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Når ungerne ikke gider andet end at siddeog stene computer, mobil
og Netflix, er man som forælder slem til at kaste sigud i lange
historier om de gode, gamle dage, hvor man blot skulle have

envandpyt at pjaske i for at more sig i timevis. Et hævet øjenbryn er
ofte deneneste reaktion, man får for den gode historie.

 
Løsningen på problemet er ifølgeforfatterne af bogen Tag ud med
dine børn ganske enkelt, at man som forælderskal gøre ord til

handling og venligt, men bestemt beslutte, at nu er det ud!Og så er
det selvfølgelig ikke kun børnene, der skal have en på opleveren,

menogså forældrene.
 

Det handler om nærvær, sammenhold og nyeudfordringer, når man
som familie skal lave mad over bål og erobre øde øer ikano! Det er

ikke kun klassikere af denne type, man finder i bogen Tag ud
meddine børn: Blandt de 20 ture, som er inddelt efter årstiderne,
finder man ogsåde skæve udflugter, hvor man konkurrerer om at
finde det klammeste eller om atblive mest våd i regnvejret. Eller

hvad med idéen om at lave isdiamanter ifryseren med fryseposer og
frugtfarve?

 
Familievejleder Lola Jensen har skrevetforordet, hvor hun er inde på

vigtigheden af, at hele familien går offline ogmøder fælles
udfordring – sammen.

 
Forfatterne er parret Rikke Berg og CasperKjerrumgaard, som

sammen med deres fire sammenbragte børn har prøvet
alleudflugterne af på egen krop. Familien danner således rammen for

de sjove udflugter,som er lige til at kopiere. Bogen er fuld af
tjeklister, gode tips og ikkemindst lækre billeder af en familie i fuld

gang med at blive rige påoplevelser!
 

 

Forlaget skriver:

Når ungerne ikke gider andet end at siddeog stene computer, mobil



og Netflix, er man som forælder slem til at kaste sigud i lange
historier om de gode, gamle dage, hvor man blot skulle have

envandpyt at pjaske i for at more sig i timevis. Et hævet øjenbryn er
ofte deneneste reaktion, man får for den gode historie.

 
Løsningen på problemet er ifølgeforfatterne af bogen Tag ud med
dine børn ganske enkelt, at man som forælderskal gøre ord til

handling og venligt, men bestemt beslutte, at nu er det ud!Og så er
det selvfølgelig ikke kun børnene, der skal have en på opleveren,

menogså forældrene.
 

Det handler om nærvær, sammenhold og nyeudfordringer, når man
som familie skal lave mad over bål og erobre øde øer ikano! Det er

ikke kun klassikere af denne type, man finder i bogen Tag ud
meddine børn: Blandt de 20 ture, som er inddelt efter årstiderne,
finder man ogsåde skæve udflugter, hvor man konkurrerer om at
finde det klammeste eller om atblive mest våd i regnvejret. Eller

hvad med idéen om at lave isdiamanter ifryseren med fryseposer og
frugtfarve?

 
Familievejleder Lola Jensen har skrevetforordet, hvor hun er inde på

vigtigheden af, at hele familien går offline ogmøder fælles
udfordring – sammen.

 
Forfatterne er parret Rikke Berg og CasperKjerrumgaard, som

sammen med deres fire sammenbragte børn har prøvet
alleudflugterne af på egen krop. Familien danner således rammen for

de sjove udflugter,som er lige til at kopiere. Bogen er fuld af
tjeklister, gode tips og ikkemindst lækre billeder af en familie i fuld

gang med at blive rige påoplevelser!
 

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Tag ud med dine børn&s=dkbooks

