
Busca o agulla dels minuts:

Practica les hores en català

Retalla les busques (agulles) que trobaràs a continuació. La que marca els
minuts és la llarga i la que marca les hores és la curta. 

Posa la pàgina del rellotge (pàgina 2) dins d'una funda de plàstic i situa les
agulles al centre del rellotge (la part que no té fletxa al centre).

Pots plastificar les agulles i clavar-les al centre del rellotge amb algun
enquadernador o fastener... i a practicar! Comença situant les següents
hores en el rellotge, i després practica-les com tu vulguis. 

DOS QUARTS I CINC DE DUES - LES TRES EN PUNT - UN QUART DE SIS - 
TRES QUARTS I DEU DE DOTZE - LES VUIT I CINC - TRES QUARTS DE NOU 

Busca o agulla de les hores:

Més recursos educatius a www.uncopdema.cat

Corregeix els dubtes aquí: https://www.softcatala.org/hora-en-catala/

https://www.softcatala.org/hora-en-catala/
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1.- Situa la busca (agulla) dels minuts sobre un número. 

2.- Situa la agulla de les hores entre dos números. 

3.- Digues l'hora començant per la frase que hi ha al costat del número de l'agulla dels minuts
i al final afegeixes l'hora cap on va la petita. 

4.- Els primers 14 minuts (vermell) són de l'hora d'abans.
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Més recursos educatius a www.uncopdema.cat

Recorda...


