Hvad har givet rosen duft? af Eva Matjeka

Mangfoldighed og fantasi! Anmeldelse af Merete Gundersen
I denne vores moderne verden, hvor børn i alle aldre vokser op i det vi kalder videns samfundet og hvor vi alle
bombarderes med viden fra morgen til aften, er børnene en udsat gruppe, men også en gruppe, der tager det hele til sig
på en naturlig måde. Vi lever i den fagre nye verdens tidsalder.
Brugen af specielt hele det elektroniske spekter, lige fra tv til mobilradio, mobiltelefoner og computerverdenen er
selvfølgelig berigende og udviklende for barnet, men det udvikler ikke denne særlig nuance i sindet, som sproget kan gøre.
Her er denne nye bog: Hvad har givet rosen duft? helt unik og sprogligt en juvel for børn, og den skaber en optimal
balance til den elektroniske verden som fylder meget i hverdagen.
Digte, rim, og remser er børnenes helt store foretrukne læsning og leg. Denne bog indgyder til en leg med ord, men den
rækker også langt ud over hvad ordlegen kan udvikle og berige barnet med.
Bogen med de smukke illustrationer af Vif Dissing, som du nu holder i hånden, indeholder så mange smukke aspekter af
livets mangfoldighed, den ”føder” barnets fantasi og får den til at udfolde sig optimalt. Den stiller også barnet overfor
mange indsigter og tillige en søgen efter svar på mange af de forunderlige ting, der sker når man lever her på Jorden.
Gennem disse rimevers og digte kan barnet skabet sine egne svar på livets opståen, solens gang over himlen, flod og ebbe
hvorfor -? og de voksne får lejlighed til at hjælpe til med deres indsigter og give svar på det barnet ikke selv kan fange,
forstå eller drømme sig til.
For underviseren og /eller højtlæseren er det tillige en bog, man ikke selv kan udgå at tage stilling til. Derfor kommer børn
og voksne via læsningen af denne bog tættere på hinanden. Man kan lytte sig frem til barnets verden og barnet kan
fornemme den voksnes.
Forfatteren, Eva Matjeka er en ordets sande mester, der rimer så hjertet blomstrer og sindet vokser for børn og barnlige
sjæle i alle aldre.
Stort til lykke til Eva Matjeka for endnu en perle til hendes samling af bøger, en dag er kæden fuld besat, det bliver en
glæde at følge tilblivelsen af hele kæden. En unik bog til undervisning og højtlæsningsbrug.
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