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Szanowni Państwo! 

Zapraszamy do  zapoznania się z kolejnym numerem naszej 

przedszkolnej gazetki. Tym razem poświęciliśmy ją pojęciu czasu. Na 

przestrzeni wieków tworzono różne, związane z nim, pojęcia oraz narzędzia 

służące do mierzenia jego upływu. Artykuły w tej gazetce stanowią krótki ich 

przegląd. Znajdą tu Państwo również kilka ciekawostek, propozycje 

wykorzystania w zabawach z dziećmi literatury na ten temat, a także 

podpowiedzi, jak można wykonać zabawki – zegary. Mamy nadzieję, że 

nasze propozycje pomogą Państwu przybliżyć dzieciom to trudne, ale jakże 

ciekawe, pojęcie i urozmaicić chwile spędzane w ich towarzystwie. 

Zapraszamy! 

 

 



 

 

Jak to jest z tym czasem? 

 Pojęcie czasu towarzyszy nam już od najwcześniejszych chwil naszego 

życia. I choć nie jest uświadomione, to jednak stanowi bardzo ważny jego 

element. A dlaczego? No cóż, gdy niemowlę jest głodne, to woła – nadszedł 

czas na jego nakarmienie. Podobnie z czasem na przewijanie, usypianie, 

kąpiel czy spacer. Stopniowo przyzwyczaja się do stałych pór wykonywania 

takich czynności jak jedzenie, spanie, spacer, czas na zabawę  - wpada 

w rytm zajęć – związany z czasem. W trakcie swojego rozwoju zaczyna 

dostrzegać (a czasem otoczenie zwraca jego uwagę na) pewne zjawiska 

i związane z nimi zależności  - jak chociażby następstwo dnia i nocy, a więc 

czas na aktywność i odpoczynek. Stopniowo zaczyna orientować się 

w upływie czasu związanym wraz ze zmianami pór roku – wygląd roślin, 

zachowanie zwierząt, zmiany atmosferyczne (a więc zmiany związane m.in. 

z rodzajem ubrań i obuwia). Dostrzega też (i jest zapoznawane) bardziej 

szczegółowy podział czasu na miesiące, tygodnie i dni, choć jeszcze nie tak, 

jak postrzegają te pojęcia dorośli ludzie. Zauważa też rytm dnia – jest czas na 

posiłki i zabawę, na wyjście do przedszkola i powrót do domu, napo byt 

w budynku i porę spaceru. Pojęcie godziny czy minuty jest jeszcze czystą 

abstrakcją. Gdy dzieci zaczną się interesować tymi pojęciami czasu, to 

przyjmują ją „na wiarę”, ponieważ nie mają jej jeszcze do czego odnieść. 

 Warto tu wspomnieć o odczuwaniu upływu czasu. Zdarza się 

(szczególnie w pierwszych dniach edukacji przedszkolnej czy po dłuższej 

nieobecności dziecka w placówce), że pyta się ono rodzica, kiedy po nie 

przyjdzie i słyszy odpowiedzi typu: „niedługo”, :”za chwilę”, „za kilka godzin”. 

Tu akurat odczucia są bardzo podobne do tych, jakie i my, dorośli, 

odczuwamy, kiedy czekamy na coś miłego, bliskiego nam, czy na kogoś, 

kogo kochamy. Czas oczekiwania się dłuży i minuty zamieniają się w godziny, 

a nawet dni i tygodnie. Trudno to wyjaśnić dziecku, które nie zna się na 

zegarze. Bardziej zrozumiała jest odpowiedź odnosząca się do sytuacji 

stałych w jego rymie dnia – posiłków czy zajęć. Odpowiedzi typu: „po 

obiedzie”, „po leżakowaniu i podwieczorku” są najbardziej miarodajne dla 

dziecka. Ono nie policzy sobie w żaden sposób tego czasu, ale zrozumie, że 

ma go tyle, iż zdąży się pobawić zabawkami, porysować, porozmawiać i na 

ogół szybko zaczyna zajmować się zabawą. W każdym razie jest 

spokojniejsze, łatwiej akceptuje czas oczekiwania na powrót rodzica, bo 

rozumie tak określony upływ czasu (ma możliwość odniesienia go do swoich 

doświadczeń życiowych).  

A gdy nadejdzie właściwa pora, dziecko bez problemu opanuje 

umiejętność posługiwania się zegarem. W codziennym życiu nierzadko słyszy 

jak dorośli mówią, że muszą gdzieś być o konkretnej godzinie/przygotować 

coś na jakąś godzinę, czy być u kogoś o jakiejś godzinie. Wiele z nich prosi 

o powiedzenie/pokazanie, gdzie na tarczy zegara będą się znajdować obie 



 

 

wskazówki i, stopniowo, w formie zabawowej poznają działanie tego 

mechanizmu. Bywa że już przedszkolaki potrafią odczytać godziny, a nawet 

minuty ( i nie chodzi tu o elektronicznie wyświetloną godzinę). 

Wracając jeszcze do odczucia upływu czasu, należy wspomnieć 

o odwrotnej możliwości. Gdy dziecko jest zajęte czymś przyjemnym (w jego 

odczuciu), ciekawym, a ktoś po nie przyjdzie i musi przerwać to zajęcie, to po 

pierwsze: okazuje się, że rodzice przyszli po nie za wcześnie, a po drugie: 

dziecko tak przeciąga sytuację (kończy coś, sprząta, korzysta z toalety), że 

mijają długie minuty zanim jest gotowe do wyjścia. I gdyby dobrze się znało 

na zegarze, to powiedziałoby że minęło zaledwie kilka sekund, a nie 

kwadrans. A. Einstein, gdyby pracował z małymi dziećmi, zapewne wcześniej 

doszedłby do utworzenia swojej teorii względności . 

Osobne zagadnienie stanowią pojęcia „jutro” oraz „wczoraj. Dla nas są 

bardzo oczywiste, a dla dzieci stanowią problem. Nierzadko zdarza nam się 

słyszeć: „jutro byłe u babci”, „wczoraj mama kupi mi samochód”. 

Jak więc wspomóc dzieci w nauce oceniania upływu czasu? Przede 

wszystkim trzeba o nim mówić. Mówić o porach roku, zwracając uwagę na 

to, co się dzieje w otoczeniu – przyrodniczym, rodzinnym, przedszkolnym. 

