje uczniom pytania: Czy czas można zatrzymać? Co by było, gdyby czas 

stanął w miejscu? Jak można odmierzać czas? Co jest potrzebne do odmierzania czasu? 

Czy zegary ułatwiają czy utrudniają życie codzienne? W jakich sytuacjach korzystamy z 

zegarów? Czy umiejętność posługiwania się zegarkiem jest potrzebna człowiekowi? 

Dlaczego? Ile trwa minuta? 

 

 

 

 

 



Zamaluj kod 

 

 

zad 1. Od 13 : 43 do 14 : 43 minęły/ ło ………………………………………………… 

zad 2. 1,5 godziny to 90 minut:  

Tak Zakoloruj 4 

Nie  Zakoloruj 3 

 

zad. 3 Julia wyszła z domu o 7 : 36. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o 7 : 41. Za ile 

minut przyjedzie autobus? ____________- wynik odnajdź na kodzie i pokoloruj. 

 

Zamaluj kod 



zad. 4. Pod każdym zegarem zaznacz właściwą odpowiedź: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

zad. 5. Wojtek lekcje skończył o godzinie 12 : 00. Ze szkoły wyszedł 10 minut później. Wracając 

zaszedł do biblioteki gdzie spędził 20 minut. Droga do domu zajęła mu 30 minut. O której 

godzinie Wojtek wrócił do domu? – wynik odnajdź na kodzie i pokoloruj. 

zad. 6. Oto poranek Jurka. nad ilustracjami zaznaczone są minuty ile zajmuje mu dana 

czynność. Oblicz ile czasu Jurek poświęca na poranne czynności ……………………………. – wynik 

odnajdź i pokoloruj.  

 

 

 

 

zad 7.  Od godziny 9 : 00 do 23 : 00 mija …………………. – wynik odnajdź i pokoloruj.  

Moja samoocena:  

 

 

 

 

 

 

 

Tak Zakoloruj 8 

Nie  Zakoloruj 9 
Tak Zakoloruj 2 

Nie  Zakoloruj 7 

Tak Zakoloruj 12 

Nie  Zakoloruj 11 

za 10 minut 

będzie 12 : 47 

za 20 minut 

będzie 18 : 00 

za 30 minut 

będzie 8 : 05 

Odczytaj godzinę na 

zegarze. Ola wychodzi 

z domu do szkoły 28 

minut przed 8 : 00. Ile 

minut  Ola ma na 

przygotowanie się do 

wyjścia?......................

.. – wynik odnajdź na 

kodzie i pokoloruj 

2 min 

4 min 

3 min 11 min 

Na jaki kolor zaświeci się Twoja 

żarówka? 

- zielony – potrafię – moje obliczenia 

są prawidłowe, wykonałem/ łam 

wszystkie zadania prawidłowo  

i odczytałem/ łam kod 

- żółty – popełniłem/ łam kilka drobnych błędów, co 

uniemożliwiło mi odczytanie zakodowanej informacji 

- czerwony – ćwiczenie czyni mistrzem, muszę 

popracować, ponieważ moje wyniki różniły się od 

prawidłowych odpowiedzi. Potrzebuję więcej czasu i 

ćwiczeń do opanowania materiału. 



 

Zadanie wykonane prawidłowo 

Hasło: Należy Ci się dyplom! 😊 

 

Gra interaktywna – odczytaj godzinę 

 

Nauczyciel losuje uczniów przy użyciu patyczków z imionami. Wylosowane osoby 

podchodzą. Ich zadaniem jest ustawienie takiej samej godziny na zegarze 

elektronicznym jak ta, którą wskazuje zegar analogowy. (Link do gry: 

https://www.buliba.pl/nasze-gry/gry-edukacyjne/ktora-godzina.html) 

 

 Odczytywanie godzin w systemie 12- i 24-godzinnym 

 

Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej zdjęcia zegarów, a uczniowie zapisują 

godziny, które wskazują na dwa sposoby (np. 4.15 i 16.15). 



Przykładowe rozwiązanie: 

 

Godzina Godzina Ile czasu Sprawdzenie 

początkowa końcowa minęło?  

    

17.15 19.00 1h 45min + 

    

 

 

9. Domino zegarowe 

 

Nauczyciel rozdaje karty domina (dostępne na stronie printoteka.pl) dla każdej pary. 
 

Uczniowie układają karty w tradycyjny sposób jak przy grze w domino. 

 

 

Kod QR zaprowadzi uczniów na stronę, a tam czeka już mnóstwo zadań 

matematycznych. Tym razem ćwiczymy tabliczkę mnożenia. 

 

 

 

 

 

 

 


