Zegar szafkowy typu bracket

Czas płynie a może biegnie?

Jan Heckel
Warszawa, ok. połowy XVIII w.
brąz, metal, drewno; odlewanie, grawerowanie,
złocenie

Przygotujcie: Duże arkusze papieru lub kilka
mniejszych połączonych w jeden, mazaki lub
kredki, nożyczki, kolorowy papier do wycięcia
wskazówek

W kolekcji Muzeum Warszawy znajduje się wiele
zegarów z różnych okresów. Ich porównanie pozwala prześledzić zmiany w ich wyglądzie.

Na początek zastanówcie się dlaczego mówimy,
że czas płynie lub biegnie? Co to oznacza?

Czy Wy macie w swoim mieszkaniu zegary?
Sprawdźcie jak one wyglądają, czy wydają jakieś
odgłosy?
Jak myślicie jakie zegary mieli w swoich domach
dawni warszawiacy? Czy były większe czy
mniejsze od obecnych, jakie dodatkowe funkcje
posiadały?
Niektóre wyglądały tak, jak zegar ze zdjęcia.
Mechanizm został umieszczony w drewnianej
szafce-obudowie. Ten zegar wyposażony jest
m.in. w datownik i budzik. Na jego tarczy oprócz
godzin zaznaczone zostały także minuty, co
może się przydać w nauce odczytywania godzin.
Dużym przełomem w projektowaniu zegarów
było wynalezienie wahadła regulującego odmierzanie czasu. Dokonał tego w 1656 roku Christian
Huygens. Dzięki temu zegary były dokładniejsze
i pokazywały właściwą godzinę.

Teraz czas na zabawę plastyczną. Połóżcie papier
na podłodze i narysujcie na nim koło, im większe tym lepsze, to będzie Wasza tarcza zegara.
Najlepiej gdybyście mogli się na niej zmieścić.
Na środku narysujcie kropkę i z pomocą kogoś
dorosłego zaznaczcie poszczególne godziny na
tarczy. Możecie zaznaczyć także minuty wzorując
się na tarczy naszego muzealnego zegara. Teraz
usiądźcie na środku zegara i użyjcie waszych nóg
jako wskazówek. Pokażcie wszystkie godziny
po kolei. Pamiętajcie, że jedna noga wyznacza
godziny, a druga minuty, co będzie wymagało
od was dużej sprawności, poćwiczcie i sprawdźcie czy Wam się uda! Teraz wytnijcie z papieru
dwie wskazówki i układając je na tarczy zegara
pokażcie Wasz rozkład dnia – o której wstajecie,
a o której kładziecie się spać. Możecie narysować
na tarczy zegara Wasze ulubione momenty dnia,
ciekawe czy znacie ich godziny?

