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Covoraşul timpului 
Jocul pe podea care mă învaţă! 

 

Ridicaţi-vă şi mişcaţi-vă pentru a învaţa despre timp! Elevii pot exersa citirea orei, afişarea 

timpului şi calcularea timpului scurs. Daţi cu zarul şi puneţi elevii să arate ora. Ora poate fi 

arătată prin utilizarea unor ace de plastic largi care sunt incluse în joc sau de către elevii care stau 

întinşi pe covoraş, utilizând braţele lor pentru a arăta ora. Acest set pentru activitate va stimula 

interesul elevilor pentru a învăţa despre oră.  

Setul conţine un covoraș mare de vinilin cu dimensiuni de 1,37 m x 1,37 m (4,5’ x 4,5’), două 

zaruri gonflabile care indică ora, două zaruri gonflabile care indică minutele, două carduri care 

indică timpul de start, două carduri care indică timpul de finalizare şi 16 carduri cu activităţi 

despre oră. Covoraşul poate fi folosit pe podea sau atârnat pe un perete sau pe avizier. Aveţi grijă 

când umflaţi zarurile gonflabile să nu fie găurite sau umflate prea tare. Vă rugăm să citiţi 

instrucţiunile de mai jos privind umflarea zarurilor.  

Citirea orei 

Utilizând acele ceasului, discutaţi despre diferenţa dintre acul orelor şi cel al minutelor. Există un 

ac de ceas roşu pentru acul orelor şi un ac de ceas albastru pentru acul minutelor.  

Pentru a exersa cititul orei, arătaţi pe covoraş o oră folosind acul pentru ore. Învăţaţi elevii cum 

să citească orele explicându-le diferenţele dintre acul orelor şi cel al minutelor. Începeţi prin a-i 

învăţa cum să citească orele şi apoi treceți la minute. Este cel mai bine să începeţi să citiţi orele 

pentru fiecare oră și jumătate de oră, apoi, treceţi la sferturi de oră, apoi la 5 minute și în cele din 

urmă la creşterea minutelor.   

Permiteţi elevilor să arate o oră pe ceas şi provocaţi colegii acestora să spună ora corectă. Puneţi 

pe rând toţi elevii să arate câte o oră pe ceas.  

Zarul care indică ora 

Aruncaţi două dintre zarurile pentru oră, unul pentru minute şi altul pentru oră. Puneţi elevii să 

citească ora pe zar şi apoi să arate ora pe covoraş fie aşezându-se pe covoraş şi utilizându-şi 

braţele fie utilizând acele care sunt incluse. Un elev sau o echipă poate arunca zarul şi un elev 

sau o echipă poate arăta ora. Dacă ora este arătată corect, elevul sau echipa poate să mai arunce 

zarurile încă o dată.   

 

Timpul scurs  

Aruncaţi două dintre zarurile pentru oră, unul pentru minut şi unul pentru oră. Aceasta este ora 

de start. Utilizaţi acele ceasului pentru a arăta ora de start. Aceste ace ale ceasului nu se vor 

mişca pentru această activitate. Aruncaţi celelalte două zaruri pentru timp, unul pentru minute 

altul pentru oră. Aceasta este ora de finalizare. Plasaţi cardurile cu ora de finalizare pe covoraş 

pentru a marca ora de finalizarea.   

 

Rugaţi doi elevi să stea la ora de start. Un elev va fi acul minutelor iar celălalt va fi acul orelor. 

Puneţi elevul pentru acul minutelor să se mişte în jurul ceasului ca şi cum ar fi un adevărat 

minutar pe un ceas. De fiecare dată când elevul minutar trece de elevul acul pentru oră, elevul 

care indică ora se va muta în faţă cu o oră.  



Această activitate continuă până când elevul a ajuns la locaţia orei care a fost marcată de către 

cardurile pentru ora de finalizare.  

Număraţi de câte ori s-a mutat elevul care indica numărul orelor. Rezultatul reprezintă numărul 

de ore care a trecut. Număraţi timpul dintre locaţia de start a minutarului şi locaţia finală a 

minutarului. Rezultatul reprezintă numărul de minute care au trecut.  

De asemenea, puteţi să utilizaţi linia timpului scurs la baza covoraşului pentru a ajuta la 

calcularea orelor scurse.  

Carduri cu întrebări 

Utilizaţi setul de carduri cu întrebări pentru a exersa mai multe probleme cu orele. Setul de 

carduri variază în funcţie de îndemânare şi capacitate. Revedeţi cardurile înainte de a le folosi cu 

elevii pentru a evalua dacă acestea sunt corespunzătoare pentru nivelul de îndemânare al elevilor 

care le folosesc.  

Instrucţiuni privind umflarea zarurilor 

1. Piesele gonflabile trebuie mai întâi să ajungă la temperatura camerei înainte de a fi umflate 

pentru a reduce temperatura de şoc, care ar putea provoca defecte. 

2. Pentru a obţine cele mai bune rezultate, umflaţi piesele suflând în valva prevăzută.  

3. Nu umflaţi prea tare. Nu încercaţi să îndepărtaţi orice încreţitură de pe piese.  

4. Acolo unde sunt mai multe secţiuni, umflaţi uşor, permiţând astfel aerului să intre în cele mai 

mici secţiuni.  

5. După umflare, acoperiţi valva cu degetul. Strângeţi valva la bază cu degetele şi introduceţi 

dopul în deschizătura valvei. Introduceţi repede dopul în valvă până când vârful dopului atinge 

deschizătura. Apăsaţi valva în piesă până când valva este plată cu suprafaţa obiectului.  

 

AVERTISMENT: Nu umflaţi piesele cu un compresor de aer sau cu un alt furtun de mare 

presiune. Nu trageţi de valvă. ACESTA NU ESTE UN DISPOZITIV DE SALVARE A VIEŢII.  

 

Întreţinere şi dezumflare 

1. Nu trageţi piesele peste obiecte sau suprafeţe ascuţite.  

2. Evitaţi contactul cu obiecte fierbinţi sau ascuţite.  

3. Pentru a curăţa, clătiți cu apă călduţă şi lăsaţi să se usuce la aer.  
Pentru un distribuitor în apropierea dumneavoastră, sunaţi la: 

+40 (21) 345.45.40 ( Romania) (847) 573-8400 (U.S. & Int’l) 

+44 (0)1553 762276 (U.K. & Europe) 
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Vizitați site-ul nostru pentru a scrie o revizie pentru produs 

sau pentru a găsi un magazin în apropiere de dvs.  
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