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arbeidsmåter og materiell! | Malimo Klokkeoppgaver Kittys engelskoppgaver Video 245 KLOKKA på norsk
Hverdagsmatte – praktisk regning for voksne Kompetanse Norge Klokka | UNDERVISNINGSMETODER –
last ned gratis ... ¿Qué hora es? Flashcards | Quizlet
Oppgavebloggen: KLOKKA Matematikk - Tid og klokke
Lær klokka – Gruble.net Klokka, kvart på/over
Oppgaver Om Klokka Oppgaver og øvelser for barn å
skrive ut Hva er klokken? L0 Klokkeoppgaver - Kittys
oppgaver Tekstoppgaver hva er klokka – Planet Psyd
Klokkerebus - matematikk.org
Engelsk – skolekassa.no
Tekstklokkeslett skal skrives om til digitale klokkeslett. Eleven
skal øve på forståelsen av hva «fem på», «ti på» osv betyr. Det
viser seg at det er ikke alltid barna klarer å se sammenheng
mellom for eksempel «klokka er fem over tre» og 15:05 på
telefonen.
Ekstra klokkeoppgaver [BM-NN-ENG] | Malimo
Klokka 2 - fra digital til analog klokke (klikk for å finne opplegget)
Oppgavekort - Klokka 2 har samme funksjon som de forrige, men
er omvendt. Her er den digitale klokken utgangspunktet og
elevene skal gjøre om tidspunktet til en analog klokke.
Oppgavebloggen: Klokka
To enkle ekstraark med klokkeoppgaver. Det ene arket har
ferdigutfylte oppgaver, mens det andre arket kan brukes til å
lage oppgaver selv. �� De kommer både med norsk og engelsk
overskrift, så det kan brukes i begge fagene. Last ned her:
Ekstra klokkeoppgaver NB! Når du klikker på linken for å laste
ned vil den automatisk starte […]
Tid og klokke / Matematikk 1. - 2. trinn / Salaby Intro
La elevene deretter sitte sammen to og to. Gi de muntlige
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oppgaver hentet fra deres egen hverdag som de skal løse
sammen. F.eks: – “Ali står opp klokka 08.00 om morgenen. Gjør
slik at klokka viser tidspunktet Ali står opp.” Etter hvert som de
er ferdig, løfter de klokka opp i været slik at læreren kan se om
det er riktig.
Klokka - tips, arbeidsmåter og materiell! | Malimo
Tren på å lære deg klokka.
Klokkeoppgaver - Kittys engelskoppgaver
Mange linker til klokke-oppgaver finner du i dette innlegget !
(Trykk HER )! .
Video 245 KLOKKA på norsk
Elevene får beskjed om hvor mange oppgaver det er. Viktig å
understreke for elevene at: Elevene må samarbeide og være
nøyaktige. Feil på enkeltoppgaver gjør det umulig å finne
løsningsordet. Elevene løser oppgaver i valgfri rekkefølge. De må
selv holde oversikt over hvilke oppgaver de har løst.
Hverdagsmatte – praktisk regning for voksne - Kompetanse
Norge
Klokka er to om dagen. Es mediodía. Det er midt på dagen. Es
medianoche. Det er midnatt. A las dos. Klokka to. A las siete.
Klokka sju. A las cinco y media. Klokka halv seks. A las nueve de
la noche. Klokka ni om kvelden. A la una menos cuarto. Klokka
kvart på ett. A las cuatro y cuarto. Klokka kvart over fire. un
minuto. et minutt.
Klokka | UNDERVISNINGSMETODER – last ned gratis ...
Aktiviteter for barn til utskrift. Øvelser for print for førskole og
grunnskole. Arbeidsoppgaver å skrive ut. Oppgavene Hva er
klokken? L0
¿Qué hora es? Flashcards | Quizlet
This feature is not available right now. Please try again later.
Oppgavebloggen: KLOKKA
Lær deg klokka på engelsk, test deg selv. Starfall. Lær ord om
kroppen, badet, kjøkkenet, kjæledyr og leker. ... oppgaver og et
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engelsk bibliotek for deg på 5., 6. og 7.trinn. Worldstories. ... Lær
om dagens Storbritannia og livet over hele verden. Øv på
grammatikk og lesing.
Matematikk - Tid og klokke
Regneoppgaver med klokka. Ukeslekse for 4. trinn. Ukeslekse for
5. trinn. Jeg må bare få frem at i alt mitt arbeid med
klokkelæring så er denne oppgavegeneratoren helt uunnværlig.
Her kan man lage oppgaveark med akkurat de klokkeslettene
man vil, og variasjonsmulighetene er store.
Lær klokka – Gruble.net
This feature is not available right now. Please try again later.
Klokka, kvart på/over
Linker til nettsteder om KLOKKA : KLOKKA.NO - trykk her . Max.fri
- oppgaver lenger ned på siden, trykk her . Salaby - Tid, trykk her
...
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markerskole.no - Hvor mye er klokka? Oppgaver;
homeschoolmath.net - Oppgavegenerator. Klokka.
worksheets.theteacherscorner.net - Lag klokke oppgaver.
Mulighet for å skrive inn norsk instruksj. math-aids.com - Lag
forskjellige typer tidsoppgaver; Kittys oppgaver - Hva er klokka
om 1 time? Test; mathworksheets4kids.com - Telling time
worksheets ...
Oppgaver og øvelser for barn å skrive ut Hva er klokken? L0
På nettstedet jeg lenker til her kan du laste ned fine arbeidsark
for å jobbe med klokka, både digitalt og analogt. Du kan skrive
ut ferdige ark, eller du kan plotte inn verdier slik at du får
arbeidsark med de eksakte klokkeslettene du ønsker. Arkene kan
brukes både i mattetimene og i engelsktimene, og passer for
mange trinn. Jeg har selv brukt det nettstedet myyyeee ;-)
Klokkeoppgaver - Kittys oppgaver
Under Tid og klokke finner du Hele timer, Halve timer, Kvart
over, Kvart på, Still klokka - hele timer, Still klokka - halve timer,
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Still klokka - kvart på, Still klokka - kvart over, Rett tid til rett
sted, Finn riktig klokkeslett, Memory, Test deg selv.
Tekstoppgaver hva er klokka – Planet Psyd
Klokke. En samling av klokkeoppgaver for barn i norsk
barneskole. Oppgavene er laget med både analoge og digitale
klokker og lærer barna å forstå tid og klokkeslett, samt å lese
klokken.
Klokkerebus - matematikk.org
Det inneholder regneeksempler og 260 oppgaver med fasit.
Tekstene og oppgavene er hentet fra dagliglivet og tilpasset
voksne som trenger å lære praktisk regning på et grunnleggende
nivå. Du kan laste ned Hverdagsmatte helt gratis.
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