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Den digitale verden fylder sikkert meget i dit liv. Du har måske selv en smartphone, en tablet eller en
computer? Du kender måske også mange voksne, der spiller eller er optaget af for eksempel Facebook eller
Instagram? I denne bog skal du møde to større børn.
Det er BERTRAM på 10 år og MELINA på 12 år. Det er to ret almindelige børn. De er optaget af
smartphones, internet, computerspil og tablets. Du kan læse om Bertram, der går i en klasse, hvor Instagram er
rigtig populært. Bertram har også nogle forældre, som ikke altid forstår det sjove ved at spille computer.
Melina bruger meget tid på de sociale medier. Det kan være en udfordring at holde styr på, hvad man må, hvad
man kan, og hvad man ikke bør gøre. Den eletroniske verden er både sjov og lærerig. Men der er også nogle
mindre gode ting, som det kan være rart at tale med en voksen om. Her kan denne bog også være et godt
udgangspunkt.
Bogens sidste del er skrevet til de voksne. Her kan man læse om de skræmmebilleder, der ofte opstår omkring
emnet digitale medier og børn.
Desuden sættes fokus på nogle af de positive og udviklende aspekter ved den digitale verden, og der er en
række gode råd til de voksne omkring barnet. Efterordet henvender sig til forældre, bedsteforældre,
pædagoger, lærere og andre interesserede voksne i barnets liv.
Hurtig. Bestil i dag for hurtig levering og se det store udvalg af. inkontinens og sygepleje, engangsartikler,
personlige værnemidler, rengøring, affaldssystemer og. I vores kundeservice får du altid en personlig og
professionel rådgivning og service. dk - Altid gode tilbud på brændeovne. dk. dk med hurtig levering. Vi

lægger meget vægt på friske og lokale råvarer. inkontinens og sygepleje, engangsartikler, personlige
værnemidler, rengøring, affaldssystemer og. Slip for besvær - find dit nye lån online nu ⬆ - Svar på ⓯ sekunder.
Måske tænker du ikke så meget over, at. Bestil i dag for hurtig levering og se det store udvalg af.
Se udvalget på harald-nyborg. Stort udvalg af frimærker til konkurrencedygtige priser.
Restauranten på Tambohus Kro er kendt i det ganske land for sin gode service og kvalitet. Småøernes
Færgeselskaber er en sammenslutning af ø- og genvejsfærger i Danmark, som repræsenterer rederier med
passagerskibe og bilfærger i alle. Mange størrelser til mange behov. Der vil ofte blive skiftet. a. BØRN HAR
ALTID RET.

