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Buster Baktus Ulrik T. Skafte Hent PDF Med billedbogen ”Buster Baktus: den store vaskehænderbog” kan
forældre, lærere og pædagoger på en underholdende måde lære småbørn at vaske hænder. Hvert eneste

småbarn må gennemsnitligt blive hjemme 12 dage om året, fordi barnet er sygt. Det er ikke alene synd for
barnet, men det betyder også, at mor eller far må blive hjemme fra arbejde for at passe barnet. De mange

sygedage som følge af snotnæser og manglende hygiejne belaster både forældre og skoler. Så det er bare med
at komme i gang ved håndvasken. Børnene i børnehaver og indskolingen kan få hjælp til at lære at vaske
hænderne ordentligt med den nye morsomme billedbog ”Buster Baktus: Den store vaskehænderbog”, der er
skrevet af Ulrik T. Skafte. Historien foregår dybt nede i en snavset og beskidt fold på hænderne af drengen
Mikkel. Her lever en masse bakterier. Bakterierne hygger sig rigtigt og breder sig, fordi Mikkel aldrig vasker
hænder. Det får store konsekvenser. Børnehaven må lukke, fordi alle er syge. Først da Mikkel og alle de andre
børn lærer at vaske hænder, bliver det hele bedre igen. Buster Baktus udkommer i den kendte serie ”Lille Bi
zoomer ind på¨…” Bogen er på 32 sider, i hard cover og stort format, 295 mm høj og 215 mm bred. Sidst i

bogen er der en vaskehænder-guide til børnene og infosider til forældre, lærere og pædagoger.

 

Med billedbogen ”Buster Baktus: den store vaskehænderbog” kan
forældre, lærere og pædagoger på en underholdende måde lære

småbørn at vaske hænder. Hvert eneste småbarn må gennemsnitligt
blive hjemme 12 dage om året, fordi barnet er sygt. Det er ikke alene

synd for barnet, men det betyder også, at mor eller far må blive
hjemme fra arbejde for at passe barnet. De mange sygedage som

følge af snotnæser og manglende hygiejne belaster både forældre og
skoler. Så det er bare med at komme i gang ved håndvasken.

Børnene i børnehaver og indskolingen kan få hjælp til at lære at
vaske hænderne ordentligt med den nye morsomme billedbog

”Buster Baktus: Den store vaskehænderbog”, der er skrevet af Ulrik
T. Skafte. Historien foregår dybt nede i en snavset og beskidt fold på

hænderne af drengen Mikkel. Her lever en masse bakterier.



Bakterierne hygger sig rigtigt og breder sig, fordi Mikkel aldrig
vasker hænder. Det får store konsekvenser. Børnehaven må lukke,
fordi alle er syge. Først da Mikkel og alle de andre børn lærer at

vaske hænder, bliver det hele bedre igen. Buster Baktus udkommer i
den kendte serie ”Lille Bi zoomer ind på¨…” Bogen er på 32 sider, i
hard cover og stort format, 295 mm høj og 215 mm bred. Sidst i
bogen er der en vaskehænder-guide til børnene og infosider til

forældre, lærere og pædagoger.
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