
 Egnet til børn der kan tælleremsen 1 til 10  

Start med at sig tælle remsen fra et til ti med børnene. Ved børnene hvordan tallene ser ud? Måske de har lyst til at skrive dem 

på tavlen. Er der nogen af børnene der ved hvilket tal der er højest og hvilket tal er lavest? Find på ting i lokalet som I kan tælle. 

Fx hvor mange har lyst hår? Hvor mange har mørkt hår? Hvilke var der flest af? Færrest af? 

Lav evt. 3 kolonner på tavlen, hvor du skriver det op I vil tælle, samt lavt/højt eller flest/færrest, brug forskellige udtryk for 

samme betydning. Skriv tallene ind i kolonnerne. Børnene lærer om tallenes udseende og mængder. 

Idé, layout & forfatter: Pia Gravlund Kinch Ilsfort 

Illustrator: Sarah Mølbak Ilsfort - Marianne Gravlund Ilsfort 
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