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quizze. Vi lærer noget samtidig! De 1200 spørgsmål til de 3-4 årige øger den sproglige opmærksomhed og

børnenes  paratviden.

Bogen er beregnet til bønehave- og dagplejebørn, og spørgsmålene har fokus på børnenes almenviden.
Tosprogede børn kan få afprøvet deres paratviden omkring danske sange, traditioner, ord og vendinger.

Spørgsmålene er inddelt i forskellige emner:
- farver

- mad og drikke
- dyr
- navne

- kroppen og sanserne
- sange, rim, remser og musik

- arbejde
- naturen
- hjemmet

- højtider og traditioner

Eksempler
Hvilket af ordene agerhøne og agern eller vandhane og vandbøffel er dyr?
Nævn et dyr som lever i skoven,  et dyr om kan stikke, et dyr som spiser fisk

Inde i min farmors hus, er en frygt’lig masse …
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