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Hemmeligheder er en højtlæsningsbog om to bjørneunger, der er bedste venner i Bjørnehaven. Nanna har det
svært. Samson har det godt. Nanna betror Samson en hemmelighed, som han ikke må sige videre. På den
måde gør Nannas hemmelighed pludselig også ondt i Samsons mave. Bogen giver børnene og de voksne, der
læser op - om det er forældre eller pædagoger - mulighed for at skabe et fortroligt rum, hvor gode
hemmeligheder, der kilder i maven, ikke behøver at blive fortalt til de voksne. Men hvor dårlige
hemmeligheder, der gør ondt i maven, skal siges. Hele vejen igennem bogen trænes børnene i at mærke efter.
Er det en god eller en dårlig hemmelighed, jeg har i maven? Hemmeligheder henvender sig til børnehavebørn i
alderen 4-7 år, men kan også læses i 0. og 1. klasse eller derhjemme. Bogen kan læses på flere måder. Enten
som en almindelig højtlæsningsbog, der kan give en god snak med far, mor eller pædagogen om at være
bedste venner og om forskellen på gode og dårlige hemmeligheder. Eller mere systematisk som en del af
børnehavens læreplaner, understøttende mål om dialogisk læsning, almen dannelse, læringsrumsindsats mv.
Bogen er blevet afprøvet af pædagoger og børn i Vejen kommune i samarbejde med Lisbeth Zornig Andersen.
Erfaringen er, at hvis børnene er ubekymrede, lytter de bare til en bog om venskaber og hemmeligheder. Men
har de ondt i maven over ting, der bekymrer dem, giver det anledning til en god snak - både børnene imellem
og blandt voksne og børn. Det anbefales, at den voksne læser vejledningen og efterordet, inden bogen læses
højt med børn.
Tag med på en rundrejse til Portugal og oplev landets spændende historie i små middelalderbyer og i
storbyerne Lissabon og Porto. Der er 'bag kameraet' artikler, videoklip og fisketips fra serien. Let me start by
saying I do not formally teach how to photograph children. Alle hemmeligheder har en nabo: Fissehviskeren:
Den.

Der er 'bag kameraet' artikler, videoklip og fisketips fra serien. I enjoy shooting family photography
sessions, but photographing children is Tag med på rundrejse i Transsylvanien, grev Draculas hjemegn, og
opdag at den bjergrige region byder på spektakulære landskaber og rig historie. Her linkes til filmene. a. '
Frank Warren, the founder of PostSecret. Nuværende udstillinger. Himmelborgens hemmeligheder: Mød
gengangerne, der er sluppet løs i det gamle slot. Men hvad skal man tro på, og hvad er. På udstillingen
’hemmeligheder alle vegne’, danner Maria Wandels grafisk. Nuværende udstillinger. På Nickelodeons
officielle hjemmeside finder du alle de bedste TV-programmer for børn, sjove spil og børnespil med alle dine
elskede yndlingfigurer. Se mere online her.

