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Include: trei zaruri;sase ceasuri din plastic;sase sabloane cu ceasuri pe care poti scrie si sterge; 

douazeci si patru de puzzle-uri cu doua fete cu timp analogic si digital. 
*Testati markerul pe un colt pentru a va asigura ca nu lasa o urma permanenta. Folositi o carpa umeda cand indepartati semnele. Ceasul se va 

distruge daca este saturat de apa. 

Acest set este conceput pentru a implica intreaga clasa in invatarea intr-un mod amuzant a notiunilor legate de timp cu materiale tactile si activitati 
practice. Folositi acest set intr-o clasa de minim 6 copiii  sau formand 6 grupuri, fiecare primind cate un ceas din plastic si un sablon cu ceas pe care 

poti scrie si stergere ca punct de plecare. In functie de dimensiunea clasei, impartiti cele 24  puzzle-uri in mod egal intre cele 6 grupuri, adica 4 la 

fiecare. Acest set include, de asemenea, zaruri pentru o mai buna concentrare in rezolvarea problemelor propuse. 
Setul este proiectat pentru a fi adaptat atat la nevoile dumneavoastra cat si ale elevilor. 

Abilitatile de a citi/ a spune cat este ceasul includ: 

• identificarea  minutarului si a secundarului pe un ceas analogic; 

• copiii trebuie sa inteleaga ca pe un ceas digital primul număr denumește ora și al doilea număr, denumește minutele; 

• copiii sa poata sa spuna cate e ceasul  in ore si jumatati de ora folosind ceasuri analogice si digitale; 

• sa scrie cat este ceasul in ore sau jumatati de ora folosind formatu digital sau analog. 

Majoritatea copiilor de astazi au o experienta limitata cu ceasul analogic, asadar, pentru a spune cat este ceasul in acest format poate fi dificil. 

Manipularea limbilor pe un ceas analog, permite copiilor sa vada ca limba care indica ora se misca mai incet spre numarul urmator, in timp ce limba 

care indica minutul se misca mai repede. Ceasul inclus in acest set are limbile colorate diferit, pentru a face mai usor distinctia intre ora si minut. 

Pentru elevii incepatori! 

Folositi ceasul din plastic: 

• Numarati cifrele afisate  pe ceas. 

• Discutati despre imaginile de pe ceas. Puneti intrebari cum ar fi: 
1. Ce numere vezi? 

2. Limbile ceasului sunt de aceeasi dimensiune? 

3. Ce limba se misca mai lent? 
Altele: 

• gasiti cat mai multe ceasuri in camera (ceasuri de perete, ceasuri de la computer) si intrebati-l ce ceasuri au limbi si care au doar numere. 

• Preziceti durata timpului. Rugati copilul sa stea in picioare si sa se aseze apoi, cand considera ca a trecut un minut. Copiii vor fi uimiti sa 
vada cand de mult dureaza 1 minut. 

Mergem mai departe! 

Folositi ceasul din plastic: 

• Cereti copiilor sa gaseasca limba rosie pe ceasul de plastic aceasta indicand ora . 

• Cereti copiilor sa gaseasca limba de culoare albastra, aceasta indicand minutele. 

• Numarati pe ceas, citind orele de la unu la doisprezece. Aratati cum se misca minutarul. Aratati ca limba ce indica ora nu se poate misca 
independent fara a muta si minutarul. 

Folositi puzzle-urile: 

• Folosind puzzle-urile cu ceasul in format digital, copiii trebuie sa aranjeze piesele ordine cronologica, incepand cu orele (12:00, 1:00, 2:00 

etc.); 

• Plasati puzzle-urile cu ceasul in format digital in ordine secventiala, in functie de ora apoi procedati la fel cu puzzle-urile cu ceasul in 

format analogic; 

• Folositi puzzle-urile  pentru a potrivi ceasul cu ora in format digital; 

• Asezati puzzle-urile in ordine secventiala, in functie de jumatatile de ora. 
Folositi sablonul cu ceas pe care puteti scrie si sterge: 

Arata-i copilului cum sa scrie corect cat este ceasul. Primul numar indica ora, urmat de doua puncte.  Al doilea numar indica numarul de minute 

trecute peste o ora. Incepeti cu orele apoi cu jumatatile de ora. Potriviti ceasul pe sablon si rugati copilulul sa scrie dedesubt ora  corespunzatoare in 
format digital. 

Folositi zarurile: 

• Rostogoliti unul din zarurile cu ora pentru a exersa scrierea orei. Daca zarul aruncat arata ora trei, copilul trebuie sa scrie ora 03:00 pe 

sablon. 

• Rostogoliti unul din zarurile cu ora si spuneti-i copilului sa seteze ceasul din plasticla ora respectiva. 

Gata pentru mai mult! 

Odata ce copiii sunt familiarizati cu orele si jumatatile de ora, introduceti sferturile de ora folosind ceasul de plastic. Explicati-le ca 3 inseamna 15 

minute peste o ora sau si un sfert peste o ora, apoi explicati-le ca 9 inseamna: 45 de minute peste ora sau fara un sfert dupa ora. 
Plecati intr-o calatorie imaginara. Setati ceasul la diferite ore, in functie de programul de calatorie: spre exemplu, a merge la aeroport, la hotel si asa 

mai departe. 

Odata ce copiii sunt familiarizati cu notiunea de sfert de ora, mergeti mai departe din 5 in 5 minute. Cereti copiilor sa numere din 5 in 5 in timp ce 
indica 1,2,3 ...pe ceas. Explicati-le ca numerele afisate pe ceas sunt la 5 minute unele de altele. Numerele marcate in albastru din afara ceasului ajuta 

la intarirea acestei informatii. Mutati minutarul in dreptul cifrei 4 si spuneti 20, explicand copiilor ca acestu lucru inseamna ca au trecut 20 minute 

peste o ora.  
Folositi puzzle-urile: 

• Aratati-le copiilor o piesa cu ceasul in format digital , iar acestia trebuie sa potriveasca ceasul de plastic la aceea ora. 

• Imprastiati toate piesele de puzzle. Folosind piesa fie pe fata, fie pe verso,copiii trebuie sa potriveasca imaginile cu ora si jumatatile de ora. 
Folositi zarurile: 

• Treceti la sferturile de ora dupa ce copiii sunt familiarizati cu notiunea de ora si jumatate de ora. 

• Rostogoliti zarul cu ora si cel cu minutele. Lăsați copiii să potriveasca ceasul din plastic la ora indicata de zaruri. 

Folositi sablonul cu ceas pe care poti scrie scriere si stergere: 

• Rostogoliti zarurile cu ora si minutele. Puneti copiii  sa scrie ora corespunzatoare pe sablonul cu ceas. 

• Scrieti ora in format digital pe sablon si puneti copiii sa potriveasca ceasul din plastic la aceea ora.  

• Folosind cele cinci carduri cu activitati, indrumati-i pe copii sa scrie ora folosind si sfertul de ora. Apoi, muta limbile de plastic ale 

ceasului la ora potrivita pentru fiecare activitate infatisata pe carduri. Incearca activitati diferite in zile diferite. Cand cei mici sunt 

familiarizati cu sfertul de ora, incercati sa faceti aceeasi activitate si cu intervale de 5 minute, si la final cu intervale de 1 minut. 
 

 


