
Lær klokken  
- Udvidelse til dit klasseur 



Vejledning 
 
Fagligt område: At lære at aflæse et analogt ur, samt at se 
sammenhængen mellem et digitalt og analogt ur.   
  
Forberedelse: Kronbladene er sat sådan op i denne fil, at man kan få 
uret til at have skiftevis 2 farver af kronblade. For at opnå denne 
effekt skal du have 2 gange 3 stk. farvet papir. Lig dem skiftevis i en 
bunke, og put dem i printeren. Du kan nu printe fra side 3 til 8 i denne 
fil. Laminer bladene, klip dem og sæt dem ud fra dit ur i klassen.  
På side 9 er tallene fra 13-24, som en ekstra tilføjelse til urskiven. 
Udskriv denne side på en tredje farve papir (evt. hvid, da det nemmere 
ses), laminer og klip tallene ud. Sæt nu disse op på urskivens krans, 
således at eleverne erfarer og lærer at klokken et om eftermiddagen 
hedder 13:00.   
Hvis dit ur ikke er udstyret med tallene 1 -12 er der på side 10, lavet 
disse en anelse større end de andre tal, så der er plads til begge tal 
på uret.  
 
Sådan kan materialet anvendes:  Som supplement til din undervisning 
om klokken.  
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Udgivelse 
 
Tak for at du har hentet mit materiale! Jeg håber du og dine elever vil synes om det.  
 
Dette materiale er udarbejdet at Anna Skjødt Rye Olesen 
 
Materialet indeholder 11 sider med 12 kronblade og tallene fra 1-24 til uret.  
 
Fonte fra http://www.1001freefonts.com/ 
 
Kronbladet er selvfremstillet i paint  
 
Derud over er der er brugt clipart fra flg. 
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