
30 små historier
Hent bøger PDF

Gerda Nam\u00f8
30 små historier Gerda Nam\u00f8 Hent PDF Gerda Namø fortæller historier til børnene på den gode,

gammeldags måde. I 30 skønne historier kommer vi vidt omkring i verden og møder Maja, der kan flyve, den
lille alf, der leder efter et sted at bo og kommer med på hundredekronesedlens lange rejse fra hånd til hånd.
Historierne i denne bog henvender sig til både små og større børn. Den ene halvdel af historierne kan bruges

til de største børnehavebørn, mens den anden halvdel egner sig til de lidt større skolebørn. Og så kan
historierne faktisk også læses med udbytte af de voksne! Idéen bag historierne er, at de skal sætte børnenes
tanker og fantasi i gang. De fortæller om børns liv i andre lande og i andre tider, så efter endt læsning er der
rig mulighed for at snakke sammen om det, man lige hat hørt. For børnehavebørnenes vedkommende kan

historierne også være afsæt for at lave nogle tegninger om det fortalte. Gennem identifikation med
historiernes personer er det tanken, at børnene kan indleve sig i fremmede universer og på den måde udvikle
evnen til indføling og stimulere en nysgerrighed over for andre mennesker og deres livsverdener. Uddrag af
bogen: Carl Emil spiste cornflakes om morgenen. Rigtig meget. Der lå en kupon indeni, hvor der stod, at man
kunne være heldig at vinde en tur med en rumfærge. Det ville Carl Emil rigtig gerne. Han havde glemt alt om
kuponen, da der en dag kom et brev til Carl Emil: ”Du er den heldige vinder af rumturen.” Far og mor sagde,

at det kunne der overhovedet slet ikke være tale om. Carl Emil var kun 10 år, så det var helt udelukket.
Sikken en ballade, der nu blev. Carl Emil tudede og tudede, han nægtede at spise, ville slet ikke tale med far
og mor. De blev helt bekymrede og begyndte at undersøge sagen grundigt. Der var tre rumpiloter – de skulle
også tage prøver på den nye planet, man ville forsøge at nå. Man ville have noget jord, nogle planter, og

måske nogle insekter, som man kunne undersøge. Der skulle også en meget rig amerikaner med. Han havde
betalt en masse penge, så han var en vigtig person, desuden var der en ung forsker, der skulle hjælpe til med
at tage prøverne, og som skulle fotografere. Han var også dansker, og han var ikke så gammel. Far og mor
talte med ham, og han lovede at tage sig godt af Carl Emil. Så fik han lov. Om forfatteren: Gerda Namø er
uddannet FDZ-zoneterapeut og driver trods sine mere end 80 år en helseklinik. Hun er desuden tilknyttet

Humlemagasinet, hvor hun deler ud af sin store viden om danske konger og dronninger.

 

Gerda Namø fortæller historier til børnene på den gode, gammeldags
måde. I 30 skønne historier kommer vi vidt omkring i verden og

møder Maja, der kan flyve, den lille alf, der leder efter et sted at bo
og kommer med på hundredekronesedlens lange rejse fra hånd til
hånd. Historierne i denne bog henvender sig til både små og større

børn. Den ene halvdel af historierne kan bruges til de største



børnehavebørn, mens den anden halvdel egner sig til de lidt større
skolebørn. Og så kan historierne faktisk også læses med udbytte af
de voksne! Idéen bag historierne er, at de skal sætte børnenes tanker
og fantasi i gang. De fortæller om børns liv i andre lande og i andre
tider, så efter endt læsning er der rig mulighed for at snakke sammen
om det, man lige hat hørt. For børnehavebørnenes vedkommende
kan historierne også være afsæt for at lave nogle tegninger om det
fortalte. Gennem identifikation med historiernes personer er det
tanken, at børnene kan indleve sig i fremmede universer og på den
måde udvikle evnen til indføling og stimulere en nysgerrighed over
for andre mennesker og deres livsverdener. Uddrag af bogen: Carl
Emil spiste cornflakes om morgenen. Rigtig meget. Der lå en kupon
indeni, hvor der stod, at man kunne være heldig at vinde en tur med
en rumfærge. Det ville Carl Emil rigtig gerne. Han havde glemt alt
om kuponen, da der en dag kom et brev til Carl Emil: ”Du er den
heldige vinder af rumturen.” Far og mor sagde, at det kunne der

overhovedet slet ikke være tale om. Carl Emil var kun 10 år, så det
var helt udelukket. Sikken en ballade, der nu blev. Carl Emil tudede
og tudede, han nægtede at spise, ville slet ikke tale med far og mor.
De blev helt bekymrede og begyndte at undersøge sagen grundigt.
Der var tre rumpiloter – de skulle også tage prøver på den nye
planet, man ville forsøge at nå. Man ville have noget jord, nogle
planter, og måske nogle insekter, som man kunne undersøge. Der

skulle også en meget rig amerikaner med. Han havde betalt en masse
penge, så han var en vigtig person, desuden var der en ung forsker,
der skulle hjælpe til med at tage prøverne, og som skulle fotografere.
Han var også dansker, og han var ikke så gammel. Far og mor talte
med ham, og han lovede at tage sig godt af Carl Emil. Så fik han lov.

Om forfatteren: Gerda Namø er uddannet FDZ-zoneterapeut og
driver trods sine mere end 80 år en helseklinik. Hun er desuden

tilknyttet Humlemagasinet, hvor hun deler ud af sin store viden om
danske konger og dronninger.
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