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Min dag i børnehave Ina Victoria Schou Haller Hent PDF Frederik og Katinka er glade for at gå i børnehave.
De har mange gode venner, oplever sjove ting og lærer nyt hver dag. Men af og til går legen i hårdknude, et
barn slår sig, eller man savner mor og far. Så er det godt at kunne hjælpe hinanden, og så er det heldigt, at

Frederik og Katinka har superkræfter! De er nemlig supergode til at være gode venner!
Læs om Frederik og Katinkas dag i børnehave, og se, hvordan de løser konflikter, hjælper og trøster, ved

samling, når de spiser frokost, er på
tur eller på legepladsen. Bogen gennemgår børnenes dag i børnehave, så barnet kan genkende sin egen

hverdag. Til hver situation hører
et par spørgsmål og aktiviteter, der er tænkt som dialogskabende og fællesskabsdannende redskaber med

respekt for det enkelte barn.
Bogen er udviklet i samarbejde med Mary Fonden og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi og kan

både bruges i daginstitutionen og i hjemmet.
Fra 3 år

 

Frederik og Katinka er glade for at gå i børnehave. De har mange
gode venner, oplever sjove ting og lærer nyt hver dag. Men af og til
går legen i hårdknude, et barn slår sig, eller man savner mor og far.
Så er det godt at kunne hjælpe hinanden, og så er det heldigt, at

Frederik og Katinka har superkræfter! De er nemlig supergode til at
være gode venner!

Læs om Frederik og Katinkas dag i børnehave, og se, hvordan de
løser konflikter, hjælper og trøster, ved samling, når de spiser

frokost, er på
tur eller på legepladsen. Bogen gennemgår børnenes dag i

børnehave, så barnet kan genkende sin egen hverdag. Til hver
situation hører

et par spørgsmål og aktiviteter, der er tænkt som dialogskabende og
fællesskabsdannende redskaber med respekt for det enkelte barn.
Bogen er udviklet i samarbejde med Mary Fonden og Red Barnets

antimobbeprogram Fri for Mobberi og kan både bruges i
daginstitutionen og i hjemmet.

Fra 3 år
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