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Klockrent Klockaretorp!

Tjena! Det är Bea!
Holger och Fixx har gjort en låt om den analoga klockan.
Minutvisaren är den långa visaren. När den pekar rakt upp, alltså på tolvan, är det en 
heltimme. Till exempel klockan tolv.
För varje minut som går flyttar sig minutvisaren ett steg.
Samtidigt som minutvisaren flyttar sig rör sig timvisaren också, fast mycket långsammare 
mot nästa hela timme. 
När minutvisaren har rört sig ett helt varv runt, alltså 60 minuter, har timvisaren rört sig till 
nästa hela timme.
Många klockor har en tredje visare, en sekundvisare. 
I den här låten kommer vi att prata om timvisaren och minutvisaren.

Tiden, tiden går! Tiden, tiden går! Tiden går!...

Var femte minut pekar minutvisaren på en siffra. 
Vad siffrorna betyder för minutvisaren ska vi berätta för dig nu.

1 är fem över.
2 är tio över.
3 är kvart över och kossan käkar klöver.
4 är tjugo över.
5 är fem i halv.
6 är halv och jag rider på en kalv.
Fem över halv när visaren står på 7.
När visaren står på 8 , den är tjugo i nu.
9 är kvart i.
10 är tio i.
11 är fem i.
12 är hel, yihi!

Tiden flyger och timmarna smyger.
Sekunderna går fort men vi glömmer inte bort minuterna som går, för tiden sätter spår.
15 minuter över, kvart över, kvart över.
15 minuter är lika med en kvart. 
På en timme går det fyra, sen är det klart.
Halva varvet, halvvägs till hela.
En timme kan man dela. Två halva blir den hela.
När visaren är på 6 är den halv, värsta käckt!
15 minuter innan, en kvart till heltimman.
Klockan den är kvart i, det närmar sig nu. 
Det finns 12 hela timmar - det vet väl redan du?



Ja, precis! 
På den analoga klockan kan man se 12 olika timmar.
Men som alla vet har dygnet 24 timmar.
Det ser man bättre på den digitala klockan, som går ända upp till 24.

1 är fem över.
2 är tio över.
3 är kvart över och kossan käkar klöver.
4 är tjugo över.
5 är fem i halv.
6 är halv och jag rider på en kalv.
Fem över halv när visaren står på 7.
När visaren står på 8 , den är tjugo i nu.
9 är kvart i.
10 är tio i.
11 är fem i.
12 är hel, yihi!

Innan tiden är helt slut tänkte jag passa på att berätta att ett dygn är 24 timmar. 
En timme är 60 minuter och en minut är 60 sekunder. Allt gott!
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