
Hvor mange af hver? Egnet til børn i indskolingen & børn der kan tælle og skrive tallene (har talforståelse) 

Til de børn der ikke helt har styr på tallene, kan du starte med printene: øve skriv tal og du kan øve tælle lege. 

Inden du går i gang, kan du med fordel snakke om dyrene på billedet: 

Hvilke dyr er der? Findes de i Danmark? Kan man se dem i Danmark? Hvor lever de? Osv. 

Lad børnene byde ind med deres erfaringer og dermed fremme deres sproglige kompetencer. 

For at henlede børnene på det skriftsproglige, kan du skrive dyrenes navne og evt. sætninger på tavlen.  

Når børnene farvelægger tegningerne, øver de finmotorik og koncentration. Det kan dog for nogle børn være uoverskueligt/

uoverkommeligt at skulle farvelægge det hele, bed dem derfor vælge en tegning ud, som de vil farvelægge. 
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Hvor mange af hver? Egnet til børn i indskolingen & børn der kan tælle og skrive tallene (har talforståelse) 

Til de børn der ikke helt har styr på tallene, kan du starte med printene: øve skriv tal og du kan øve tælle lege. 

Inden du går i gang, kan du med fordel snakke om pingvinerne på billedet: 

Hvilke dyr er det? Der findes mange slags pingviner, kender I dem? Hvad laver pingvinerne på billedet?  Osv. 

Lad børnene byde ind med deres erfaringer og dermed fremme deres sproglige kompetencer. 

For at henlede børnene på det skriftsproglige, kan du skrive de forskellige slags pingviner på tavlen.  

I kan også snakke om historien: Olivers drøm. Kan de huske hvad der skete i historien og er der nogle af tegningerne der passer 

til? 
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Hvor mange af hver? Egnet til børn i indskolingen & børn der kan tælle og skrive tallene (har talforståelse) 

Til de børn der ikke helt har styr på tallene, kan du starte med printene: øve skriv tal og du kan øve tælle lege. 

Inden du går i gang, kan du med fordel snakke om pingvinerne på billedet: 

Hvad mon det er de spiser? Hvad spiser de ellers? Hvor lever pingviner?  Osv. 

Lad børnene byde ind med deres erfaringer og dermed fremme deres sproglige kompetencer. 

For at henlede børnene på det skriftsproglige, kan du skrive nogle af ordene som børnene siger på tavlen.  
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Hvor mange af hver? Egnet til børn i indskolingen & børn der kan tælle og skrive tallene (har talforståelse) 

Til de børn der ikke helt har styr på tallene, kan du starte med printene: øve skriv tal og du kan øve tælle lege. 

Inden du går i gang, kan du med fordel snakke om dyrene på billedet: 

Hvad hedder de? vad mon det er de spiser? Hvad spiser de ellers? Hvor lever de?  Osv. 

Lad børnene byde ind med deres erfaringer og dermed fremme deres sproglige kompetencer. 

For at henlede børnene på det skriftsproglige, kan du skrive nogle af ordene som børnene siger på tavlen.  

 

 

Forfatter & Illustrator Pia Gravlund Kinch Ilsfort 


