
ABC Bokstavslek
Fick tips av en kompis att det pågår en bild- och bokstavsutställning som heter ABC Bokstavslek på Västerbottens museum!
Sonen har varit förtjust i bokstäver sen han var ca 1,5 år så det kändes som en självklarhet att åka dit! Så igår tog jag med
mig båda barnen och besökte utställningen. Stor succé hos såväl son som dotter! Det fanns gigantiska bokstäver att klättra
på, mindre bokstäver att sortera, stapla och gnaga på. Ville man läsa en bok kunde man göra det eller köra lite dockteater
för mamma eller pappa.
 
Tyvärr är det sista dagen för utställningen idag, men bor du i Umeå med omnejd kan jag rekommendera ett besök! Jag vet
inte i vilken stad den här utställningen hamnar nu när den åker vidare på sin turné, men kommer den till en stad nära dig så
ta med dig alla barn du känner och åk dit!
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