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Serien handlar om kompisarna Kanin och Igelkott och består av flera
olika produkter:

Tio små kompisböcker

En serie med tio små berättelser om Kanin och Igelkotts vardag. Med
uttrycksfulla illustrationer och enkla texter presenteras tio olika

teman. Exempelvis: Dela med dig, Prata om det och Säg stopp. De
tio kompisböckerna säljs samlade i en box.

Kompisböcker för de yngsta

Böckerna utgår från samma berättelser och illustrationer som i de tio
små kompisböckerna, men texten är bearbetad och anpassad för barn
i åldrarna 1-3 år. På omslagets baksida finns förslag på samtalsfrågor.
Kompisböcker för de yngsta har gjorts i ett större format och säljs

samlade i en box.
Kompisar handledning och inspiration

Handledningen ger dig som pedagog stöd i hur du kan arbeta med
kompisböckerna med syfte att stärka empatin och det sociala

samspelet hos barnen. Du får en mängd aktivitetsförslag för varje
bok samt även kopieringsunderlag. Handledningen är kopplad till de
tio Kompis-böckerna och fungerar både till den gula och den gröna

boxen.
Kompisaffischer

Kompisaffischerna består av ett set med 10 affischer i A3- format.
Varje affisch innehåller färgglada illustrationer av de två kompisarna

med samma teman som Kompisböckerna.
Handdockor



Med självaste Kanin och Igelkott som handdockor blir
kompissamtalen lättare att föra och barnen kan ta med kompisarna in

i den fria leken.
En ny kompis

I denna vändbara bok får vi genom de två berättelserna veta hur det
gick till när Igelkott och Kanin träffades för första gången. Vi kan
tänka olika när en ny kompis ska börja på förskolan. Och det kan

kännas nervöst att komma ny. Vilken tur att man kan prata om det! I
boken finns även förslag på diskussionsfrågor och tips på vidare

aktiviteter.
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