
 

GØY MED 

MATEMATIKK!  
BLI MED PÅ SPENNEDE REALFAGSKURS I 

REGI AV @PI-PARKEN 
Dysleksi Sandefjord og Larvik  arrangerer kurs 
for 1. – 4 klassinger i samarbeid med @pi-parken 

Temaet på kurskveldene er i hovedsak matematisk 

begrepsforståelse, men også spennende forsøk på forskerrommet. 

Metodene vi bruker i @pi-parken vil hjelpe barna til å "knekke 

matematiske nøtter". Matematikk er mer enn bare tall, men 

mønster, former og dagligdagse ting vi omgir oss med i det daglige. 

 Les mer på Facebook om hva som skjer i @pi-parken. 

 

 

 

Matematikk er 

mer enn bare tall! 

 

Kursdatoer: 

23.05 tirsdag   

31.05 onsdag    

07.06 onsdag     

14.06 onsdag     

 

Kl. 17.30 – 20.00 

 

STED  

@pi-parken 

 

 

Kursholdere: 

Camilla og Cake 

 

@PI-PARKEN 

Nedre Fritzøegate 2,3264 
Larvik 

www.pi-parken.no 

 

 

 

https://www.facebook.com/piparken/?fref=ts


 

Til våre medlemmer 😊                                           Larvik 27 april 2017. 

 

Dysleksi Sandefjord og Larvik arrangerer kurs i hvordan forstå 

mattebegrep.  

Vi vet at mange barn med lese og skrivevansker / dysleksi også sliter 

med matte, og begrep som meter, mengde osv. 

@pi-parken barnehage i Larvik er gode på å lære barn begrep ved at de 

aktivt får være med på og både prøve å gjøre for og lære. 

Se vedlegg med informasjon om kurset. 

Dere kan lese mer om @pi-parken her. 

http://www.ifokusbarnehagene.no/pi-parken/ 

  

Påmeldingsfrist 15 mai. Begrenset antall plasser. 

Gratis for medlemmer. 

100 kroner per barn som ikke er medlem. 

➢ Bindende påmelding. Skulle dere bli forhindret i å delta, så gi 

beskjed sånn at om noen står på venteliste kan få mulighet til å 

delta på kurset. 

➢ Påmelding med navn og alder på barnet, pluss og epost / telefon til 

foresatt. 

➢ Vi kommer til å servere litt å spise til barna, så om det er allergi så 

skriv dette i påmeldingen.  

Lurer dere på noe angående kurset så ring Laila på telefon 92465185. 

  

Påmelding sendes til Laila Brandsdal Johnson  

Epost. johlaila@online.no   

Hilsen oss i Dysleksi Sandefjord og Larvik 

http://www.ifokusbarnehagene.no/pi-parken/
mailto:johlaila@online.no