Musimy pamiętać przy tym, że uczenie się to proces i jak każdy proces 

potrzebuje też czasu. Ile? Jest to kwestia bardzo indywidualna i zależy od 

wielu czynników (pamięć, zrozumienie zagadnienia, regularność, 

spostrzegawczość, powtarzanie się sytuacji itd.).  Rozmawiajmy więc 

z dzieckiem o tym, co się dzieje w najbliższym otoczeniu. I w domu, i na 

spacerze możemy zwracać jego uwagę na panującą pogodę – 

temperaturę, warunki atmosferyczne, jak również na wygląd roślin (kolor liści, 

wzrost roślin, żniwa, opadanie liści). Można obserwować zachowanie zwierząt 

– budowanie nor, gniazd, wychowywanie młodych itp. I pomagać dziecku 

w dostrzeganiu różnić w różnych porach roku. Można utrwalać tę wiedzę 

rysując, malując, bądź wykonując inne prace np. album z okazów 

znalezionych podczas wycieczek i spacerów lub zdjęć. 

Stopniowo dzieci nauczą się dzielić czas również na miesiące – przecież 

zawsze Boże Narodzenie jest w grudniu, rok szkolny zaczyna się we wrześniu, 

a imieniny wujka Tadzia zawsze są w październiku itd., itp.. Odniesienie czasu 

do konkretnych wydarzeń, które są w nim umiejscowione, mówienie o tym 

bardzo pomoże dzieciom w opanowaniu pojęcia „miesiąc”. 

Duży wsparciem będzie również korzystanie z gotowego kalendarza lub 

skonstruowanie własnego. Dziecko może skreślać w nim każdy mijający dzień 

– najlepiej zawsze o tej samej porze, aby uniknąć błędów. Może narysować 

w nim rysunek tego, co robiło lub wydarzenia, w jakim brało udział. 

Na tej samej zasadzie można wykonać kalendarz tygodniowy, 

w którym dziecko zaznaczy np. powtarzające się zajęcia (w poniedziałek 



 

 

zawsze bierze udział w lektoracie języka, a we wtorek w gimnastyce 

korekcyjnej etc.). 

W tej nauce bardzo przydatne okażą się wszelkie bajki, wierszyki, 

piosenki, które ją urozmaicą, uprzyjemnią i sprawią, że zabawy dotyczące 

tematyki czasu nie będą nudne (np. „Baśń o dwunastu miesiącach”, 

„Tydzień” J. Brzechwy, piosenka „Ta Dorotka”). 

Osobnym pojęciem dotyczącym czasu są pory dnia. Możemy 

rozmawiać o tym, co robiliśmy z dzieckiem (albo ono samo robiło) rano, 

w południe i wieczorem, potem poprosić o narysowanie tego lub wyklejenie 

z gotowych obrazków (z gazet) na odpowiednio podzielonej kartce papieru. 

Albo, w analogiczny sposób, planować wydarzenia na nadchodzące 

godziny dnia. 

W podobny sposób możemy ćwiczyć prawidłowe stosowanie określeń 

„rano”, „południe”’ „wieczór” – odnosząc do tego, co się zdarzyło lub jeszcze 

wydarzy np. wczoraj byliśmy w odwiedzinach u Basi, dzisiaj ona przyszła do 

nas, a na jutro jesteśmy zaproszeni do Wiktora. Jeśli będą dostępne zdjęcia, 

to można zrobić z nich album i , przeglądając go z dzieckiem, rozmawiać 

o minionych, teraźniejszych i przyszłych wydarzeniach. 

A zegar? Niewątpliwie pomogą nam różne zegary oraz inne narzędzia 

np. klepsydra, alarm w komórce itp.. Możemy się umawiać z dzieckiem, że 

zrobimy coś w określonym czasie i wskazywać odpowiednie ułożenie 

wskazówek na zegarze, jakie mają one osiągnąć po upływie ustalonego 

czasu. Bardzo pomoże tu minutnik ustawiony na okres czasu potrzebny np. do 

sprzątnięcia zabawek. Albo klepsydra, która będzie mierzyła upływ czasu 

potrzebnego na spacer po parku. Lub alarm ustawiony na czas do stania bez 

ruchu podczas zabawy „Figurki” (dzieci biegają, na sygnał zastygają jak 

figury i nie wolno im się ruszyć, dopóki osoba prowadząca zabawę nie da 

takiego sygnału. 

Nie bójmy się stosować określeń związanych z czasem w odniesieniu do 

różnych sytuacji. To również pomoże dzieciom w opanowaniu tego trudnego 

pojęcia. Wzbogacajmy nimi nasz język. Nawet wtedy, gdy mówią o nim 

bardzo ogólnie,  jak podane poniżej: 

- nie mam czasu,  

- potrzeba na to dużo czasu 

- nie na czasie 

-od czasu do czasu 

- czas na mnie 

- za pięć dwunasta 

- jego czas minął 

- kwadrans akademicki 

- masz swoje pięć minut 



 

 

- wybiła jego godzina 

- na czarną godzinę 

- komu w drogę, temu czas 

Nie zrażajmy się drobnymi niepowodzeniami. Przecież jest to pojęcie 

trudne. Nie zawsze wszyscy je znali. Tworzyli podziały czasu nie zawsze udane, 

ale stopniowo coraz lepsze. Po pierwszych próbach ustalenia jednostek czasu 

w oparciu o obserwację ruchów ciał niebieskich i wykształceniu trzech 

różnych systemów czasu – roku księżycowego (opartego na fazach Księżyca 

– księżycowy tydzień, księżycowe miesiące muzułmańskie), roku słonecznego 

opartego na ruchu Ziemi wokół Słońca (lata, pory roku) wypracowano 

pojęcie roku księżycowo słonecznego obowiązującego do tej pory 

i zawierającego połączone elementy poprzednich dwóch podziałów czasu. 

Nawet dorośli mają problemy z zastosowaniem właściwej terminologii. 

Często słyszymy, że ktoś ma na coś godzinę (dzień/tydzień/itd.) czasu, choć 

określenia godzina/dzień/itd. odnoszą się jedynie do czasu i stanowią jego 

miarę. Wystarczy więc powiedzieć mam na to godzinę/dzieńitd. bez 

stosowania słowa „czas”. Nie dziwmy się więc, że dzieci nie przyswajają tak 

szybko określeń związanych z upływem czasu. 

A to ciekawe! 

Podział czasu, a konkretnie doby na 24 godziny wymyślili już Sumerowie 

– przejęli go od nich Egipcjanie. Podstawą do stworzenia takiego 

„biologicznego liczydła” były cztery pale lewej ręki wraz ze stawami, co 

dawało podział na 12 godzin (4 palce x 3 stawy). Godziny nocne wyznaczał 

księżyc, a dzienne – słońce, co sprawiało, że godziny nie były równe. 

