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Hvor er Søvnig? Katja Bøggild-Qwist Hent PDF Forlaget skriver: Hvor er Søvnig? er en eventyrlig
godnathistorie om hundehvalpen Søvnig, som er forsvundet lige inden sengetid.

For at finde Søvnig tager barnet på en eventyrrejse til Søvnigs yndlingssteder. Rejsen foregår i en magisk
luftballon og slutter naturligvis med, at Søvnig bliver fundet.

Fortællingen kan bruges som en fantastisk bro til nattens drømme, da den er fyldt med positive ord og
budskaber, som er med til at skabe en afslappende og rolig måde at afslutte dagen på.

Fortællingen indeholder ligeledes en enkel men effektiv form for afslapning, som gør det nemmere for barnet
at give sig hen til roen.

Fortællingen er skrevet således, at barnet oplever at være hovedperson i fortællingen.

Fokus: At skabe fysisk og mental ro ved sengetid - samt styrke barnets selvværd.

Alder: 3+

Varighed: 10 min 30 sek.
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