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Tryk og glad godnatlæsning Katrine Birk Hent PDF Forlaget skriver: Det kan være svært at få en lille
energifyldt tumling til at sove! Med Tryk og glad godnatlæsning tilbydes et enkelt redskab til at skabe ro og
gode betingelser for en hyggestund mellem barn og voksen – og at gøre kroppen klar til en god nats søvn.
Med syv små godnathistorier om Lille Tumle, der alle lægger op til blid akupressur og zoneterapi under

højtlæsningen, er bogen et bud på et kærligt putteritual – og et konkret værktøj til de situationer, hvor både
forældre og barn har brug for at komme ned i tempo. Første del af bogen giver forældrene et indblik i syv

forskellige akupressur- og zoneterapi-punkter på barnets krop, som skaber balance og hjælper søvnen på vej.
Desuden tilbydes et indblik i højtlæsningens mange gode egenskaber. Anden del er en rigt illustreret

billedbog til de mindste, hvor syv små historier om Lille Tumle og hendes tøjdyr alle lægger op til at falde til
ro. Hver godnatfortælling inkorporerer et punkt fra bogens første del, som hjælper til en rolig og

hyggelig aftenstund med nus og nærvær.
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