Dokładniejszy podział godziny na 60 minut, a minuty na 60 sekund 

zawdzięczamy Babilończykom. Jednak dłuższe  okresy czasu zawierają 

podział oparty na systemie dziesiętnym wynikającym z liczby palców  w obu 

dłoniach. Dzięki niemu 10 lat to dekada, 100 lat to jeden wiek, a 10 wieków 

(tysiąc lat) to milenium.  

Opracowała mgr Jolanta Łukasiewicz  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jak mierzono czas dawniej i dziś? 

  

 Bardzo dawno temu ludzie nie nosili na 

rękach zegarków . Dobę zamiast na godziny 

dzielono na pory: świt – przed wschodem 

słońca, brzask i zorza, potem dnienie, 

przedpołednie, południe i popołednie, 

śródwieczerz, odwieczerz, wieczór, zmierzch, 

zmrok i ćma, kiedy zapadały zupełne 

ciemności.   

 Na początku odmierzanie czasu łączyło się 

z astronomią. Pierwsze metody opierały się na 

ruchu słońca po sklepieniu nieba. 

Pionierami w odmierzaniu czasu byli Chińczycy, 

którzy już w 2500 roku przed naszą erą 

wykorzystywali prostą konstrukcję nazywaną 

Gnomonem. Był to słup lub też pręt ustawiony pionowo na publicznym placu, 

wokoło którego oznaczano konkretne godziny. Cień w ciągu dnia przesuwał 

się, pokazując mieszkańcom, która obecnie jest godzina. Tego 

rodzaju wskaźnik godziny ustawiano między innymi w miastach chińskich, 

babilońskich, a także egipskich. Niestety, metoda ta nie była perfekcyjna. 

Cywilizacje tamtych czasów nie wiedziały, że w zależności od pory roku 

wskazania były różniące się od siebie. Egipcjanie dopracowali ową metodę 

tworząc instrument, który wskazywał godzinę względem długości 

padającego cienia. Stworzyli także około 2000 roku przed naszą erą 

przenośne zegary słoneczne oraz zegar gwiazdowy pozwalający ustalać 

godzinę po zachodzie słońca i w nocy. Nawet dziś możemy spotkać zegary 

słoneczne. Dzięki odpowiedniemu pochyleniu pręta w zegarze słonecznym, 

w zależności od położenia geograficznego, w którym znajduje się zegar jest 

możliwe dokładne określanie czasu.  

 Właściwe wyznaczenie czasu, bez 

względu na obecną porę roku było możliwe po 

tym, jak skonstruowano pierwszy zegar wodny. 

Data powstania zegara wodnego nie jest znana 

nikomu. Pierwszą wersję stworzyli Egipcjanie, 

domyślić się można, że forma tego wynalazku 

była prosta, ale jednocześnie niedokładna. 

Egipcjanie stworzyli naczynie, wewnątrz którego 

znajdowała się woda, a na dole tego naczynia 

pozostawiano otwór aby woda mogła wydostawać się na zewnątrz. Zegar 

wodny stosowano również w Chinach. Udoskonalono go, lecz nadal nie był 

w  stanie spełnić odpowiednio swoich zadań. Największym problemem 



 

 

zegara wodnego była nieregularna prędkość wydostającej się wody. Im 

więcej było jej w naczyniu, tym szybciej wydostawała się na zewnątrz, a w raz 

z malejącą ilością jej w naczyniu (naporu wody) prędkość ta malała dając 

nierównomierne efekty, przez co zegar nie był dokładny. Grecy wnieśli 

pewną modyfikację do zegarów wodnych. Używano ich do ściśle 

określonych celów, każdy z zegarów odmierzał konkretną ilość czasu i był 

wykorzystywany wielokrotnie do odmierzenia takiej samej ilości czasu (na 

przykład podczas przemówień publicznych odliczano czas, w ciągu którego 

można było wygłaszać swoje przemówienia). Ulepszone zegary wodne 

przetrwały aż do czternastego wieku. W tym samym czasie prawdopodobnie 

powstał zegar piaskowy, nazywany także klepsydrą. Działał on na tej samej 

zasadzie z tym wyjątkiem, że wewnątrz naczynia znajdował się piasek, a nie 

woda.   

 Chińczycy to naród wynalazców, ponieważ kolejny przyrząd służący do 

całodobowego pomiaru upływania czasu był  używany 

na początku w Chinach. Był to zegar ogniowy, mianem 

którego na początku nazywano świeczki z podziałką, a 

w późniejszym czasie były to rowki wypełnione 

łatwopalnym proszkiem, który wyznaczał upływający 

czas wraz z czasem swojego spalania. Zegar ogniowy 

był równie niedokładny jak zegar wodny.  

 Stworzenie astrolabium przez  Greka 

Hipparcha było niezwykłym i jakże ważnym 

osiągnięciem naukowo – technicznym. Astrolabium 

w późniejszym czasie zostało udoskonalone przez 

Ptolemeusza. Składało się ono z niewielkiej ilości 

kręgów, z różnego rodzaju materiałów (ich wybór 

zależał od  wykonawcy). Astrolabium to po postu 

model nieba przerzucony na płaszczyznę. 

Urządzenie to pokazuje nam konkretne położenie 

ciał niebieskich o określonej dacie, bądź też 

konkretnym czasie. Duże zainteresowanie tym 

wynalazkiem przejawiali Arabowie, którzy to zresztą 

także udoskonalili astrolabium, a dzięki ich 

podbojom Iberii w dziewiątym wieku, astrolabium 

poznano również w Zachodniej Europie. Umożliwiało ono ustalenie czasu na 

podstawie obserwacji Słońca oraz na podstawie obserwacji gwiazd. 

Urządzenie to miało również szerokie zastosowanie w astronomii, miernictwie 

czy chociażby nawigacji.  



 

 

 Z wiekiem czternastym zaczęto stosować nowe 

rodzaje zegarów, o wiele dokładniejsze niż ich 

poprzednicy. Były to zegary mechaniczne, których siłą 

napędową była siła mechaniczna tworzona przez 

obciążnik lub też sprężynę, a prawidłową prędkość 

mechanizmu kół zębatych gwarantował regulator. 

Pierwsze zegary mechaniczne w niczym nie przypominały 

obecnych zegarów. Nie posiadały one ani tarczy, ani 

nawet wskazówek, pełne godziny były „wybijane” przez 

umieszczony wewnątrz dzwon, który był uruchamiany 

przez mechanizm. Zegary tego rodzaju były umieszczane 

przeważnie na wieżach kościelnych, a w późniejszych 

czasach również na pałacach oraz ratuszach miejskich. 

