Min Tid
Min Tid består av en låda som innehåller flera olika pedagogiska hjälpmedel. De kan kombineras på olika
sätt och användas efter varje elevs förmågor och förutsättningar. Oavsett hur man arbetar med Min Tid så
är fyra nyckelord avgörande:

• undersöka
• visualisera
• dokumentera
• bearbeta och resonera

Det är eleverna som ska undersöka tiden i deras egen vardag. Hjälpmedlen i Min Tid arbetar med att göra
tiden synlig och greppbar.
Eleverna ska samla och dokumentera sina erfarenheter av tid. Med hjälp av materialet får eleverna
begrepp för tiden som de kan använda i samtal med andra elever men också med lärare och vuxna.

Alla elever har en egen Tidbok där man kan dokumentera och samla sina mätningar av olika aktiviteter .
Min Tid innehåller ett Kvartur, som man kan mäta tid med, en referensremsa med magneter så att hela
klassen kan se en visuell bild av aktivitetens längd, en tjugominutersstock, en lärarhandledning och
programmet Visa Tid. (se mer om det på nästa sida)

Visa Tid

Visa Tid innehåller flera olika delar som alla visar tid på ett visuellt sätt. Programmet kan användas
gemensamt på en kallad Smartboard eller individuellt i elevernas egna datorer. Visa Tid lägger sig
alltid överst så man kan hålla ett öga på tiden samtidigt som man arbetar med något annat. Eleven
kan välja en tidpelaren, ett kvartur eller någon av timrarna. Programmet finns på ett USB-minne och
behöver därför inte installeras.

Från menyn väljer man olika sätt att visa tid.

Kvarturet visar tiden fram till en
händelse i form av prickar. Denna bild
visar att det är fyra prickar kvar till
lunch. Det betyder en timme.

Timrarna räknar ned tiden.
Varje röd prick motsvarar en
minut. Eleven kan välja mellan
fem, tio och femton minuter. Här
visas timern för fem minuter.

Visa Tid ingår i Min Tid,
men kommer även säljas separat.
Abilia kommer att sälja.

info@abilia.se

Frågor kan också skickas till:

Tidpelaren visar tiden som ett
dagsschema. För varje kvart så
slocknar en svart prick. Man kan
se när saker ska hända.

Trollreda resurscenter
info@trollreda.se
www.trollreda.se

