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dag, på godt og ondt. Der kan være mange følelser, knubs, smil og kram, som er svære at få sat ord på eller
give udtryk for i den alder. Bogen er bygget op omkring 12 rim baseret på genkendelige situationer fra det
lille barns hverdag i vuggestue. Til hvert rim hører et par spørgsmål og ideer til aktiviteter, der er tænkt som
dialogskabende og fællesskabsdannende redskaber med respekt for det enkelte barn. Hej, goddag, jakken af,
hænge den på knagen. Sutsko på, op og stå, nu begynder dagen. Bogen er udviklet i samarbejde med Mary

Fonden og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi og kan både bruges i daginstitutionen og
dagplejen samt hjemme i familien. Fra 1-3 år Denne e-bog er udgivet i fixed layout. Læs mere på

www.lrdigital.dk/guide/
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