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ABC-KLIP for de små Gitte Schou Hansen Hent PDF ABC-KLIP for de små er en fantasifuld, lærerig og
glad aktivitetsbog for både piger og drenge både i hjemmet, børnehaveklassen og de første klassetrin, hvor
opmærksomheden og interessen for alfabetet og det talte og skrevne sprog introduceres. Hvert bogstav er

illustreret med 3-4 sjove og genkendelige figurer, som man kan klippe i karton, samle til en sjov og dekorativ
mobile eller bruge på billedcollager. De små bogstaver kan bruges til navneskilte og til hvert bogstav er der et
sjovt vers, hvor de pågældende figurer indgår, så man kan også bruge bogen som oplæsningsbog og nyde de
farvestrålende billeder. Bogen er et godt inspirationsoplæg til samvær mellem børn og forældre, men også et
fint redskab for pædagoger og lærere, da både syn, hørelse og finmotorik stimuleres og alfabetet kan indgå
som en sjov dekoration i klasseværelset, i bogstavlege, hvor vokaler og konsonanter klippes i to forskellige

farver, og man kan lade børnene udvælge figurer, som de gerne vil klippe og fortælle en historie om.
Mulighederne er mange og sværhedsgraden er tilpasset børnefingre og børnesakse, så små detaljer kan

klippes ud og limes på eller males med tusser, afhængig af barnets tålmodighed og motorik.
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