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en to tal vitaminer Carl Anker Christiansen Hent PDF Forlaget skriver: En forfriskende fornyelse og alternativ
til de tidligere rim og remser. Inspirerende til taltræning og leg med rim og remser i indskolingen.

Der er lavet mange rimremser med tal. Mange af dem er lavet af børn i sproglig leg med andre børn. Nogle
remser har til formål at udpege, hvem i en børneflok der skal begynde, være fanger i en fangeleg eller være

førstevælger. Andre er nonsensremser. De er sjove at lave, huske og sige.

21 festlige talrim hver med en munter og farvestrålende illustration. Tegningerne er lavet med henblik på at
være sjove, passe til tallet og give et godt tilskud til talrimene. Hvert tal er gengivet med talsymbol, i

tiersøjlediagram og placeret på en tallinie.

en to tal vitaminer er en bogudgave af Talplancherne med tællerim, tiersøjler og tællelinie.. Målgruppe: Fra 6
år

 

Forlaget skriver: En forfriskende fornyelse og alternativ til de
tidligere rim og remser. Inspirerende til taltræning og leg med rim og

remser i indskolingen.

Der er lavet mange rimremser med tal. Mange af dem er lavet af
børn i sproglig leg med andre børn. Nogle remser har til formål at
udpege, hvem i en børneflok der skal begynde, være fanger i en
fangeleg eller være førstevælger. Andre er nonsensremser. De er

sjove at lave, huske og sige.

21 festlige talrim hver med en munter og farvestrålende illustration.
Tegningerne er lavet med henblik på at være sjove, passe til tallet og

give et godt tilskud til talrimene. Hvert tal er gengivet med
talsymbol, i tiersøjlediagram og placeret på en tallinie.

en to tal vitaminer er en bogudgave af Talplancherne med tællerim,
tiersøjler og tællelinie.. Målgruppe: Fra 6 år
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