
Læringsstile
“Lær klokken med øjne, 
ører, hænder og  krop”



”Lær klokken med 
øjne, ører, hænder, krop”

At børn lærer forskelligt, er hverken nyt eller revolutionerende, men at få mulighed for at 
anvende konkrete materialer til at støtte barnet i disse forskelligheder, dét er nyt. 

”Lær klokken med øjne, ører, hænder, krop”, er et læringsmateriale til indlæringen af 
klokken og tidsangivelse.  

Materialet bygger på teorien om læringsstile, og giver barnet mulighed for at lære klokken 
ud fra en auditiv tilgang (at bruge ørerne), en visuel tilgang (at bruge øjnene), en taktil 
tilgang (at bruge hænderne), og en kinæstetisk tilgang (at bruge kroppen).                                                                                    

For at understøtte den visuelle tilgang, indeholder materialet bl.a. en stor farvestrålende 
klokke.
                                                               
Konkrete materialer som ”Bingo, 
Clockradio, Tegn klokken, Tik-tak” er 
meget velegnet til at understøtte en 
taktil tilgang (at bruge hænderne).

Der er også materiale til de børn, som 
ønsker at bruge kroppen og bevæge 
sig, imens de lærer med f.eks. ”Pop-
corn” og ”Fluesmækker”.

Se mere information på
www.abcleg.dk



Indhold
”Lær klokken med øjne, ører, hænder, krop””

Taktil 
• Klokkebingo - hel og halv:
 - Bingoplader  med sort baggrund
 - Klokke brikker

• Klokkebingo - digitale hel tal
 - Bingoplader  med sort baggrund
 - Klokke brikker med digitale tal

• Flipflap:
 - Flipflap med hele tal
 - Skabelon1, lad børnene lave deres egne flipflapper
 
• Flipflap:
 - Flipflap med halve timer
 - Skabelon2, lad børnene lave deres egne flipflapper

• Tegn tiden:
 - Ur brikker
 - Ur skiver
 - Hey, jeg kan klokken

• Tryllemaskine - klokken:
 - 5 tryllemaskiner
 - Samle vejledning til tryllemaskine
 - Tryllekort med klokken

Visuel 
• Clockradio
 - En clockradio med talstrimler
 - Guldstjerner
 - Ur brikker

Kinæstetisk 

• Popcorn - Klokken:
  -  Store ur skiver 
 -  Små popcorn med klokken

Auditiv 
• Tik Tak:
 - Tik tak brikker
 - Ur
 - Guldstjerner