Najstarszym zachowanym do dnia dzisiejszego zegarem 

mechanicznym jest zegar znajdujący się w angielskim 

Wells. Jego powstanie określa się na 1325 rok. Również w Polsce zegary 

mechaniczne cieszyły się duża popularnością, między innymi jeden 

z pierwszych zegarów umieszczonych w naszym kraju znajdował się we 

Wrocławiu, na tamtejszym ratuszu, datę powstanie tego zegara 

mechanicznego określa się na 1368 rok. Już na początku wieku piętnastego 

takie zegary na wieżach miały także następujące miasta: Gniezno, 

Warszawa, Kraków oraz Lwów i Gdańsk. W wieku czternastym zegary 

mechaniczne umieszczane na wieżach otrzymały pewnego rodzaju 

ulepszenia. Dodano do nich tarczę i wskazówki. Ówczesne zegary pozwalały 

określić czas z błędem sięgającym nawet piętnastu minut.  

  Źródła historyczne mówią o tym, że jedne z pierwszych zegarów 

domowych pojawiały się równolegle z pojawianiem się zegarów wieżowych. 

Były one konstruowane na podobnej zasadzie jak zegary wieżowe, miały 

tarczę oraz wskazówki, a także obciążnik. Po około stu latach od 

wynalezienia zegara wieżowego ludzie wynaleźli nowy rodzaj napędu dla 

mechanizmu domowych zegarów, a mianowicie sprężyny. Ulepszone zegary 

domowe dawały się już przenosić z miejsca na miejsce lecz nadal posiadały 

dwie podstawowe wady, były niedokładne, a także działały tylko i wyłącznie 

w pozycji pionowej.  

 W późniejszych czasach powstawały zegary wahadłowe. Około 1810 

roku powstał pierwszy zegarek na rękę, lecz nie jest pewne kto wynalazł tego 

rodzaju zegarki. Około 1860 roku zegarki na rękę zaczęto produkować 

masowo aby każdy człowiek mógł posiadać zegarek. W 1929 roku zaczęła 

się tak zwana rewolucja elektroniczna dzięki której powstał zegarek 

elektroniczny wielkości małego pokoju stworzony przez Marrisona. W 1969 

roku zaczęto masową produkcję pierwszego na świecie zegarka 

kwarcowego, była to firma Seiko, a zegarek nazywał się Astron.  

 



 

 

Kalendarze 

 Światło dzienne i nocny mrok to wystarczyło, 

aby już w starożytności rozróżniać dzienny cykl. 

W antycznym Rzymie tydzień miał aż 8 dni, co 

wynikało z cykliczności jarmarków. Z kolei z tradycji 

judaistycznej wywodzi się 7 dni tygodnia, które 

wiążą się z biblijnym nakazem wstrzymania się od 

pracy. Taki właśnie cykl tygodnia, wraz z jednym 

dniem świątecznym, został wprowadzony do 

kalendarza w 325 roku przez papieża Sylwestra I. 

Rok i miesiąc to ściśle powiązane ze sobą jednostki czasu. Egipcjanie jako 

pierwsi dostrzegli cykl, podczas którego Ziemia dokonuje obrotu wokół 

Słońca. Dlatego też rok po raz pierwszy pojawił się właśnie w egipskim 

kalendarzu. Jeśli zaś chodzi o miesiące, początkowo opierano się na cyklu 

Księżyca, który w 29,5 dnia przechodzi przez wszystkie fazy. Z czasem jednak 

zsynchronizowano ilość i długość miesięcy, tak aby współgrały one 

z kalendarzem słonecznym. W starożytnej Mezopotamii dzielono rok na 12 

miesięcy, natomiast rzymski kalendarz liczył początkowo tylko cztery 

miesiące. Dopiero z czasem dodano do niego kolejne sześć, a następnie 

uzupełniono o dwa kolejne. Tym samym to właśnie Rzymianom 

zawdzięczamy rok, który liczy 12 miesięcy. 

 4-miesięczny rok rzymski wymagał nadania nazw tym jednostkom 

czasu. Na cześć swoich bogów nadali im imiona: Martius, Aprilis, Maius i 

Iunius. Wprowadzenie kolejnych miesięcy, również wymagało wymyślenia 

odpowiedniego nazewnictwa. Tym razem postawiono na nazwy kolejnych 

liczebników, na przykład: Quintilis (piąty), October (ósmy) czy December 

(dziesiąty). Następnie dodano dwa kolejne miesiące: Ianuarius (od boga 

Janusa) i Februarius (miesiąc przeznaczony na obrządki oczyszczające), 

zmieniono również nazwę lipca i sierpnia na Iulius oraz Augustus – oczywiście 

na cześć cesarzy rzymskich. Nazewnictwo rzymskie obecne jest do dzisiaj 

w językach wywodzących się z rodzin romańskich czy germańskich. W tych 

językach, pochodzenie nazw dni tygodni, wiąże się tym razem z obserwacją 

nieba i dostrzeganiu widocznych na nim ciał niebieskich: Saturna, Słońca, 

Księżyca czy Merkurego. Niedziela w języku angielskim to Sunday, 

w niemieckim zaś Sonntag, czyli w wolnym tłumaczeniu „dzień słońca”. 

 W Polsce nazewnictwo miesięcy odnosi się  do tradycji słowiańskiej, 

praw natury, a zarazem cykliczności zjawisk w przyrodzie. I tak kwiecień wiąże 

się z kwitnącą przyrodą, a sierpień z sierpem i pracą rolniczą. Wyjątkiem jest 

marzec i maj – nazwy te odnoszą się do wspomnianego wcześniej 

nazewnictwa rzymskiego. W przypadku dni tygodnia jest jeszcze prościej. Są 

to po prostu nazwy związane z liczeniem kolejnych dni: poniedziałek, bo „po 

niedzieli”; wtorek, bo „wtóry” po niedzieli czy środa, w znaczeniu „środek”. 

Wyjątkiem jest niedziela i sobota. Słowo „niedziela” oznacza: „nie działać” 

(„nie pracować”), z kolei sobota wywodzi się od judaistycznego szabatu. 



 

 

 Pierwszy kalendarz został opracowany już w starożytnym Egipcie. Dziś 

nieważne czy ktoś używa kalendarza ściennego, a może na urządzeniu 

elektronicznym. Każdy z nich jest kalendarzem gregoriańskim, który nie tylko 

wyznacza rachubę czasu w Polsce, ale jest też obecnie najpowszechniej 

używanym na świecie. Jednak to nie jedyny system mierzenia czasu, który dziś 

jest stosowany. Niegdyś popularny kalendarz juliański, obecnie nadal jest 

stosowany w niektórych kościołach prawosławnych, co skutkuje 

świętowaniem Bożego Narodzenia 7 stycznia. Zupełnie inny rok jest obecnie 

w kalendarzu żydowskim, bo aż 5782! Według tradycji judaistycznej właśnie 

tyle lat temu powstał świat. 

