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Den store snikke-snakkebog Ina Victoria Schou Haller Hent PDF Følg Ronja og Pelle gennem en hel dag,

hvor de står op, spiser morgenmad, kommer i institution og ender dagen ude på landet, hvor de skal sove hos
mormor og morfar. Psykolog Ina Haller har sammen med tegneren Lea Letén begået en bog, som inviterer til
samvær og dialog med barnet. Bogen kan både bruges derhjemme, men er også oplagt i institutioner. "Vi har
lavet en bog til dig, der gerne vil gøre læsning med små børn til en sjov og lærerig aktivitet, hvor I bruger
hele kroppen og alle sanser til at læse, opleve og lege bogen, samtidig med at barnet udvikler sit sprog, sit
ordforråd og sin motorik. Igennem hele bogen er der nemlig forslag til spørgsmål, dialog og leg, men det

allervigtigste er samtalen med barnet og barnets egne kommentarer og spørgsmål." Denne e-bog er udgivet i
fixed layout. Læs mere på www.lrdigital.dk/guide/
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