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eksperter på hver sit område - inspiration, viden og idéer fra sig til alle, der ønsker at hjælpe børnene bedst
muligt på vej til et levende og stærkt sprog. Med et veludviklet sprog - mundtligt, skriftligt og kropsligt - vil
barnet stå stærkt i mange af livets vigtigste forhold, både uddannelsesmæssigt, menneskeligt og socialt.

Bogens kapitler sætter fokus på eksempelvis indretning af sprogstimulerende rum, fællesskabets betydning
for sprogudviklingen, anerkendelse og motivation som sprogligt brændstof, støtte til børn med særlige behov

og tidlig introduktion af skriftsproget i børnenes liv.

Lotte Salling er uddannet bevægelsespædagog og er forfatter til bøgerne Leg sproget frem og Aktive
fortællinger, rim og remser samt en lang række børnebøger. Herudover arbejder hun som foredragsholder for

pædagoger og andre om sprogstimulering af børn.. Målgruppe: Beregnet for pædagoger, dagplejere,
pædagogiske konsulenter, lærere i indskolingen samt pædagogstuderende
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