 

Opracował mgr Marcin Barszcz 

 

Kompendium wiedzy o rodzajach zegarów 

 Przypomnijmy sobie, jakie zegary były skonstruowane i stosowane przez 

ludzi od zarania dziejów aż do dziś. Oto historia czasomierzy w skrócie: 

1. SŁONECZNY – SUPER-NATURANY 

Podstawą do odmierzania czasu zegara słonecznego jest zmiana 

pozycja Słońca. Działa on w ten sposób, że wskazuje podziałkę za pomocą 

cienia, który jest rzucany przez statyczną wskazówkę na skalę czasu 

umieszczoną na polu tarczy zegarowej. Co ciekawe, są też przenośne zegary 

słoneczne, oprócz stacjonarnych. 

Ciekawostka – pierwsze czasomierze słoneczne używane były już 

w starożytności. 

2. KSIĘŻYCOWY – NIECO SKOMPLIKOWANY 

Jest odpowiednikiem zegara słonecznego, tylko że używany jest nocą. 

Podstawą do wskazywania czasu jest tutaj światło księżycowe. 

Ciekawostka – czasomierz księżycowy wskazuje dokładną godzinę tylko 

o północy podczas gdy jest pełnia Księżyca. Wynika to z tego, że górowanie 

Księżyca jest opóźnione 48 minut na dzień. A zatem żeby określić rzeczywistą 

północ trzeba wziąć pod uwagę tą zmianę oraz to, jak wiele dni brakuje do 

poprzedniej pełni. 

3. WODNY – NIEZBYT PRECYZYJNY 

To kolejny czasomierz oparty na zjawiskach naturalnych. Działa on 

w oparciu o stały i systematyczny wypływ wody z pojemnika poprzez mały 



 

 

otwór. Wodny czasomierz nie może pochwalić się zbyt dużą precyzją, 

ponieważ nadzorowanie dokładności wypływu w takim sprzęcie jest 

utrudnione. 

Ciekawostka – zegary wodne były jedną z pierwszych metod pomiaru 

upływu czasu niezależnych od obserwacji astronomicznych. 

4. PIASKOWY – DOSTOJNY 

Czyli klepsydra. Inaczej zwana zegarem piaskowym. Składa się 

z dwóch szklanych baniek, z których jedna jest ustawiona dokładnie nad 

drugą i połączone są rurką, która przepuszcza daną ilość wody albo piasku. 

Ciekawostka – klepsydra znana były już 1500 lat p. n. e. Inną ciekawostką jest 

to, że klepsydry używano także do mierzenia czasu podczas igrzysk 

szachowych. 

5. OGNIOWY – BUDZĄCY W STAROŻYTNOŚCI 

Z wyglądu przypomina trochę czasomierz słoneczny. Są używane także 

dzisiaj, gdyż łatwo jest je zbudować. Jednocześnie są trudne i bardzo 

kosztowne w użyciu. Krótko mówiąc są to świece metrowej wysokości. Dają 

ciepło i światło. Wbija się w niej metalowe kuleczki i po stopnieniu wosku 

czeka się na to, aż ciężarki spadną na metalową podstawkę. Stuknięcie 

o metal sygnalizuje oczywiście upływ czasu. 

Ciekawostka – w średniowiecznych Chinach stosowano czasomierze 

ogniowe z budzeniem – budzenie polegało na tym, że przepalenie nici 

powodowało upadek ciężarków na metalową podstawkę. 

6. OLIWNY – ZNANY W DAWNYCH CZASACH 

To czasomierz, który działa dzięki spalaniu oliwy umiejscowionej 

w szklanym naczyniu o kształcie walca. Czas wskazuje zniżający się poziom 

spalanej oliwy. 

Ciekawostka – zegary oliwne, oprócz wodnych i słonecznych, były bardzo 

popularne w starożytności. 

7. WAHADŁOWY – ZEGAR Z KUKUŁKĄ 

To jeden z czasomierzy, które nie są oparte na zjawiskach naturalnych. 

Należy do grupy zegarów mechanicznych. Czasomierz wahadłowy, jak sama 

nazwa wskazuje, wykorzystuje wahadło do regulowania chodu odmierzania 

czasu. Napędem czasomierzy wahadłowych jest obciążnik, sprężyna lub 

elektromagnes. Wadą zegara wahadłowego jest wrażliwość na zakłócenia 

spowodowane zmianą temperatury, ciśnienia lub nieprawidłowego 

ustawienia oraz drgań w otoczeniu. Dlatego czasomierze te są konstruowane 



 

 

tylko w wersji stacjonarnej. Często mają obudowę w postaci drewnianych 

szafek. 

Ciekawostka – często spotykanym zegarem wahadłowym jest czasomierz 

bijący. Może on wybijać na przykład pełną godzinę, półgodzinę albo 

kwadrans. Są też zegary kukułki lub wygrywające melodię – tzw. kuranty. 

8. BALANSOWY – MECHANICZNY SYSTEM 

To kolejny rodzaj zegara mechanicznego. Składa się z obracającego 

się na przemian w dwóch kierunkach koła. Koło to zawraca w wyniku 

sprężyny. Czasomierz balansowy działa w relacji z wychwytem 

odmierzającym konkretne obroty kół zębatych systemu zegarowego. 

Jednocześnie zegar pobiera z systemu tego energię potrzebną do 

podtrzymania ruchu. 

Ciekawostka – zegarki balansowe zostały wyparte w latach 

siedemdziesiątych XX wieku przez czasomierze kwarcowy, w których do 

odmierzania czasu stosowano drgający kryształ kwarcu. 

9. ELEKTRONICZNY – NOWOCZESNA TECHNIKA 

Czyli zegarki wyświetlające czas w sposób cyfrowy, co jest odwrotne 

do zegarów analogowych, w których używane są wskazówki. 

Ciekawostka – czasomierze te używane są często jako komponenty 

w urządzeniach takich jak kuchenki mikrofalowe, telewizory, odtwarzacze 

MP3, komputery, telefony komórkowe czy odbiorniki radiowe. 

10. KWARCOWY – PRECYZYJNIE MIERZY CZAS 

To zegar składający się z tarczy ze wskazówkami, różniący się od innych 

czasomierzy analogowych tym, że czas odmierzają tutaj drgające kryształy 

kwarcu, czyli system rezonatora kwarcowego. Czasomierz ten został 

wynaleziony w 1927 roku przez Warrena Marrisona. 

Ciekawostka – czasomierze kwarcowe są precyzyjniejsze od zegarów 

mechanicznych, gdyż rezonator kwarcowy wytwarza sygnał o dokładnie 

ustalonej częstotliwości. 

