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Ο χρόνοσ 

Η ώρα  

Πϊσ μετράμε τον χρόνο; Έχουμε μιλιςει ςε άλλα μακιματα για τον χρόνο και με 

ποιο τρόπο τον μετράμε. Μιλιςαμε για τισ μζρεσ, τισ εβδομάδεσ, τουσ μινεσ, τισ 

εποχζσ και τα χρόνια.  

Η ϊρα είναι μια ακόμθ μορφι μζτρθςθσ του χρόνου.  

 

 

         Η εικόνα ανακτικθκε από https://gr.pinterest.com/pin/415738609347907334/ 

 

 

 

 

https://gr.pinterest.com/pin/415738609347907334/
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Ένα ρολόι ζχει δείκτεσ. Ο χοντρόσ δείκτθσ είναι ο ωροδείκτησ που μασ δείχνει τθν 

ϊρα και ο λεπτόσ δείκτθσ είναι ο λεπτοδείκτησ που μασ δείχνει τα λεπτά τθσ ϊρασ  

 

   Η εικόνα ανακτικθκε από https://gr.pinterest.com/pin/437834395009003615/ και μερικϊσ τροποποιικθκε για τισ ανάγκεσ τθσ εξατομίκευςθσ  

 

 

 

 

https://gr.pinterest.com/pin/437834395009003615/


Μάκθμα: Κοινωνικι και Επαγγελματικι Αγωγι            Εκπαιδευτικόσ: Λουΐηα Βουγιουκλάκθ  

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Πειραιά Σχ. Έτοσ 2020- 2021 
 

 

Η εικόνα ανατικθκε από https://gr.pinterest.com/pin/809381364261928158/ 

 

 

 

 

https://gr.pinterest.com/pin/809381364261928158/
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Η εικόνα ανακτικθκε από https://gr.pinterest.com/pin/633952085048389662/ 

 

 

Όταν ο λεπτοδείκτθσ δείχνει:    τον αρικμό 12 τότε θ ϊρα είναι ακριβώσ  

Όταν ο λεπτοδείκτθσ δείχνει:    τον αρικμό 3 είναι και τζταρτο  

Όταν ο λεπτοδείκτθσ δείχνει:    τον αρικμό 6 είναι και μιςή  

Όταν ο λεπτοδείκτθσ δείχνει:    τον αρικμό 9 είναι παρά τζταρτο  

 

 

 

 

 

https://gr.pinterest.com/pin/633952085048389662/
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Βάλε αρικμοφσ ςτο ρολόι;  

Τι ϊρα δείχνει το ρολόι;  

 

 



Μάκθμα: Κοινωνικι και Επαγγελματικι Αγωγι            Εκπαιδευτικόσ: Λουΐηα Βουγιουκλάκθ  

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Πειραιά Σχ. Έτοσ 2020- 2021 
 

Βάλε τουσ δείκτεσ ςε κάκε ρολόι ανάλογα με τθ δραςτθριότθτα τθσ κάκε εικόνασ 

Τι ϊρα πασ για φπνο το βράδυ; Τι ϊρα ξυπνάσ το πρωί; Τι ϊρα πασ ςτο ςχολείο;  

 

Η εικόνα ανακτικθκε από: https://gr.pinterest.com/pin/380272762271565213/ 

https://gr.pinterest.com/pin/380272762271565213/
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Παραδείγματα 

 

                                           

           εννζα ακριβϊσ                                                                 πζντε παρά τζταρτο 

 

 

         

                                                

             δφο και τζταρτο                                                            εφτά  και μιςι  

 

 

 

 

Οι εικόνεσ ανακτικθκαν από https://gr.pinterest.com/pin/854276623059704927/ και https://gr.pinterest.com/pin/2462974785005866/ και 

μερικϊσ τροποποιικθκαν για τισ ανάγκεσ τθσ εξατομίκευςθσ  

 

 

 

 

https://gr.pinterest.com/pin/854276623059704927/
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Γράψε τθν ϊρα που βλζπεισ ςτο κάκε ρολόι 

 

                                                   

_______________________                                                       _______________________ 

 

                                                 

 

                                                   

Οι εικόνεσ ανακτικθκαν από https://gr.pinterest.com/pin/313140980337465481/ και https://gr.pinterest.com/pin/775674735795678376/ και 

https://gr.pinterest.com/pin/790522540824600051/ και μερικϊσ τροποποιικθκαν για τισ ανάγκεσ τθσ εξατομίκευςθσ 

https://gr.pinterest.com/pin/313140980337465481/
https://gr.pinterest.com/pin/775674735795678376/

