
Navn(e): Klasse: Navn(e): Klasse:

1a 12:00 02:00 10:00 1a 12:00 02:00 10:00

2a 11:00 10:30 12:30 2a 11:00 10:30 12:30

3a 02:00 01:00 10:00 3a 02:00 01:00 10:00

4a klokken er tolv klokken er halv et klokken er halv to 4a klokken er tolv klokken er halv et klokken er halv to

5a klokken er ti klokken er halv to klokken er halv et 5a klokken er ti klokken er halv to klokken er halv et

6a klokken er halv to klokken er et klokken er halv tre 6a klokken er halv to klokken er et klokken er halv tre

7a 03:00 03:30 02:30 7a 03:00 03:30 02:30

8a 02:30 02:00 03:30 8a 02:30 02:00 03:30

9a 05:30 04:00 04:30 9a 05:30 04:00 04:30

10a klokken er tolv klokken er tre klokken er halv to 10a klokken er tolv klokken er tre klokken er halv to

11a klokken er ti klokken er halv to klokken er halv fire 11a klokken er ti klokken er halv to klokken er halv fire

12a klokken er halv to klokken er tolv klokken er fire 12a klokken er halv to klokken er tolv klokken er fire

13a 05:00 06:00 06:30 13a 05:00 06:00 06:30

14a 07:30 07:00 06:30 14a 07:30 07:00 06:30

15a 07:00 06:30 06:00 15a 07:00 06:30 06:00

Tag de 15 kort, med numrene 1a til 15a. Kopier svararket til eleverne - måske kan der være 4 svarark på en A4.                          

Tag eleverne med ud i et område, med hvert/parvist et svarark og en tusch. Fordel de 15 kort og START.  

Tag de 15 kort, med numrene 1a til 15a. Kopier svararket til eleverne - måske kan der være 4 svarark på en A4.                   

Tag eleverne med ud i et område, med hvert/parvist et svarark og en tusch. Fordel de 15 kort og START.  

Svarark - markér det rigtige svar

Opgave fra trine-evald.dk, "Andre Fag", "Almen Viden", "svararkUrHH01.pdf"

Lærer! Sådan gør du: Find det MIX & MATCH sæt der hedder "M & M, Ure Hele og Halve 01" på trine-evald.dk. Brug 

søgefunktionen. Udskriv brikkerne, kopier dem over på karton, laminer og skær dem. Brug dem som quiz og byt. 

Svarark - markér det rigtige svar

Opgave fra trine-evald.dk, "Andre Fag", "Almen Viden", "svararkUrHH01.pdf"

Lærer! Sådan gør du: Find det MIX & MATCH sæt der hedder "M & M, Ure Hele og Halve 01" på trine-evald.dk. Brug 

søgefunktionen. Udskriv brikkerne, kopier dem over på karton, laminer og skær dem. Brug dem som quiz og byt. 


