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Venner og veninder Rikke Mølbak Hent PDF Forlaget skriver: I denne bog møder du Nikolaj og Amalie. De
har det til fælles, at de har svært ved at få nye venner. Og at holde fast på dem, de allerede har!

Det kan faktisk være rigtig besværligt, alt det med venner. Det er ikke let at regne ud, hvordan man skal gøre.
Eller at finde på, hvad man kan sige, hvis der er en, man gerne vil være sammen med. Det kender du måske
selv? Hvordan får man en bedsteveninde? Hvor mange sms´er må man sende? Hvordan kommer man ud af

rollen som computernørd?

Der er ti historier om Nikolaj og Amalie i bogen. Når du læser historierne, kan det være, at du kan få nogle
gode ideer til, hvordan man bliver en rigtig god ven. Og lidt tips og ideer til at forstå de skjulte regler.

I bogens sidste del er der et kapitel til de voksne, der gerne vil hjælpe børn, der har svært ved at få venner.
Dette gælder såvel barnets nære voksne, som alle der arbejder med børn og inklusion.

 

Forlaget skriver: I denne bog møder du Nikolaj og Amalie. De har
det til fælles, at de har svært ved at få nye venner. Og at holde fast på

dem, de allerede har!

Det kan faktisk være rigtig besværligt, alt det med venner. Det er
ikke let at regne ud, hvordan man skal gøre. Eller at finde på, hvad
man kan sige, hvis der er en, man gerne vil være sammen med. Det
kender du måske selv? Hvordan får man en bedsteveninde? Hvor
mange sms´er må man sende? Hvordan kommer man ud af rollen

som computernørd?

Der er ti historier om Nikolaj og Amalie i bogen. Når du læser
historierne, kan det være, at du kan få nogle gode ideer til, hvordan
man bliver en rigtig god ven. Og lidt tips og ideer til at forstå de

skjulte regler.

I bogens sidste del er der et kapitel til de voksne, der gerne vil hjælpe
børn, der har svært ved at få venner. Dette gælder såvel barnets nære

voksne, som alle der arbejder med børn og inklusion.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Venner og veninder&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


