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sneglefarmen/Hvad ved du om snegle? er en dobbeltbog, der består af et snegleeventyr og en fagbog om

snegle.

Hensigten er at give børnene adgang til faglig viden om snegle og sneglearter, med særlig vægt på
vinbjergsneglen, og at denne viden kan komme i spil i snegleeventyret Flugten fra sneglefarmen. Det handler
om vinbjergsneglen Herman fru Ditte, som bliver fanget og anbragt i en sneglefarm og går så meget grueligt

igennem, indtil den dag, hvor han flygter og søger hjem til din dejlige, fugtige vold.

Bogens udformning bygger på viden om læseteorier med særlig vægt på The Hanen Centres ABC and beyond
og har inkorporeret muligheder for at lade børnene tænke selv og indeholder ideer til lege. Teksten er

udformet, så børnene delvist kan læse med, ved at teksten undertiden er erstattet af billeder. Derved kan børn
og voksne snakke om, hvordan man kan læse billeder og forskellen mellem billeder og tekst.

Bogen indeholder aktiviteter, rim, sange og illustrationer, som understøtter fremdriften i såvel eventyret som i
fagdelen.

Flot illustreret af Jonas Prip Thorsen.
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