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Følg frøen Ina von Barm Hent PDF Forlaget skriver: Følg frøen er en samling helt nye opgaver til de yngste
skolebørn – lige til at printe og bruge i klassen. Blandt dinoer, drager, fisk og flyveøgler løser barnet opgaver

med spor, spejlinger, former og labyrinter.

Opgaverne er inddelt i 9 kategorier. Der er en kort vejledning med løsningsforslag til hver opgave. Til nogle
af opgaverne er der flere løsningsforslag eller alternativ anvendelse – f.eks spil.

Materialet består af et vejledningshæfte og en cd med 75 opgaveark. Der er opgaver, hvor børene skal
genkende tal og finde mængder, og opgaver hvor fokus er rettet mod finmotorisk træning ved at følge en

streg, fortsætte et påbegyndt mønster eller selv tegne konturerne til et tegneark. Desuden er der de velkendte
labyrintopgaver, der træner både finmotorik og øje-hånd koordination sammen med opgaver, der træner
visuel perception og øver skriveretningen. Børnene kan også komme på sporet af de geometriske former

gennem skelne- og farveopgaver.

Opgaverne til skolestarten er tænkt som et supplement til de materialer, klassen i øvrigt arbejder med.
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