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Huset - dialogisk læsning i børnehave og skole Anne Marie Marquardsen Hent PDF Forlaget skriver: Huset er
både en utraditionel børnebog og en fagbog for personalet i børnehave, SFO og skole til arbejdet med børns
sprogudvikling. Materialet består af en børnebogsdel med billeder illustreret af Pia Thaulov og en fagbogsdel,

der fungerer som introduktion, dialogisk læsning og aktivitetshåndbog.

Børnebogen er velegnet til dialogisk læsning, og de tilknyttede noter udvider læseoplevelsen med nye
fortællinger, der igen udvides med aktiviteter, som er lige til at gå til i dagligdagen. Teksterne pirrer barnets

lyst til at lege, fantasere og udforske (4-8 år).

Fagbogsdelen sætter fokus på de pædagogiske læreplaners tema Kulturelle udtryksformer og værdier og
strukturerer arbejdet med de pædagogiske læreplaner ved at skabe sammenhæng til børnebogen.

Teksterne indeholder relevant teori samt anbefalinger fra sprogpakken og sprogindsatsen dialogisk læsning
samt detaljeret beskrivelse af aktiviteter og materialer. Huset inviterer til læselyst og udvikling af

institutionens sprogmiljø.
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