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efter samme koncept.

Noah går i børnehaveklasse med Rosa. I bogen følger vi Noah, og hvordan han oplever og tackler de
forskellige situationer og aktiviteter, der foregår i en børnehaveklasse. Den Trin for Trin færdighed, der især

er fokus på, er selvkontrol - hvordan Noah øver sig i at stoppe op og tælle til ti.

Bogen om Noah kan anvendes til dialogisk oplæsning i børnehaveklassen og i de ældste grupper i
børnehaven. I børnehaven kan præsentationen af de forskellige aktiviteter, der foregår i en børnehaveklasse så

som spil, musik, idræt, dagens program, frikvarter mm. desuden være med til at præcisere børnenes
forestilling om, hvad det vil sige at gå i børnehaveklasse.

Bagerst i bogen er der både forslag til spørgsmål og den samme teoridel om dialogisk læsning, som i Bogen
om Rosa.. Målgruppe: Fra 5 år
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