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Tæl til 10 John Nielsen Pr\u00e6stegaard Hent PDF Fra ca. 3 år. Tæl med hekse, zombier, skeletter og

fugleskræmsler. Oplev en snert af uhygge, uden at det på nogen måde bliver drabeligt. Hvis dit barn er forbi
stadiet med nuttede bamser, gammeldags legetøj og det babyagtige univers, men fortsat har behov for at øve
tal og tælleremsen, er dette den perfekte bog. Denne uhyggelige tællebog lægger op til samtale mellem barnet

og den voksne om antal og antallenes repræsentationer ved tal. Den kan desuden anvendes til at udvikle
barnets generelle talforståelse. Når barnet kan tælle til ti, kan samtalen dreje sig om, hvor mange der er
tilsammen af fx flagermus og knogler. Eller man kan tale om, hvis noget forsvinder, fx hvad nu hvis to

græskerhoveder bliver væk. Desuden kan man tale med barnet om, hvilket tal, der mon kommer lige før eller
lige efter det tal, man læser om.

 

Fra ca. 3 år. Tæl med hekse, zombier, skeletter og fugleskræmsler.
Oplev en snert af uhygge, uden at det på nogen måde bliver
drabeligt. Hvis dit barn er forbi stadiet med nuttede bamser,

gammeldags legetøj og det babyagtige univers, men fortsat har
behov for at øve tal og tælleremsen, er dette den perfekte bog. Denne
uhyggelige tællebog lægger op til samtale mellem barnet og den
voksne om antal og antallenes repræsentationer ved tal. Den kan
desuden anvendes til at udvikle barnets generelle talforståelse. Når
barnet kan tælle til ti, kan samtalen dreje sig om, hvor mange der er
tilsammen af fx flagermus og knogler. Eller man kan tale om, hvis
noget forsvinder, fx hvad nu hvis to græskerhoveder bliver væk.

Desuden kan man tale med barnet om, hvilket tal, der mon kommer
lige før eller lige efter det tal, man læser om.
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