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Jeppes morfar er død Birte Overlade Hent PDF Bogen introducerer døden for børn i alderen 2-4 år, hvorfor
der præsenteres en del nye ord og begreber, som barnet får mulighed for at tilegne sig. Idéen bag bogen er at
give barnet redskaber til i en tidlig alder at italesætte døden og det, der sker i forbindelse med en jordisk
begravelse. Bogen er bygget op med spørgsmål, der henvender sig direkte til barnet, og som bygger på
iagttagelser i bogens billedmateriale, som er autentiske fotos. Teksten tager udgangspunkt i barnets

forståelsesverden. Bogen er tænkt som en stjernestund med barnet, hvor den voksne tager sig god tid til at
tale med barnet og ikke mindst giver barnet tid til selv at sige de nye ord, bogen præsenterer og giver
anledning til at inddrage. Barnet sidder på højre side af den voksne, hvor billedsiden er, mens der læses

langsomt og gives barnet tid til at reflektere, pege og stille yderligere spørgsmål. Gentagelse er kodeordet i
barnets læring af sprog. Om forfatteren: Birte Overlade er uddannet folkeskolelærer, redaktør og ejer af

Forlaget BO.

 

Bogen introducerer døden for børn i alderen 2-4 år, hvorfor der
præsenteres en del nye ord og begreber, som barnet får mulighed for
at tilegne sig. Idéen bag bogen er at give barnet redskaber til i en
tidlig alder at italesætte døden og det, der sker i forbindelse med en

jordisk begravelse. Bogen er bygget op med spørgsmål, der
henvender sig direkte til barnet, og som bygger på iagttagelser i
bogens billedmateriale, som er autentiske fotos. Teksten tager

udgangspunkt i barnets forståelsesverden. Bogen er tænkt som en
stjernestund med barnet, hvor den voksne tager sig god tid til at tale
med barnet og ikke mindst giver barnet tid til selv at sige de nye ord,
bogen præsenterer og giver anledning til at inddrage. Barnet sidder
på højre side af den voksne, hvor billedsiden er, mens der læses

langsomt og gives barnet tid til at reflektere, pege og stille yderligere
spørgsmål. Gentagelse er kodeordet i barnets læring af sprog. Om
forfatteren: Birte Overlade er uddannet folkeskolelærer, redaktør og



ejer af Forlaget BO.
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