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Tak, fordi du hentede mit materiale       

Håber du og dine elever kan få glæde af det. 

 

Dette materiale er udarbejdet af Jette Paulsen, og lavet med henblik på at træne 

børns finmotorik. 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til mit materiale er du meget velkommen 

til at skrive til mig på: nejsbjerg27@gmail.com 

 

Husk dette materiale er nu dit. Du kan tage materialet med dig, hvis du flytter skole, 

Du må gerne have materialet liggende på både dine computere og tablet, og du må 

printe det til eget brug - og naturligvis kopiere til din egen undervisning. Men du må 

ikke lave fildeling eller udlevere kopier til dine kollegaer og venner. 

Husk at indberette til Copydan, HVIS din skole er udvalgt som kontrolskole. 

Illustrationerne/rammerne i materialet er hentet ved https://pixabay.com/da/ 
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