
Guide til piger
Hent bøger PDF

Sabine Lemire
Guide til piger Sabine Lemire Hent PDF "Guide til piger" er en bog om at gå fra at være et barn til at blive en
ung pige. Der sker meget i årene, fra du er ca. 10 til 14 år. Både indeni og udenpå. Det kan være, du får andre
interesser og nye venner, din krop og din hud ændrer sig, og måske synes du, at dine veninder og familie

opfører sig på en anden måde, end du er vant til. Der er en masse følelser og forandringer i gang, og det kan
indimellem være svært at håndtere. Det kan føles, som om den ene ændring fører den anden med sig. Og det
kan virke overvældende, men det er helt normalt. "Guide til piger" er en bog om alle de nye ting, du oplever
lige inden og i starten af teenageårene. Du kan læse om familie, skole, veninder, din krop, drenge, sociale
medier og meget andet. Du kan også teste dig selv og finde ud af, hvor meget du ved om de forskellige

emner, og lære dig selv lidt bedre at kende.

 

"Guide til piger" er en bog om at gå fra at være et barn til at blive en
ung pige. Der sker meget i årene, fra du er ca. 10 til 14 år. Både
indeni og udenpå. Det kan være, du får andre interesser og nye

venner, din krop og din hud ændrer sig, og måske synes du, at dine
veninder og familie opfører sig på en anden måde, end du er vant til.

Der er en masse følelser og forandringer i gang, og det kan
indimellem være svært at håndtere. Det kan føles, som om den ene
ændring fører den anden med sig. Og det kan virke overvældende,
men det er helt normalt. "Guide til piger" er en bog om alle de nye
ting, du oplever lige inden og i starten af teenageårene. Du kan læse
om familie, skole, veninder, din krop, drenge, sociale medier og
meget andet. Du kan også teste dig selv og finde ud af, hvor meget
du ved om de forskellige emner, og lære dig selv lidt bedre at kende.
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