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Välkommen att hitta språket på
Lödösehus.
Välkommen att försöka hitta språket med hjälp av pek- och bilder-böcker, rim
och ramsor. Med hjälp av anpassade bokpåsar, sång och kraxande vill vi
främja barnens språkutveckling och framtida läslust. Välkommen på den
första träffen 11 december på Lödösehus.
Nu kör vi igång ett nytt projekt som främst riktar sig till föräldrar med barn i
åldern 0–5 år. Ett tidigt positivt möte med böcker och bibliotek är viktigt för
att främja barnens språk-utveckling och framtida läslust. Vi vill därför erbjuda
föräldrarna att låna hem färdiga bokpåsar anpassade efter barnens ålder.
Dessa kommer att innehålla pek- och bilderböcker, sagoböcker och böcker
med rim och ramsor.
Vid några av träffarna kommer Lödöse museums museipedagog delta och
sjunga kända och okända folkliga barnvisor. Sånger och ramsor har alltid varit
ett naturligt sätt för föräldrar att hjälpa sina barns språkutveckling. Det har
även genom historien varit ett sätt att få barnet att känna sig tryggt och
omhändertaget även om föräldern var upptagen med att arbeta. Mamma eller
pappas röst lugnade och gladde barnet.
Vi sjunger, ramsar och kraxar tillsammans. Naturligtvis krävs inga
förkunskaper – vi utvecklas och lär oss av varandra. Vi har också ett
lekrum med pysselbord och möjlighet att köpa fika.
Första träffen är 11 decemeber kl. 15 på Lödösehus (tidigare Lödöse
museum).
Meddela om du vill närvara senast 4 december på telefonnummer 0520-65
96 92.

Varmt välkommen!
Hitta språket är ett språkutvecklingsprojekt som sker i samarbete med Lilla Edets
kommun och med stöd av Statens Kulturråd.
För mer information:
Krystyna Öjerskog, Lödöse bibliotek
Tfn: 0520-65 96 92
E-post: krystyna.ojerskog@lillaedet.se

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom
förebyggande och konsultativa insatser med fokus på kulturmiljö, naturvård,
arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet - men
bedriver också ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.
Västarvet driver verksamheten på Bohusläns museum, Göteborgs
Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd &
Byggnadsvård, Vänersborgs museum, Vitlycke museum och Västergötlands
museum. Läs mer om Västarvet på www.vastarvet.se
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