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Gal på alt og alle Anne Vibeke Fleischer Hent PDF Forlaget skriver: Der er tale om problemvrede, når barnet
alt for tit og alt for kraftigt får vredesudbrud eller raserianfald. Barnet har brug for hjælp til at styre sin vrede

og til at forstå sig selv og andre bedre, hvilket denne bog til børn mellem 4 og 8 år kan være med til.

Bogen er i to dele: I den første del hører vi om to børn og deres problemvrede. Barnet kan læse historierne
selv eller få dem læst højt. Undervejs er der forslag til samtale om emnet. Anden del er til de voksne, der

omgiver barnet i hverdagen.  

Serien Psykologi for børn handler om psykologi i børnehøjde. Det kan være svært for et barn at forstå emner
af psykologisk karakter. Bøgerne giver mulighed for, at barnet og den voksne kan tale sammen om vanskelige

emner.

 

Forlaget skriver: Der er tale om problemvrede, når barnet alt for tit
og alt for kraftigt får vredesudbrud eller raserianfald. Barnet har brug
for hjælp til at styre sin vrede og til at forstå sig selv og andre bedre,

hvilket denne bog til børn mellem 4 og 8 år kan være med til.

Bogen er i to dele: I den første del hører vi om to børn og deres
problemvrede. Barnet kan læse historierne selv eller få dem læst højt.
Undervejs er der forslag til samtale om emnet. Anden del er til de

voksne, der omgiver barnet i hverdagen.  

Serien Psykologi for børn handler om psykologi i børnehøjde. Det
kan være svært for et barn at forstå emner af psykologisk karakter.
Bøgerne giver mulighed for, at barnet og den voksne kan tale

sammen om vanskelige emner.
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