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Luskepeter Jens S. Holt Hent PDF Bogen om 'Luskepeter' indeholder en række små naturlige fortællinger,
hvor der på en naturlig måde, ud over det underholdningsmæssige aspekt, er lagt særlig vægt på en naturlig,
seriøs realisme, en informativ naturlig læring, og en sund, naturlig, inspirerende og hyggelig kommunikation
mellem fortæller og lytter. Således kan fortællingerne også ses som et naturligt oplæg til, at lytteren selv, på
en ligefrem og naturlig måde, kan supplere det fortalte med egne observationer og oplevelser, samtidig med

at fortælleren også selv kan supplere med sine egne oplevelser og erfaringer.

Historierne er mest skrevet for den aldersgruppe af børn, hvor de fleste nok vil være afhængige af, at der er en
lidt mere erfaren læser, der fortæller og formidler historierne for dem. Endvidere er fortællingerne også for
voksne, der generelt har med børn at gøre, set ud fra den betragtning, at de forskelligartede aktiviteter, der

fortælles om i bogen, kan være en god inspiration til interessante og lærerige aktiviteter, som læseren selv kan
arrangere for børnene, og input til at læseren selv kan finde på helt andre aktiviteter, som på en lignende

lærerig måde kan fornøje og underholde børnene.

 

Bogen om 'Luskepeter' indeholder en række små naturlige
fortællinger, hvor der på en naturlig måde, ud over det

underholdningsmæssige aspekt, er lagt særlig vægt på en naturlig,
seriøs realisme, en informativ naturlig læring, og en sund, naturlig,
inspirerende og hyggelig kommunikation mellem fortæller og lytter.
Således kan fortællingerne også ses som et naturligt oplæg til, at
lytteren selv, på en ligefrem og naturlig måde, kan supplere det
fortalte med egne observationer og oplevelser, samtidig med at
fortælleren også selv kan supplere med sine egne oplevelser og

erfaringer.

Historierne er mest skrevet for den aldersgruppe af børn, hvor de
fleste nok vil være afhængige af, at der er en lidt mere erfaren læser,

der fortæller og formidler historierne for dem. Endvidere er
fortællingerne også for voksne, der generelt har med børn at gøre, set
ud fra den betragtning, at de forskelligartede aktiviteter, der fortælles
om i bogen, kan være en god inspiration til interessante og lærerige
aktiviteter, som læseren selv kan arrangere for børnene, og input til

at læseren selv kan finde på helt andre aktiviteter, som på en
lignende lærerig måde kan fornøje og underholde børnene.
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