11. ATOMOWY – SUPER-INTELIGENTNY 

Jego działanie polega na zliczaniu czasów atomowego wzorca 

częstotliwości. 

Ciekawostka – dzisiejsze zegary atomowe opierają się na bardzo 

zaawansowanej fizyce, na przykład na związkach cezu, a ich dokładność 



 

 

dochodzi do 10 do minus 18, czyli… jedną sekundę w ciągu wieku 

Wszechświata. 

 Wiele z tych zegarów możemy obejrzeć w muzeach. Poniżej podaję 

informacje, gdzie warto się udać, aby podziwiać eksponaty. 

Muzea zegarów w Polsce: 

 Warszawa - Muzeum Polskich Zegarów w Warszawie 

 Toruń - Muzeum Okręgowe 

 Gdańsk - Muzeum Zegarów Wieżowych 

 Jędrzejów - Państwowe Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie 

 Krosno - Muzeum Rzemiosła 

 Poznań - Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu 

 

Muzea zegarów na świecie: 

 USA 

 Szwajcaria  

 Niemcy  

 Anglia 

 Holandia 

Opracowała mgr Aleksandra Mazur 

 

 

 

Historia zegarmistrzostwa 
 

Pojęcie zegarmistrzostwa: rzemiosło zajmujące się naprawą i konserwacją 

zegarów i zegarków, dawniej (do połowy XIX w.), również ich wytwarzaniem. 

Rozwój zegarmistrzostwa rozpoczął się na końcu  XIV i na początku XV w.  

w Anglii, Niemczech i Holandii. W XVIII w. zaczęły powstawać manufaktury,  

a na początku XIX w. fabryki zegarów i zegarków.  

 

1. Czasy dawne 

 

Dawno temu, poprzez obserwowanie gwiazd i cyklicznie zmieniających 

się pór roku, człowiek poczuł potrzebę oznaczania czasu w dokładny sposób. 

Pierwsze tarcze słoneczne, zostały znalezione w Egipcie, datowane są na 

https://kmziz.pl/warto-wiedziec/warszawa-muzeum-rzemiosl-artystycznych-i-precyzyjnych
https://kmziz.pl/warto-wiedziec/torun
https://kmziz.pl/warto-wiedziec/gdansk-muzeum-zegarow-wiezowych
https://kmziz.pl/warto-wiedziec/jedrzejow
https://kmziz.pl/warto-wiedziec/krosno
https://kmziz.pl/warto-wiedziec/poznan


 

 

3000 lat p.n.e. Więc jak miał sobie radzić człowiek, gdy słońce przestawało 

świecić, nocą lub w złą pogodę? 

Lata mijały, a pomysłowi ludzie wymyślali kolejne formy zegarów: 

zegary wodne, zegary olejowe, zegary ogniowe. Wszystkie zostały 

opracowane w jednym celu - dokładnemu oznaczeniu upływających i czasu 

trwania zjawisk w otaczającej rzeczywistości.  

 Upłynęły stulecia, w XIII wieku pojawiły się w różnych częściach 

świata pierwsze mechaniczne instrumenty do pomiaru czasu. Początkowo 

mechanizmy były wykuwane z żelaza, częściej można było je spotkać 

w klasztorach, niż w świeckich centrach kultury. Szybko wyposażono je 

w kuranty lub dzwony, tak by wszyscy mogli dzielić radość nowego odkrycia.  

Najstarsze świeckie wieże zegarowe powstały w XIV wieku: 

 1300 Paryż  

 1365-1373 Bazylea 

 1348 Londyn 

 1368 Wrocław 

 1345 Strasburg 

 1383 Frankfurt nad Menem 

 1356-1361 Norymberga 

 1391 Metz 

W XV wieku powstał pierwszy zegarek kieszonkowy. Został 

wyprodukowany z żelaza przez norymberskiego ślusarza Petera Henleina. 

Zegarek mógł pracować przez 40 godzin i był wystarczająco mały, by 

zmieścić się w kieszeni płaszcza lub w sakwie na pieniądze.  

 

II. Pierwsze zegarki na rękę 

Pierwsze zegarki na rękę powstały z idei połączenia dwóch rodzajów 

biżuterii: znanych od stuleci, bransolet różnego typu i nowych, małych 

zegarków w formie naszyjników lub broszek. Trzeba było czekać do 1790 roku, 

gdy genewskie zakłady zegarmistrzowskie Jaquet-Droz (dziś marka Swatch 

Group) i Leschot wyprodukowały biżuteryjny zegarek na bransolecie. 

Bogactwo, produkcją własnych, oryginalnych czasomierzy zapewnił sobie 

także osobisty jubiler i zegarmistrz Napoleona – Nitot. Jego zegarki z tamtych 

czasów wskazywały południe na dzisiejszej pozycji godziny trzeciej, co 

sprawiało pewne trudności przy odczytywaniu aktualnej godziny. 

Niemiecka marynarka na początku lat 80-tych XIX wieku zamówiła dla 

swoich oficerów dostawę zegarków na rękę na łańcuszkowych 



 

 

bransoletkach. Wykonać je miała szwajcarska manufaktura Girard-

Perregaux. Było to pierwsze zamówienie zegarków na rękę w seryjnej 

produkcji, w dziejach światowego zegarmistrzostwa. 

W 1930 roku produkcja zegarków na rękę po raz pierwszy osiągnęła 

poziom wielkości produkcji zegarków kieszonkowych. 

Pierwszy prototyp zegarka z mechanizmem kwarcowym powstał 

w 1967 roku w wyniku prac zespołu złożonego z inżynierów ze Szwajcarii 

i Japonii. Mechanizm testowany w Obserwatorium w Neuchâtel dalece 

przewyższał precyzją tradycyjne mechanizmy. 

 

 

 

 

Ciekawostki: 

 

1. Polak założycielem Patek Philippe  

Polak założycielem Patek Philippe 

Mało kto wie, że jedna z najbardziej znanych i prestiżowych marek zegarków 

została założona przez Polaka. Antoni Patek urodził się w 1812 roku 

w Piaskach Szlacheckich. Brał udział w walkach powstańczych przeciwko 

Carskiej Rosji. Za męstwo został uhonorowany Orderem Virtuti Militari. Niestety 

powstanie upadło, a Patek zdecydował, że najlepiej będzie wyemigrować 

i tak znalazł się w Szwajcarii. Odniesienie sukcesu zajęło mu kilka lat,  

w tym czasie współpracował z Franciszkiem Czapkiem, z którym także świecił 

triumfy. Jednak po zakończeniu z nim współpracy stało się coś 

nieprawdopodobnego. 

