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Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.
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Δραστηριότητα 3 – Μαθαίνοντας την ψηφιακή ώρα
Αυτή η συσκευασία περιλαμβάνει και απεικόνιση της ψηφιακής ώρας 
και κάρτες με αριθμούς για την ώρα, προκειμένου τα παιδιά να 
μπορέσουν να μετατρέψουν την αναλογική ώρα σε ψηφιακή. 
Μπορείτε να ορίσετε μία ώρα στο αναλογικό ρολόι και να ζητήσετε από 
τα παιδιά σας να κάνουν την ώρα ψηφιακή ή και το αντίστροφο. 
Ζητήστε από τα παιδιά σας να διαλέξουν μία κάρτα δραστηριότητας 
για να δείξουν τι κάνουν εκείνη την στιγμή της ημέρας. Όταν τα παιδιά 
σας αποκτήσουν πλέον αντίληψη του 12ωρου ψηφιακού συστήματος, 
μπορείτε έπειτα να προχωρήσετε και στο 24ωρο σύστημα ώρας.

Δραστηριότητα 4 – Προγραμματίζοντας την ημέρα
Προσπαθήστε να ενσωματώσετε την ώρα στις καθημερινές 
δραστηριότητες των παιδιών σας και να τα μάθετε να φτιάχνουν το 
δικό τους πρόγραμμα. Μπορείτε να ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να 
σχεδιάζουν την μέρα τους, βάζοντας τις κάρτες δραστηριοτήτων σε μία 
σειρά. Ζητήστε τους να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή ώρα και τις 
κάρτες με τους αριθμούς για να δείξουν την ώρα που θα γίνεται η κάθε 
δραστηριότητα και έπειτα να σχεδιάσουν το πρόγραμμα όλης της 
ημέρας τους.

ΜΑΘΑΙΝΩ  ΤΗΝ ΩΡΑ

Αυτό το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα παιδιά να λένε 
τόσο την αναλογική, όσο και την ψηφιακή ώρα, καθώς και να έχουν 
αντίληψη του χρόνου και του καθημερινού τους προγράμματος.

Δραστηριότητα 1 – Εξοικείωση με το ρολόι
Προκειμένου να εξοικειωθούν τα παιδιά με το ρολόι, δείξτε τους πώς να 
αναγνωρίζουν την ώρα και τα λεπτά κουνώντας τους δείκτες του ρολογιού. 
Για παράδειγμα, ο δείκτης των λεπτών, μετακινείται στον επόμενο αριθμό 
προς τα μπροστά κάθε 5 λεπτά και η ώρα έχει 60 λεπτά. Όταν ο δείκτης 
των λεπτών ολοκληρώνει έναν κύκλο γύρω από το ρολόι, τότε ο δείκτης 
της ώρας μετακινείται στον επόμενο αριθμό προς τα μπροστά.

Δραστηριότητα 2 – Ρυθμίζοντας και μαθαίνοντας την ώρα
Μάθετε στα παιδιά σας να ρυθμίζουν την αναλογική ώρα μετακινώντας 
τους δείκτες των ρολογιών μόνο προς τα μπροστά. Μπορείτε να ζητήσετε 
από τα παιδιά σας να ρυθμίσουν την ώρα στο ρολόι για εξάσκηση. Άλλος 
τρόπος εξοικείωσης με την ώρα θα ήταν να τους ζητήσετε να σας πουν την 
ώρα που θα έχετε ορίσει στο ρολόι. Συνιστάται να ξεκινήσετε την 
εκμάθηση της ώρας ακολουθώντας τα παρακάτω τέσσερα βήματα:

1.  Ολόκληρες ώρες

2.  Μισάωρα

3.  Τέταρτα

4.  Πεντάλεπτα (Διαστήματα των 5 λεπτών)
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