
Dig og mig og vi to
Hent bøger PDF

Dig og mig og vi to Hent PDF Forlaget skriver: Leg med læsning
Bøgerne til legelæsning er beregnet til børn, der leger, at de læser – i børnehaven, 0. - 1. klasse eller hvor som
helst, der er brug for en god læsestart. Børn, som har vanskeligheder med talesproget, kan bruge bøgerne som
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Legelæsning – hvordan?
Den voksne og barnet læser bogen sammen, mens de kigger på billederne et for et. Bagefter får barnet bogen

og legelæser ud fra billederne med støtte i rimene.

Bogen indeholder
Dig og mig og vi to sejled’ i en træsko…....
Hvad skal vi lege? Katten op at stege……..
En kat i en hat. En flue i en stue………….....
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