Prawdziwy przełom nastąpił, gdy we Francji poznał Adrienem Philippe, 

który był francuskim zegarmistrzem. Wtedy wspólnie zaczęli współpracę, 

będącą początkiem niezwykłego sukcesu oraz historii. Antoni Patek jest 

uznawany za jednego z największych przedsiębiorców w XIX wieku. Zmarł 

w 1877 roku w Genewie, jednak jego firma przetrwała do dziś, a on zapisał się 

na kartach historii. Na końcu warto wspomnieć, że jeden z modeli zegarków 

został sprzedany za 24 miliony dolarów. 

 



 

 

2. Zegarmistrzostwo – Święty Eligiusz jego patronem. 

 

Święto obchodzi się pierwszego grudnia. W tym dniu warto spojrzeć na 

swój zegarek i cieszyć się jego posiadaniem. 

3. Zegarmistrzostwo – Rolex niezwykle wytrzymałym zegarkiem. 

 

Zegarki noszone w ekstremalnych warunkach czasem ulegają zniszczeniu. 

Inaczej było w 1953 roku, kiedy Sir Edmund Hillary podczas „Himalaya 

Expedition” jako pierwszy wspiął się na Mount Everest. Jest to ciężkie do 

wyobrażenia, ale tamten Rolex przetrwał nieprawdopodobne warunki 

pogodowe. Do takich można zaliczyć skoki temperatury, bardzo niską 

temperaturę oraz skoki ciśnienia. Mimo wszystko żadnej z tych czynników nie 

spowodował, że zegarek przestał działać. 

4. Zegarek na nadgarstku? Jak to się zaczęło? 

 

Wszystko zaczęło się podczas I Wojny Światowej. Zegarek podczas wojny 

noszony na nadgarstku ułatwiał bardzo sprawdzanie czasu. Co przekładało 

się na używaniu broni, bez potrzeby odkładania jej na bok. Takie użytkowanie 

zegarka było też popularne wśród pracowników fabryk, którzy nie musieli za 

każdym razem sięgać do kieszeni. 

5. Kalkulator w zegarku? 

 

Po raz pierwszy można było kupić na rynku zegarek z kalkulatorem w 1970 

roku.  

6. Najbardziej rozpoznawalny zegarek świata. 

 

Najbardziej rozpoznawalnym zegarkiem świata był Omega Speedmaster 

Professional. Pózniej pozycję lidera przyjęła Omega Moon Watch. Trójka 

astronautów, którzy odbyli lot na księżyc byli to: Armstrong, Aldrin Jr i Collins, 

wszyscy mieli ten model Omegi podczas wspomnianego lotu na księżyc. 

Jednak tylko jeden z nich miał go przy sobie podczas kosmicznego spaceru 

po księżycu. Był to Aldrin Jr, którego Omega Moon Watch była wtedy na 

jego nadgarstku. Co więcej, jeśli wierzyć na słowo, to ten model Omegi 

towarzyszył załodze w następnych misjach. 

 

 



 

 

7. Żywy zegarek istnieje! 

 

Jest tak skonstruowany, że na jego pasku może rosnąć trawa. Tarcza 

skonstruowana jest z naturalnego kamienia i porostów. 

 

 

 

 

Źródło:  

https://www.timeontime.pl/ciekawostkiozegarkach/zegarmistrzostwo-

ciekawostki-z-tego-swiata/ 

https://www.zegarki.zgora.pl/historia_zegarmistrzostwa/?gclid=CjwKCAjwhY

OFBhBkEiwASF3KGYvLuYXhgthEOFFbiZU6bvbyUVTIBlzJgxMlN1Pysvm8EzByP4D

0KBoCdLwQAvD_BwE 

Opracowała: mgr Paulina Kwiatkowska 

 

Inne źródła: 

Zdjęcia – archiwum własne J. Łukasiewicz 

https://swoszowice.org.pl/biografie-mieszkancow/witold-wesolowski-czlowiek-w-sieci-czasu-cz-2/ 

https://www.zegarek.net/przewodnik/ciekawostki/zegar-ogniowy-jak-wyglada-i-jak-dziala.html 

http://www.zegarymabo.pl/adler_11005-p21.html 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_rzymski 

 

 

https://www.timeontime.pl/ciekawostkiozegarkach/zegarmistrzostwo-ciekawostki-z-tego-swiata/
https://www.timeontime.pl/ciekawostkiozegarkach/zegarmistrzostwo-ciekawostki-z-tego-swiata/
https://www.zegarki.zgora.pl/historia_zegarmistrzostwa/?gclid=CjwKCAjwhYOFBhBkEiwASF3KGYvLuYXhgthEOFFbiZU6bvbyUVTIBlzJgxMlN1Pysvm8EzByP4D0KBoCdLwQAvD_BwE
https://www.zegarki.zgora.pl/historia_zegarmistrzostwa/?gclid=CjwKCAjwhYOFBhBkEiwASF3KGYvLuYXhgthEOFFbiZU6bvbyUVTIBlzJgxMlN1Pysvm8EzByP4D0KBoCdLwQAvD_BwE
https://www.zegarki.zgora.pl/historia_zegarmistrzostwa/?gclid=CjwKCAjwhYOFBhBkEiwASF3KGYvLuYXhgthEOFFbiZU6bvbyUVTIBlzJgxMlN1Pysvm8EzByP4D0KBoCdLwQAvD_BwE
https://swoszowice.org.pl/biografie-mieszkancow/witold-wesolowski-czlowiek-w-sieci-czasu-cz-2/
https://www.zegarek.net/przewodnik/ciekawostki/zegar-ogniowy-jak-wyglada-i-jak-dziala.html
http://www.zegarymabo.pl/adler_11005-p21.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_rzymski


 

 

Zabawa z dzieckiem - zegar 

 Jak możemy zapoznawać dziecko z pojęciem czasu, zegarem. Oto 

kilka propozycji: 

Krzysztof Roguski 

Zegar 
 

Zawsze się godzina zgadza, 

Chociaż ciągle w kółko chadza. 

A te dwie cienkie wskazówki 

To od butów są sznurówki? 

I dlaczego ciągle mknie 

Zamiast tak zatrzymać się 

I już od samego rana 

Ciągle tylko mnie pogania? 

Uciec chce mi raz po raz 

Pchając wciąż do przodu czas! 

Szybko, praca! Szybko, szkoła! 

Wszyscy spieszą się dokoła! 

A to z dwójki na dziewiątkę, 

A to z ósemki na piątkę, 

A to z czwórki na siódemkę 

I z powrotem na ósemkę... 

I wciąż tyka… tik i tak... 

Jak to robi? Właśnie... jak? 

Że po tarczy spaceruje, 

A sekundy nie znajduje? 

