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De små tosprogede quizzer Kirsten Ahlburg Hent PDF Forlaget skriver: De små tosprogede quizzer er en bog
med over 1000 spørgsmål til 3-6 årige tosprogede børn, men alle kan være med. Opgaverne i bogen udvikler
børnenes almene og sproglige viden og handler om emner, der er nærværende i barnets miljø. Bogen kan

sagtens bruges i børnehaveklasser.
Det er kendetegnende for tosprogede småbørn, at de som 3-årige kun kan enkelte ord, når de starter i
institutionen. Mange børn mangler ord, der hører til hjemmelivet, den private sfære og livet uden for

institutionen.

Quizbogen repræsenterer mange forskellige emner. I hvert emne er der taget højde for at starte med lette
spørgsmål, så barnet får en succesoplevelse og mod på senere læring og ny sprogtilegnelse. I senere opgaver
bliver nogle af de svære ord gentaget, så de bliver aktive ord for barnet. Det er vigtigt, at målgruppen får

kendskab til de lidt sværere emner, som fællesbetegnelser, forholdsord og mere abstrakte spørgsmål, inden de
starter i skole. Disse lidt sværere opgaver er samlet bagerst i bogen. Der er ikke svarliste til spørgsmålene, da

svarene forventes kendt af den voksne.

Emner:
- Tøj

- Hjemmet
- Navne

- Mad og drikke
- Tal og tid

- Dyr
- Trafik

- Danmark
- Det danske sprog

- De svære. Målgruppe: Fra 3 år
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