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1. In een notendop…

In dit doe-boekje wordt uitgelegd wat autisme is en hoe het is om autisme te hebben. Op
een speelse manier krijgt de jonge lezer begrip voor kinderen met autisme en leert om
rekening met hen te houden. Telkens wordt een aspect van autisme toegelicht en
vertaald wat het betekent voor het kind met autisme.

Door na te denken over zijn eigen beleving of ervaring kan het kind in de
belevingswereld van de ander gaan staan. Daardoor kan meer begrip en hulp geboden
worden. De belangrijkste doelstelling is respect krijgen voor en leren accepteren van
iemand die een beetje anders is.

Het boekje is vlot geschreven en bevat veel oefeningen. Het is geschikt voor jonge
kinderen vanaf 8 jaar tot 12 jaar, klasgenoten, broers of zusjes van een kind met
autismespectrumstoornissen en hun begeleiders.

Het is interessant voor leerkrachten, ouders, zorg- of leerlingbegeleiders die ‘autisme’
willen bespreken met kinderen, De gratis lestips bij het boekje kunnen worden
gedownload via de website van de uitgeverij : www.uitgeverijpica.nl/autisme.

2. Zeker lezen?

Dit boekje is op kindermaat geschreven. Het biedt de leerkracht, ouder of begeleider
kant-en-klaar-materiaal om autisme te bespreken en te laten ervaren. Het is
aantrekkelijk en heeft een kleurige lay-out. De lestips bij het boek zijn praktisch en
gedifferentieerd naar leeftijd.
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