TAL – KLOG
Kan du li’ at :
Tælle
Bygge med klodser
Lave eksperimenter
Stille spørgsmål
Undersøge ting
Spille spil med tal og bogstaver
Have orden omkring dig

Og du er god til at:
Løse opgaver
Finde ud af, hvad der hører sammen
Tegne mønstre
At fornemme tiden f.eks. hvornår er det
spisetid/sovetid
Så er du Tal-klog.

MENNESKE – KLOG
Kan du li’ at :
Ha’ mange venner.
Være med i en gruppe.
Tale med folk.
Være sammen med andre.
Vise omsorg for andre.
At lege rollelege/regellege.

Og er du god til at:
At vente på tur.
Klare konflikter.
Forstå andre.
Lede og organisere.
Få andre til at blive gode venner.
Udtrykke glæde og sorg.
Forstå andres mimik og kropssprog.
Tabe og vinde i spil.
Så er du menneske – klog.

SELV – KLOG
Kan du li’ at:
Lege selv og selv gå i gang.
Dyrke dine egne interesser.
Tænke meget over tingene.
Bede andre om hjælp.

Og er du god til at:
Forstå dig selv.
Følge dine ideer.
Være dig selv.
Sætte en leg i gang.
Rydde op efter dig selv.
Så er du Selv – klog.

NATUR – KLOG
Kan du li’ at:
Være ude i naturen.
Have et kæledyr.
Dyrke planter i vindueskarmen.
Studere vind og vejr.
Vide og interessere sig for hvor maden.
kommer fra.

Og er du god til at:
Tage ansvar for planter og dyr.
Ordne og sætte ting i system.
Forstå udendørslege.
Så er du Natur – klog.

MUSIK – KLOG
Kan du li’ at:
Synge.
Nynne melodier.
Lytte til musik.
Spille på et instrument.
Få en god følelse af musikken.

Og er du god til at:
Opfange lyde.
Huske melodier.
Lægge mærke til rytmer.
Så er du Musik – klog.

KROPS – KLOG
Kan du li’ at:
Bevæge dig f.eks. sangleje.
Bruge kroppen.
Røre ved ting.
Spille skuespil.
Tage tøj af og på.
Løbe rundt i skoven.

Og er du god til at:
Sport / gymnastik.
Dans.
Teater.
Så er du Krops - klog.

BILLED – KLOG
Kan du li’ at:
Bruge dine kreative evner.
Tegner.
Bygge.
Dagdrømme.
Se billeder og film.
Sætte form og farver sammen.
Lægge puslespil.

Og er du god til at:
At kende former og farver.
Forestille sig ting.
Gåder.
Labyrinter.
Farver.
Huske hvor du bor, din familie, og hvad
du hedder.
Så er du Billed – klog.

ORD – KLOG
Kan du li’ at:
Legeskrive Tal og ord.
Høre historier.
Fortælle om oplevelser.
Diskutere.
Lytte til andre.
Sige rim og remser.

Og er du god til at:
Huske:
Navne.
Steder.
Almindelige ting.
At modtage en kollektiv besked.
Så er du Ord – klog.

