
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 hvad der er på billedet: 

Findes der andre slags skibe? Hvad hedder de? Hvilke farver har bilerne? Kender I nogen bil navne?  Osv. 

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

For at henlede børnene på det skriftsproglige, kan du skrive ord og evt. sætninger 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 hat 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 billedet: 

fortæl at nederst er der garager, er der mon nogen der ved hvad det er? Hvor kan biler ellers parkere?  

Skal man nogle gange betale for at parkere? Hvad hvis man er handicappet, kan man så parkere et bestemt sted 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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