I tak mknie i mknie co sił... 

Już dwunasta? Będzie bił! 

BIM i BOM… BIM i BOM... 

Niech usłyszy cały dom! 

I tak liczy do dwunastu... 

 

Chociaż dawno nie ma nas tu. 

 

Po przeczytaniu wiersza proponujemy, aby rodzic pokazał dziecku 

papierową tarczę zegarową. 

 

Pytania do dzieci: 

1. Czy można zatrzymać czas? 

2. Dlaczego ludzie w wierszu się spieszą? 

3. Co trzymam w ręce? 

4. Do czego służy zegar? 



 

 

Dorosły wyjaśnia, że gdy dłuższa wskazówka zegara jest na 12, czyli na 

dwunastej, to wtedy mamy pełną godzinę. 

Która to godzina, mówi nam mała wskazówka. Rodzic ustawia dwie 

wskazówki na zegarze w jednej linii, na godzinę 12.00. Pyta dziecko:  

Jaką godzinę wskazuje zegar? 

Starsze dziecko podejmuje próby samodzielnego ustawienia wskazówek na 

zegarze (pełne godziny). 

 

Propozycja samodzielnego wykonania zegara 

Do wykonania zegara potrzebne będą: 

- 12 guzików 

- tektura do zrobienia tarczy 

- papierowe wskazówki 

- pinezka 

 

Opracowała  mgr Dorota Mielniczuk 

 



 

 

I jeszcze kilka propozycji prac plastycznych  

1. „Zegar z płyty”  

Materiały: 

 zużyta płyta CD 

 zielona, żółta i pomarańczowa kartka papieru 

 nożyczki 

 klej 

 kartka tekturowa 

 szpilka 

 połowa korka lub kawałek styropianu 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. „Zegarek na rękę” 

Materiały: 

 Filc / pianka kreatywna 

 klej 

 nożyczki 

 flamastry 

 szpilka 

 korek 

 rzep krawiecki 

 

Z filcu/pianki kreatywnej wycinamy 2 koła różnej wielkości, wskazówki i  pasek 

na rękę. Na małym kole robimy tarczę zegara i sklejamy wszystko klejem  

magic. Na środku tarczy układamy wskazówki i wbijamy szpilkę tak aby 

przytrzymywała wskazówki zegara.  Szpilkę od strony ręki możemy 

zabezpieczyć wbijając płaski korek lub klejem na gorąco. Na końcu paska 

na rękę przyklejamy rzep. Gotowe   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. „Zegar z kukułką”  

Materiały: 

 pudełko 

 kolorowy papier 

 klej 

 nożyce 

 

Prostokątne pudełko sklejamy kolorowym papierem, a na środku przyklejamy 

tarcze zegara. Robimy dach z twardego papieru. Wąski pasek papieru 

składamy w harmonijkę i przyklejamy do naszej kukułki, a następnie  na 

zegar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. „Zegar dla leniuszków” 

Wystarczy pokolorować, wyciąć i przykleić części w odpowiednie miejsca 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                   

                Może być na rękę,                                
             klasyczny - nakręcany    
                lub elektroniczny  
                baterią napędzany. 
                                     

     

 

 
 
   Zaraz obok łóżka 
wszyscy go stawiają. 
 Kiedy rano dzwoni,  
 budzą się i wstają.          
 
                                 
 

 
    Co to jest za przedmiot, 

    co piasek przesypuje 

   i w ten właśnie sposób 

     upływ czasu pokazuje? 

 

 

 

Maria Konopnicka                                 



 

 

 

Stary zegar od pradziada 
 

Stary zegar od pradziada 

Nic nie robi, tylko gada... 

Ledwie skończył – już zaczyna; 

Co godzina – to nowina. 

 

„Ej, wy dziatki ! Czy wy wiecie, 

Jak bywało niegdyś w świecie? 

jak bywało na tej ziemi 

Przed latami, przed dawnymi?... 

 

Tarcza moja, tak jak słońce, 

Biła sercem szczerozłotym, 

Sławnych godzin sta, tysiące 

Wydzwoniłem swoim młotem. 

 

                                               Miałem w piersi głos ogromny: 

                                              Grałem marsze i mazurki, 

I polonez wiekopomny 

 O tym królu, co bił Turki. 

 

  Dziś mi nikt już nie poradzi, 

     Z wiatrem poszło moje zdrowie... 

   Zapytajcie tylko dziadzi, 

     To on resztę wam opowie’’. 

 

      Stary zegar mruczy w ciszy, 

    Zgięta skrzypi w nim sprężyna 

       Ledwo idzie, ledwo dyszy 

                                                     

                                                     Przecież znowu bić zaczyna. 
Opracowała mgr Jolanta Górecka 

 



 

 

Przysłowia związane z czasem 

Jest ich wiele – niektóre z nich stosujemy niemal codziennie, inne od 

czasu do czasu, o wielu nie wiemy – bywa, że są to przysłowia związane 

z regionem lub specyfiką wykonywanego zawodu lub pasji. Poniżej parę 

przykładów: 

- Komu w drogę, temu czas 

- Dla kogo bije dzwon? Bije on dla Ciebie 

- Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy 

- Czas leczy rany 

- Czas to pieniądz 

- Szczęśliwi czasu nie liczą 

- Szkoda czasu i atłasu 

- Czas najlepszym lekarzem 

- Czas i morze bez ruchu stać nie może 

- Na Adama i Ewy czas przyszyć cholewy 

- Kto przed czasem sądzi, ten od prawdy błądzi 

- Po karnawale – czas na gorzkie żale 

- Trud człowieczy czas niweczy 

- Czas do szkoły już, leniuszku, a ty jeszcze leżysz w łóżku 

Nie można oprzeć się konkluzji, że czas ma ogromną wartość w naszym 

życiu – trzeba się z nim liczyć i szanować.  

I jeszcze kilka przysłów opartych na obserwacjach przyrody 

w konkretnych porach roku, a więc związanych z upływem czasu 

i zachodzącymi w związku z nim zmianami.  

- gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz dokuczy 

- lepsze jedno lato niż dwie zimy 

- Gromniczna pogodna, będzie jesień dorodna 

- jak w zimie piecze, to w lecie ciecze  

- kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle długa bywa zima 

- kiedy luty, obuj buty 

- w marcu, jak w garncu 

- na świętego Grzegorza idzie zima do morza 

- kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi 

- w grudniu po południu 

Wszystkie oparte są na doświadczeniach i mądrości życiowej wielu 

pokoleń ludzi. Czy jeszcze są aktualne i warte pamięci? Myślę, że każdy 

powinien sam rozważyć to w swoim sercu.  

Opracowała mgr Jolanta Łukasiewicz 

 


