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"Rita lätt: Djur" är boken som lär en sexåring att rita djur och bli
stolt över det fina resultatet. Det är samtidigt en inspirationsbok för vuxna som vill rita med sina barn, men
inte kan komma på vad … eller vet hur man tecknar just en elefant!Det kan vara svårt att rita djur som man
vill ha dem. Med hjälp av "Rita lätt: Djur" får man en bra vägledning. Börja med enkla streck och cirklar och
bygg på steg för steg. Här lär man sig grunderna på ett pedagogiskt sätt och många små knep som är bra att
känna till. Att rita katter, hästar, giraffer, fladdermöss och krokodiler enligt instruktionerna i "Rita lätt: Djur"

har testats i barngrupper med mycket gott resultat. Man ska inte rita i själva boken och därför kan man
använda den om och om igen. Det praktiska formatet gör den lätt att ta med på resan. ”Lätt att rita jätte-

jättefina djur!” Morris, 6 år
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