
Skal jeg fortælle dig om autisme?
Hent bøger PDF

Jude Welton

Skal jeg fortælle dig om autisme? Jude Welton Hent PDF Forlaget skriver: I denne bog kan du møde Tom - en
dreng, der har autisme. Tom fortæller om sit liv med autisme set med hans øjne. Bogen kan hjælpe børn og

voksne til bedre at forstå de udfordringer, der følger, når man har autisme.

Tom beskriver bl.a.:

· sin følsomhed over for sanseindtryk som lyde, syn, berøring, smag og lugte

· hvad det vil sige at være ´socialt blind´

· hvordan faste rutiner og gentagelser kan gøre hans verden mindre forvirrende

· hvordan kammerater, forældre, lærere og pædagoger kan hjælpe ham med de udfordringer, der
følger med at have autisme

Denne flot illustrerede bog er en ideel introduktion til autisme til børn og unge i alderen syv år og opefter
samt til forældre, venner, lærere og andre fagfolk, der arbejder med børn med autisme. Bogen kan også bruges

som udgangspunkt for en diskussion i klassen.

»Jo tydeligere børn med autisme er for andre, desto bedre bliver de forstået. Og jo tydeligere børn med
autisme er for sig selv, jo bedre kan børn med autisme forstå andre. Begge dele kan denne bog hjælpe med

til.«
- Anne Vibeke Fleischer, neuropsykolog
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