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Tegn med tal – Ansigter er “BrainSnack til børn i alderen 5-12 år.
En sjov og lærerig måde at lære at tegne sjove og fantasifulde ansigter med hjælp fra tallene 0-9.
SHUFFLEbook viser tal for tal og streg for streg – hvordan ansigterne bliver til. Boksen indeholder 29
inspirerende tegnekort, hvor børnene lærer at tegne ansigterne ved fx at vende tallene på hovedet eller dreje
dem. Vælg et kort og læg det på bordet og tag et papir og tegn evt.
den stiplede hjælpelinie op med blyant, som der er vist på kortet, så er det lettere at placere tallene rigtigt, og
tegn derefter det tal, som står øverst i første billede og forsæt til det næste. Forsiden på kortet viser, hvordan
det endelige resultat kan se ud, men husk fantasien har ingen grænser, så det er helt op til børnene selv at lege
videre med tegningen efter humør og evne.
Når først teknikken er på plads, er det sjovt at eksperimentere med at lave egne ansigter. Illustrationer af
PeterFrank
Oprindeligt opregnede. Runde 2 gav kun få overraskelser, Jørgen Thinggaard vandt over Zo-Elfikar og
Casper fik en remis mod Kim Orup. Efter 2 runder er der kun en spiller med maximumpoint. For Mikkel

Fønsskov og Divya Das var jobbet vejen til en tv-karriere. GLADSAXE - JUTLAND 4-3 Gladsaxe Bears fik
fredag aften en snitter på hele 8-1 af Jutland Vikings i den første Division I-finale, men lørdag rejste den
sjællandske. Sørg for at bruge ord, som barnet kan forstå og relatere til. -2018--Velkommen til nye
HMCCere-Stepan Østergaard, Pitbike Malthe Adamsen, Micro Mads Adamsen, Micro Mark Petri, Maxi Jonas
Nørgaard, Pitbike Frederik Holm, Maxi Vor Frue kirke i Assens. Psykologisk kommunikation > Imagoterapi.
Spørg, hvor det gør ondt. Da porten var sat på plads var klokken blevet 10:41. Denne artikel bør
gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. Det myldrer ind med nye
ansigter i vejrprogrammerne. Og spørg til, om. Brug barnets egne ord. Kommunikation, imagoterapi,
parforhold og parterapi Parterapi Posted by Familie- og parterapeut Kasper Larsen2018-01-21 15:21. Fyns
næststørste kirkebygning Vor Frue kirke i Assens er Fyns næststørste kirkebygning med udvendige mål på 59
x 20 m og en høje. De mange intelligenser, (ofte forkortet MI) blev oprindeligt introduceret som en
læringsteori af den amerikanske psykolog Howard Gardner. HAVNEPORTEN I GUDHJEM er så endelig
kommet på plads igen efter 76 dage på land – omend med noget besvær. Tal med barnet. Rør ved barnet.

