
 

 

Du har nu helt gratis fået over 110 Brain Breaks kort/opgaver. De er lige til at udskrive og laminere, 

hvorefter du kan give dine elever den bedste skoledag. Samtidig giver jeg dig noget helt ekstra ordinært, du 

får hele 8 Breaks Talemåder kort oveni. De er under udarbejdelse, og kommer først online senere.  

Denne udgave er en smagsprøve på alle de Brain Breaks kort/opgaver der pt. findes på Matematik i 

vanskeligheder. Der er hele tiden nye spændende Brain Breaks under udarbejdelse, som kommer online så 

snart de er udarbejdet. Hvis du laver en donation til Matematik i vanskeligheder, vil jeg som tak for din 

støtte give en Brain Breaks gave, alle pengene går til betaling af hjemmesiden, samt videreudvikling af 

materialer og redskaber. I materialet kan du se, hvilken donation du mindst skal lave for at få de forskellige 

Brain Breaks gaver. 

Du skal blot lave en donation på det valgte beløb, og skrive til mig på Facebook eller mail, hvilken Brain 

Breaks gave du ønsker at få tilsendt i PDF. Husk at lave en donation til Matematik i Vanskeligheder på et 

valgfrit beløb til 61 78 65 95. Mange tak for din støtte.  

Rigtig god fornøjelse med alle disse Brain Breaks. 

Om Matematik i vanskeligheder 

Matematik i vanskeligheder laver produkter samt undervisningsmaterialer til elever, som oplever at 

matematikken er i vanskeligheder. Jeg arbejder ud fra en positiv filosofi om, at det er matematikken, som 

er i vanskeligheder og ikke den enkelte elev. 

Gør som alle andre og følg Matematik i Vanskeligheder her: 
Facebook: https://www.facebook.com/matematikivanskeligheder 
Instagram: http://instagram.com/matematikivanskeligheder.dk/ 
Hjemmeside: https://matematikivanskeligheder.dk/ 
 
Matematik i Vanskeligheder er beskyttet af lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til gældende 
Copydan Tekst & Node-aftaler 
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Besøg Brain breaks her: https://matematikivanskeligheder.dk/brain-

breaks/ 

  

 

 

 

 

 

Husk at lave en donation til 

Matematik i Vanskeligheder på et 

valgfrit beløb til 61 78 65 95. 

Mange tak for din støtte. 

MVH 

Andreas Larsen 
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