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Regn den ud! Anne Lene Johnsen Hent PDF Regn den ud! er en revolutionerende guide til matematik. Den er

alt, hvad du behøver for at hjælpe dit barn med grundskolematematik. Bogen viser, hvilke steder i
grundskolens matematikpensum børn og unge altid har det svært med, og hvorfor. Derudover viser den,

hvordan man løser dette problem på den mest effektive måde. Forældrene behøver ikke selv at være dygtige
til matematik for at kunne hjælpe barnet. Bogen prikker hul i myten om, at terperi er måden at blive god til
matematik på. Ved i stedet at rette op på "grundmuren" kan du hjælpe barnet til at opnå fantastisk fremgang.

· Skaber en solid grundmur, som barnet kan bygge videre på

· Anbefales til alle, som synes matematik er frustrerende og vanskeligt

· Eliminerer lektiekrig og frustration

· Passer til børn i børnehave- og skolealder, men også til unge og voksne
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