VÄGLEDNING

Golvklocka

Best.nr. 978-91-88299-20-8
Innehåll
• 1 matta i vinyl 140 x 140 cm
• 1 uppblåsbar tärning med talen 1-6
• 1 uppblåsbar tärning med talen 7-12
• 1 uppblåsbar tärning med digitala minuter :00 :05 :10 :20 :25
• 1 uppblåsbar tärning med digitala minuter :30 :35 :40 :45 :50 :55
• 16 aktivitetskort

Om materialet
Låt eleverna röra på sig samtidigt som de lär sig klockan! Slå tärningen och be eleverna visa
tiden med visarna, eller med kroppen.
OBS: Blås inte upp tärningarna för mycket, då kan de spricka.

Aktivitetsförslag
Vad är klockan?
Använd visarna och prata om skillnaden mellan timvisaren och minutvisaren. I det här setet är
timvisaren röd och minutvisaren blå.
Lägg ett visst klockslag på mattan och låt eleverna läsa av det. Börja gärna med enbart timvisaren för att sedan gå över till hel, halv, kvart över och kvart i.
Låt även eleverna lägga klockslag åt varandra och läsa av dem.
Tidstärningar
Slå två av tärningarna, en timtärning och en minuttärning, och lägg sedan visarna på mattan,
eller visa tiden med armar och ben. Låt eleverna turas om att slå tärningarna och visa tiden.
Förfluten tid
Slå en tim- och en minuttärning. Detta är starttiden. Lägg visarna på denna tid.
Slå de andra två tärningarna. Detta blir sluttiden. Lägg sluttidskorten på mattan.
Låt två elever ställa sig på starttiden, den ena på minutvisaren och den andra på timvisaren.
Eleven på minutvisaren går sedan runt klockan. När eleven gått ett varv går eleven på timvisaren ett steg. Eleverna fortsätter så tills de kommit till sluttiden.
Räkna hur många gånger timeleven rört sig, och hur många steg minuteleven rört sig från
minutvisaren (ej varv). Detta visar hur lång tid det gått.
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Arbetskort
Frågekorten är på engelska och innehåller klockslag med AM och PM.
Nedan finns en svensk översättning av dem med motsvarande klockslag i 24-timmarsvisning.
Välj passande kort till eleverna beroende på deras kunskapsnivå.
Kort med facit
Starttid: 10.00

Starttid: 12.30

Sluttid: 11.00

Sluttid: 15.00

Filmen på två timmar började
klockan 19.00.

Hur lång tid har gått?

Hur lång tid har gått?

När är den slut?

Facit: 1 timme

Facit: 2 och en halv timme

Facit: 21.00

Starttid: 14.00

Starttid: 07.00

Resan tog 4 timmar och 20 minuter.

Sluttid: 16.00

Sluttid: 11.15

Du kom fram 17.20.

Hur lång tid har gått?

Hur lång tid har gått?

När åkte du hemifrån?

Facit: 2 timmar

Facit: 4 timmar och 15 minuter

Facit: 13.00

Starttid: 15.15

Lunchen var klar 12.30.

Kort utan facit

Sluttid: 20.15

Du hade 30 minuters rast.

Visa tiden när du äter middag.

Hur lång tid har gått?

När var rasten slut?

Visa tiden när du går för att äta lunch.

Facit: 5 timmar

Facit: 13.00

Vusa tiden när skolan börjar.
Visa tiden du går upp på morgonen.

Skolan slutade 14.30 och träningen började 16.00.

Starttid: 08.00
Sluttid: 11.30
Hur lång tid har gått?
Facit: 3 och en halv timme

Visa tiden su går och lägger dig.
Visa vad klockan är nu.

Hur lång tid hade du på dig att
göra läxorna?
Facit: 1 och en halv timme.

Intruktioner uppblåsbara tärningar
1. Blås upp tärningarna när de har rumstemperatur för att undvika temperaturchock.
2. Blås upp tärningarna med munnen, inte kompressor eller annan högtrycksvariant.
3. Blås ej upp tärningarna för hårt och försök inte släta ut varje veck i dem, då kan de spricka.
4. Blås upp långsamt så de olika facken med luft fylls allteftersom.
5. Använd inte tärningarna på vassa eller varma ytor/föremål.
6. Gör rent tärningarna med ljummet vatten och låt lufttorka.
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