Μαθαίνω την ώρα


Λίγα λόγια για την ομάδα. 

Η εκμάθηση της ώρας είναι μια βασική ενότητα στο μάθημα αυτόνομης διαβίωσης που γίνεται στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Τρικάλων. Το μάθημα πραγματοποιείται ανά ομάδες μαθητών που έχουν οριστεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς 2019/2020. 
Την ομάδα συντονίζουν οι εκπαιδευτικοί Θανάσης Καραγεώργος (ΠΕ30 Κοινωνικός Λειτουργός, Βάσω Παρασκευά (ΠΕ25 Ψυχολόγος) και Σταυρούλα Βουτσελά (ΠΕ29 Εργοθεραπεύτρια. 

Στο παρόν φύλλο εργασίας, θα πούμε κάποια θεωρητικά πράγματα ώστε να θυμηθούμε τι κάναμε στο σχολείο. Στο τέλος έχει έναν σύνδεσμο (λίνκ) που θα σας οδηγήσει σε ένα νέο παράθυρο, όπου υπάρχουν οι πρώτες 10 ασκήσεις σχετικά με την ώρα. 

Καλή επιτυχία! 











Ημερομηνία: 
Ονοματεπώνυμο μαθητή: 

Ας θυμηθούμε κάποια πράγματα!
Στο ρολόι ο μεγάλος δείκτης (ή αλλιώς λεπτοδείκτης) μας λέει τα λεπτά και ο μικρός ο δείκτης την ώρα. 

Στο παρακάτω παράδειγμα η ώρα είναι 1 ακριβώς (1.00)
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Στο επόμενο είναι 11 και μισή (11.30)
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Όταν ο λεπτοδείκτης είναι στο 12, τότε η ώρα λέμε ότι είναι «ακριβώς».
Στο κάτω ρολόι ο μεγάλος δείκτης είναι στο 12 και ο μικρός στο 7. Έτσι λέμε ότι η ώρα είναι 7 ακριβώς

file_4.png

file_5.wmf





Όταν ο λεπτοδείκτης είναι στο 3, τότε η ώρα λέμε ότι είναι «και τέταρτο».
Στο κάτω ρολόι ο μεγάλος δείκτης είναι στο 3 και ο μικρός στο 1. Έτσι λέμε ότι η ώρα είναι 1 και τέταρτο.
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Όταν ο λεπτοδείκτης είναι στο 6, τότε η ώρα λέμε ότι είναι «και μισή».
Στο κάτω ρολόι ο μεγάλος δείκτης είναι στο 6 και ο μικρός στο 10. Έτσι λέμε ότι η ώρα είναι 10 και μισή.
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Όταν ο λεπτοδείκτης είναι στο 9, τότε η ώρα λέμε ότι είναι «παρά τέταρτο».
Στο κάτω ρολόι ο μεγάλος δείκτης είναι στο 9 και ο μικρός στο 7. Έτσι λέμε ότι η ώρα είναι 7 παρά τέταρτο.
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Δείτε και την παρακάτω εικόνα. 
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Ασκήσεις

Ας κάνουμε μερικές ασκήσεις με αυτά που δείξαμε.

Πατήστε ΕΔΩ για να μεταφερθείτε στις ασκήσεις (πατήστε το πλήκτρο ctrl και το αριστερό κλικ του ποντικιού πάνω στο «ΕΔΩ» ή δεξί κλικ πάνω στο «ΕΔΩ» και «Άνοιγμα υπερ-σύνδεσης»). 

Θα σας ανοίξει ένα νέο παράθυρο που θα σας οδηγήσει στις φόρμες της Google. Εκεί υπάρχουν οι ασκήσεις. 

Οι εκπαιδευτικοί σας:

Θανάσης Καραγεώργος
Βάσω Παρασκευά
Σταυρούλα Βουτσελά

