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Nanna på Bjørnehjem Lisbeth Zornig Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Nanna på Bjørnehjem er en
højtlæsningsbog om to bjørneunger, der er bedste venner i Bjørnehaven. Nannas forældre kan ikke passe godt

nok på Nanna, og derfor skal Nanna på Bjørnehjem. Det bekymrer Samson, der forestiller sig alt muligt.
Indtil han kommer på besøg hos Nanna på Bjørnehjemmet og ser, at hun har det godt.

Nanna på Bjørnehjem henvender sig til børn i alderen 4-7 år. Den kan læses i daginstitutionen, 0.-1. klasse
eller derhjemme - enten som en almindelig højtlæsning eller som en del af læreplanerne i børnehaven eller

skolen, fx som dialogisk læsning.

Bogen er afprøvet af pædagoger og børn i Aarhus kommune i samarbejde med Lisbeth Zornig Andersen.
Erfaringen er, at bogen giver anledning til en god snak om rummelighed og tabuer om, hvad det vil sige at

være anbragt uden for hjemmet, fx på børnehjem.

Det anbefales, at den voksne læser forordet, vejledningen af psykolog Rikke Yde Tordrup og efterordet, inden
bogen læses højt med børn.

 

Forlaget skriver: Nanna på Bjørnehjem er en højtlæsningsbog om to
bjørneunger, der er bedste venner i Bjørnehaven. Nannas forældre

kan ikke passe godt nok på Nanna, og derfor skal Nanna på
Bjørnehjem. Det bekymrer Samson, der forestiller sig alt muligt.

Indtil han kommer på besøg hos Nanna på Bjørnehjemmet og ser, at
hun har det godt.

Nanna på Bjørnehjem henvender sig til børn i alderen 4-7 år. Den
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