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Notranja vrata

STOPITE V NOVO
DIMENZIJO
Tik tak

ČAS JE ZA
DOBRO URO
Sejemske novosti

KAJ JE PRINESEL
LETOŠNJI
AMBIENT

Tuji dom

DO KONCA
RAZIGRANA HIŠA
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Digitalna ali analogna?
To je zdaj vprašanje. Digitalni format
se marsikomu zdi bolj čitljiv, ura se samodejno nastavlja glede na časovni pas,
pogosto so ji dodane še druge funkcije.
Po drugi strani analogna ura velja za bolj
tradicionalno, je bolj glasna, kajti premikanje kazalcev povzroča minimalen
hrup, ki pa ga v tišini vseeno slišimo.
Kljub temu bi strokovnjaki raje izbrali analogno različico pred digitalno.
Zakaj? Staromodno odčitavanje časa
ima namreč koristi za možgane. Branje
analogne ure je kognitivna telovadba,
zahteva vrednotenje 12 številk, njihovo
interpretacijo in trojno paralelno planiranje – sekunde, minute, ure. Odčitavanje z analogne ure je povezano tudi
z dojemanjem sveta, saj premikanje
kazalcev čas prikazuje bolj plastično in
simbolizira vrtenje Zemlje.

FOTOGRAFIJE
Kdaj začeti otroka učiti, koliko je
ura? Ko že zna šteti do dvanajst
in ko osvoji pojem številk in njihove
medsebojne odnose, kaj je večje in kaj
manjše, ga lahko učimo prepoznavati,
kdaj je ura polna in kdaj kaže pol ure.
(Foto: TK Maxx)
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Lesena ura Pingvin Milo je leta 2017
prišla v finale za nagrado za najboljši
otroški dizajn. Skupaj z nihajočo ribo je
imeniten dodatek v otroških sobah.
(Foto: Rex London)
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ura krasi kuhinjo in
12 Preprosta
tiho sporoča, da bodo družinski
člani kmalu pridrveli skozi vrata in začeli
poizvedovati, kdaj bo kosilo.
(Foto: Garden Trading)

Ob peščeni uri se zdi, da čas
teče počasneje. Preprosto
pozabimo nanj in opazujemo le pesek,
ki tiho teče skozi ozko režo.
(Foto: Hay)
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Naravne oblike so osnova analogne
ure Can’t Wait. Na voljo je v številnih
razigranih barvah, ki se zlijejo z vsemi
letnimi časi in okolji, zato takšne ure ni
težko umestiti v ambient.
(Foto: Origami Steel)
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Ure so lahko veliko več kot le
napovedovalke časa. Če imajo
vgrajen barometer, kažejo tudi vremenske
spremembe in zračni tlak.
(Foto: Bramwell Brown Clocks)
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