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Sallys særlige søster Liselotte Ring Kryger Hent PDF Sally har en handicappet søster. Søster gør alt på sin
helt egen måde, som får andre til at grine. Det synes Sally er pinligt, og hun kan blive rigtig vred på søster.
Men Sally ved godt, hvorfor søster er, som hun er – og hvis hun skal være helt ærlig, så er søster også både

sjov og sød.

Bogen er en titel i en serie om sårbare børn til højtlæsning. Bøgerne er desuden velegnede til det, som kaldes
dialogisk læsning, hvor barnet engageres i det læste gennem en dialog med en voksen og andre børn.

Dialogisk læsning af bøger, som Sallys særlige søster, med et socialt og emotionelt sigte, bidrager til
børnenes emotionelle, sociale og etiske udvkling, samtidig med, at de udvikler en fælles forståelse og en

gensidig tolerance.

Bogen er forsynet med en QR-kode, der gør det muligt for børnene på egen hånd at høre historien igen og
igen.

Til pædagogen og læreren
Hvis du vil arbejde med dialogisk læsning, kan du finde vejledningen til denne bog på goo.gl/OcPy3i
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