
Kategória: mindennapi tevékenység
Fokozat: enyhe fokú demenciával élők számára

PONTOS IDŐ – Kösse össze az egyezőket!

hajnal fél 4

reggel fél 7

este 8 óra

dél

reggel 5 óra

este háromnegyed 6

reggel 8 óra

éjszaka tizenegy óra

délelőtt 
háromnegyed tíz

délután fél kettő
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reggel fél 7

este 8 óra

dél

reggel 5 óra

este háromnegyed 6
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éjszaka tizenegy óra

délelőtt 
háromnegyed tíz

délután fél kettő

Kategória: mindennapi tevékenység
Fokozat: enyhe fokú demenciával élők számára

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

EFOP -5.2.4-17-2017-00002
Demenciához kapcsolódó interprofesszionális szolgáltatások adaptációja: 
tudásbővítés és érzékenyítés helyi közösségeken keresztül



Kategória: mindennapi tevékenység
Fokozat: enyhe fokú demenciával élők számára

PONTOS IDŐ

Rajzolja be az óralapra a feladatban meghatározott időt!
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negyed kettő

nyolc óra lesz 
két perc múlva

tizenegy óra múlt 
hat perccel

éjfél

8:26

tizennégy óra

nyolc óra 
negyvenhét perc

háromnegyed öt

13:52

fél hét
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PONTOS IDŐ – Kösse össze az egyezőket!

hajnali fél öt múlt öt perccel

tíz perc múlva dél

délelőtt tíz óra

reggel hét óra lesz öt perc múlva

este nyolc óra

nyolc perccel múlt délután négy óra

éjjel háromnegyed tizenegy

délután egy óra múlt tíz perccel

három perc múlva háromnegyed kilenc

éjfél múlt tíz perccel
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