angives fra 0 til 100 år. Og det giver skam
god mening. For julehygge med julesange
og julegodter er noget, man aldrig bliver
for gammel til. Sangene, der er både de
gammelkendte og de lidt mere moderne,
findes trykt på den ene side af kortet,
imens den anden side byder på en
illustration.

Shufflebooks ... sang, leg og
aktiviteter!
af Robert Johannes Rasmussen
Det er december, og julen har længe stået
for døren. Hvorfor så ikke byde den ind i
varmen til lidt julesang og hjemmebag?
Her kan SHUFFLEbook: Kom og syng med
os - Jul være en nyttig og behjælpelig sag at
have ved hånden. Ikke blot er der hele 24
julesange - trykt på lækre og tykke papkort
med illustrationer af Marie-Claire Meyer
Holbek - nej, der er skam også opskrifter
(fem af slagsen) på flødekarameller,
julekonfekt, kanelboller, peberkager og
risengrød.
Så man får altså hele 29 sang- og
aktivitetskort, der nok skal kunne give
timevis af fornøjeligt julesamvær.
Sættet, der leveres i en fin boks, kan lige
sluses ind i reolen blandt de øvrige og mere
traditionelle børnebøger, og henvender sig
til en yderst elastisk aldersgruppe, der

Når julen er vel overstået, og nisser og pynt
igen gemt af vejen, så kan man tage fat i en
anden fantastisk SHUFFLEbook, nemlig
Kom og syng med os - Til de små ... der
findes naturligvis også en udgave til de
store!
Her finder man 29 populære og klassiske
børnesange, der - som julesættet - er trykt
på tykt og gedigent pap, der nok skal kunne
holde til små ivrige børnefingre. Her er
aldersangivelsen sat til 0-3 år, hvor
udgaven til de store børn går fra 4 til 7.
Der er timevis af underholdning gemt i
disse fantastiske SHUFFLEbooks, der på
fornem vis involverer børnene aktivt i
sanglegene, og som stimulerer dem visuelt
med de meget fine illustrationer, der er
blevet udfærdiget til sangkortene.
Hvis man vil købe et - eller flere - af disse
bokssæt, hvilket jeg kun kan anbefale, at
man
gør,
så
kan
man
besøge
SHUFFLEbooks hjemmeside, hvor man
også
kan
se
de
mange
andre
SHUFFLEbooks, der findes. Her kan man
også læse nærmere om, hvilke sange
boksene indeholder samt finde vejledning
og information.
Besøg hjemmesiden her: KLIK
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