
2. WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA CYFROWE:   
Aplikacja: Bamba Clock: Learn to Tell Time -iOS, Android 

 
TIK, TAK… która 

godzina?   

   
1. CELE LEKCJI:   

Cel główny:  
Rozwój kompetencji matematycznych w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz 
innych obszarach edukacji. 
   
Cele szczegółowe: 
-Uświadamianie znaczenia pomiaru czasu dla funkcjonowania człowieka;  
-Zapoznanie z różnymi sposobami pomiaru czasu; 
-Poznawanie zasad działania zegara tarczowego; 
-Doskonalenie umiejętności zaznaczania i odczytywania godziny na zegarze tarczowymi; 
-Poszerzania wiedzy w zakresie pojęć: minuta, godzina, tydzień, miesiąc, rok oraz umiejętności zamiany 
jednostek czasu; 
-Stosowanie obliczeń zegarowych w sytuacjach życiowych;  
-Pomiar czasu w systemie 12 i24 godzinnym. 

Podane treści są zgodne numerycznie i literalnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania  przedszkolnego  oraz  podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego  dla  szkoły  podstawowej,  w  tym  dla  uczniów  z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 

1.Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków 
przestrzennych i cech wielkościowych. Uczeń: 
1)określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na 

płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek 
ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu 

na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także 
przedstawionej na fotografii czy obrazku); 
2.Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności. Uczeń: 
1) liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp.; 
2) odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do tysiąca 
oraz wybrane liczby do miliona (np. 1500, 10 000, 800 000); 

1.Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń: 
1) słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych 
sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; 
okazuje szacunek wypowiadającej się osobie; 
2) wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji 
braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi; 
5) słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, 
szczególnie w momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę. 
2. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń: 
2) formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych 
nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia; 
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