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forældreguide til dig med børn i 0.-3. klasse: Vil du gerne give dit barn et solidt matematisk fundament? Vil
du gerne give dit barn et højt matematisk selvværd? Vil du gerne lære at støtte dit barns læring i forhold til
emner i skolen med praktiske ideer, lege og opgaver? Kirsten von Müllen guider forældre til børn i 0.-3.
klasse i et let forståeligt sprog. I bogen får du råd og vejledning til at støtte dit barn og give det et højt
matematisk selvværd, så matematikundervisningen i skolen bliver en god oplevelse hele vejen igennem

indskolingen. Forstå hvilke mål der er med matematikundervisningen i 0.-3.klasse, og hvordan du kan hjælpe
med hjemmearbejdet på en god måde. Kommas forældreguide giver dig også forslag til at forklare, lege og

træne matematik, så dit barn bliver i stand til selv at løse sine opgaver.
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