
Hvad er klokken?

Lær klokken og det sprog, vi 
bruger,  når vi fortæller hinanden, 
hvilken tid på dagen, det er.

LæringsSnacks er som en snack –  
Let, hyggelig, lækker og samtidig også 
lærerig. 

Med andre ord enkle, sjove og lærerige 
spil målrettet skolebørn og deres 
familier.

Målet er at være sammen og have det 
sjovt, mens man lærer. 

Nærvær skabes rundt om spillet, og 
relationer styrkes.

Det er skønt at lære! 

LæringsSnacks

Find flere LæringsSnacks på 
www.shop.time2learn.dk

>

For os voksne er det naturligt at bruge 
tid og klokken aktivt i vores dagligdag, 
men det er det ikke nødvendigvis for 
børn. For mange børn kan det være 
ulogisk og svært at forstå, hvordan 
uret fungerer. 

Derfor er det en god idé at tale om 
klokken og tiden, så børnene får en 
forståelse og fornemmelse af tid. Fx 
hvornår noget starter, hvor lang tid det 
varer, eller hvor længe der er til, man 
skal noget. 

Forståelse af sekunder, minutter, 
timer, døgn og måneder er med til at 
opbygge barnets tidsfornemmelse.

Tal om tid:
Lad barnet løse ‘opgaver’ med  
klokken i forskellige hverdags-
sammenhænge. 
Spørg fx 

•  Hvad er klokken nu?  
Hvad er den om 1 time? 

•  Hvor lang tid skal bollerne  
have i ovnen? 

•  Hvornår kommer gæsterne?  
Hvor lang tid er der til det? 

• Hvornår går bussen? 
•  Hvor længe tager det at løbe 100 

meter? (gæt og prøv)

Baggrundsviden



   

Tip
Niveau 1 (grønne kort) er 
med hele og halve timer. 
Niveau 2 (blå kort)  
er med hele og halve timer  
og kvarter i og kvarter over.

Tip
Lav evt. konkurrence 
om, hvem der er 
hurtigst.

At ‘oversætte’ digitaltid til  
det analoge ur (ur med visere). 

Kvarter i og kvarter over  
(niveau 2) 

Hele og halve timer  
(niveau 1+2)

•  Klip øveurene ud og sæt viserne på  
med klipsen gennem hullerne. 

•  Fordel øveurene til deltagerne.

•   Træk et kort fra bunken eller 
bordet. Siden med den digitale tid 
skal vende opad.

•   Stil viserne på øveuret, så det  
svarer til den digitale tid på kortet.

•   Tjek på bagsiden af kortet om uret 
er stillet rigtigt.

Se film om hel, 
halv, kvarter over 
og kvarter i.

Se film om  
at døgnet 
har 24 timer
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Klip ur og visere ud
og sæt sammen.
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Spilleregler Det lærer man


