Nyhetsbrev september 2015
Hej!
Hoppas ni haft en skön sommar och att ni känner er laddade inför hösten.
Tipsa gärna era föräldrar om våra språkväskor eller varför inte låna en väska till er
avdelning? Väskan som innehåller böcker, spel, och tips på lekar som stimulerar
språkutvecklingen får ni ha i 4 veckor. Hör gärna av er om ni vill ha ut informationsblad om väskornas innehåll.

På vår hemsida biv.se kan nu alla som vill anmäla sig till nyhetsbrevet så tipsa
kollegor och föräldrar, direktlänk här
http://biv.se/web/arena/barn-orust#F_r_pedagoger
Som vanligt så hör gärna av er om ni funderar på något.
maja.andersson@orust.se 334346

linda.andersson@orust.se 334501

Boktips 1-3 år
Jag, Du och Vi av Linda Palm och Johanna Lundqvist Björn är tre böcker om jag,
du och vi tillsammans. Här finns tankar om kroppen, känslor och att få bli sedd.
Linda Palm är förutom författare även förskollärare.
På förlagets hemsida www.idusforlag.se finns diskussionsunderlag till varje bok.

Barnbarnsböckerna en ny serie av Cecilia Torudd.
En dag med mormor: tåget hem och En dag med morfar: sova borta är de två
första böckerna i denna serie som handlar om hur det kan vara när mormor eller
morfar ska passa barnbarnen. I höst kommer även en bok om farmor och om farfar. I En dag med mormor ska mormor hämta Oskar på förskolan och sedan ska
de ta tåget hem. Oskar vill gärna trycka på dörrknappen men någon annan hinner
före. Oskar vägrar gå av och mormor anar en annalkande katastrof.
I en dag med morfar ska Oskars mamma på klassåterträff och Oskar ska därför
sova över hos morfar. Morfar bor långt bort så de träffas inte så ofta. Oskar drabbas av mammalängtan och morfar drabbas av panik.
Detta är böcker med humor och igenkänning om vardagens små bekymmer och
om relationer.

Boktips 3-5 år

Malte Modig av Karin Jacov och Kajsa Lind handlar om
Malte som inte känner att han lever upp till sitt efternamn.
Malte är rädd för nästan allting, för mörker, att hoppa från
gungan och för arga vuxna. Malte har en kompis, Märta,
som är modigare. Hon hjälper Malte att förstå att för att bli
modig måste man först vara rädd.
Två böcker med tema räkning är Räkna
med naturen av Emma Adbåge och Tio vilda hästar av Grete
Rottböll och Lisen Adbåge. Räkna med naturen är en faktabok
med tips på mattelekar som man kan göra utomhus under olika
årstider. T.ex. kan man under hösten samla maskar och mäta
dem eller under vintern trampa upp olika former i snön.
Tio vilda hästar är en skojig räknesaga där
hästarna försvinner en efter en under hästarnas vilda äventyr.
När bara en liten häst återstår börjar det om då hästen vänder
om och räddar sina vänner och så är de plötsligt tio igen. Skriven på rim och med färgglada bilder av Lisen Adbåge.
Lisen och Emma Adbåge är för övrigt tvillingar. De både skriver
och illusterar, i dessa böcker är de illustratörer.

