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Gräva, gunga, plaska!
En första pekbok om saker att göra ute.
Den här boken passar som en första pekbok!
Här finns sådant som ni gör ute gestaltat av åtta små barn, dessutom avslutas boken med en möjlighet att peka
och sätta ord på saker som finns i boken, så som t.ex. hink.
OLIKA förlag tilldelades Rättvisepriset 2012 och Stenbecksstipendiet för sitt arbete för jämställdhet och
jämlikhet i bokvärlden. Boken är tryckt i vår geografiska närhet på miljöcertifierat papper och tryckeri.
Sagt om boken:
Mitt barn älskar de här bilderna.
Vill läsa om och om igen. Själv gillar jag att det är så många olika barn.
Förälder

Fina, klara färger och ett väldans bra innehåll!
Agnetha, läsare
Det är ett nytt barn på varje sida och av deras ansiktsuttryck kan man utläsa en känsla. På sista uppslaget finns
en sak från varje sida som gör att det blir en slags sammanfattning. Detta är en mycket enkel bok som ger det
lilla barnet upplevelse tack vare de härliga och genomtänkta bilderna. De olika lekarna som illustreras är väl
valda för att barnet skall känna igen sig.
Roligt med en bok för så små barn som är tänkt både ur etniskt och ur genusperspektiv.
BTJ Berit Aler
Nu är mitt barn för stort för pekbok så jag kan inte testa den på honom, men jag är övertygad om att han skulle
gilla dem. Jag tycker också om att det bygger på verb, som kramas, gunga och plaska. I slutet av böckerna får
vi substantiven till verben nalle, gunga, pöl och stövel. Det enda som är tråkigt är att fler barnboksförfattare
inte inser att det i böcker fortfarande är ont om barn med annan hudfärg än vit.
Feministbiblioteket
Två mysiga böcker om aktiviteter som de flesta brukar göra och nog alla känner igen. Gunga, krama och bada,
det gillar väl de flesta. Och varje uppslag öppnar för prat om mycket annat, för den som vill förlänga
sagostunden lite.
Vi Föräldrar Anna Matzinger
Leka Brygge er en perle enten du ønsker spennende aktiviteter eller en rolig ferie. Stedet for tankeflukt, sterke
naturopplevelser og gode fiske-muligheter.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus viverra magna turpis, sed posuere eros
pharetra eu. Fusce maximus finibus metus, vel volutpat lectus. Leka er eneste øykommunene som tvinges til
sammenslåing, tross at folketall, resultater og kvalitet verken er bedre eller dårligere enn de andres. Norge er
et av verdens vakreste land. Her finnes tusenvis av spennende naturperler. I 2006 ga vi ut boka ”100 norske
naturperler” som omtalte de flotteste og. Tenk deg å våkne opp på ei strand, under åpen himmel på ei øy langt
ute i havgapet. Over deg svever et havørnpar majestetisk. Storhavet drønner utafor. Her kommer mine
inntrykk fra årets 17. maifeiring på Leka. Det er tredje året på rad nå at jeg deltar på feiringen ute på sagaøya,
og det er like hyggelig. Finn din nærmeste Tjæralin forhandler. Kopirett © 2017 Alle rettigheter er reservert
Tjæralin AS. På Prestegården vektlegges vakre og enkle omgivelser, både inne og ute. Det vakre er unikt og i
balanse. Slik er det også med skjønnheten i mennesker.
Fattigdommen i Norge er nesten doblet siden år 2000. Dette merkes også i Nord-Trøndelag. Nye beregninger
viser at 2.267 nordtrønderske barn vokser opp. Bygg arkitekttegnet hus med Nordbohus. Med Nordbohus sine
arkitekter kan du nå tegne og bygge ditt perfekte drømmehus. Les mer om arkitekttegnet hus her!

