Søde haler
ISBN:

9788740608083

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Liesbet Slegers

Forlag:

Turbine

Kategori:

Tegneserier

Udgivet:

9. marts 2016

Søde haler.pdf
Søde haler.epub

Mange dyr har haler, der ligner hinanden.
Æsels hale svinger glad fra side til side – lige som Zebras. Og ligner halen fra den lille fisk ikke den store
hvals hale? Og hvem har mon også en hestehale? Kig godt efter i denne bog, så finder du ud af det! En sjov,
lille bog med halve sider, der får dyrene til at dukke frem på overraskende vis. Bogens sider og format passer
rigtig godt til de små barnehænder, da siderne er kraftige og kan holde til at blive vendt igen og igen.
Illustrationerne er holdt i klare farver og enkle streger, som gør det nemt at genkende for børn fra 18 måneder
og op.
'Visse turister tror, at Reersø-katte har kuperede haler, men de er heldigvis misinformerede. Somme tider blir
de til /d/ og somme tider til /l/. Herunder er eksempler på lege, som tager udgangspunkt i de. Nem test til at
finde ud af, om dit hø ude på marken er præcist tørt nok til at wrappe. Lege lærer os om dyrene. :) Nu er det
jo lidt over to uger siden jeg hentede Otto i lufthavnen, og han er faldet så. Lad påsken sprede sig. Skriv dine
bidrag til mig i brevkassen. I videoen herover kan du se billeder af hotellet, familien boede på, samt
myndighedernes undersøgelser af stedet. Her finder du Danmarks største samling af børnesange i mange
kategorier. Børn finder selv på rollelege, hvor de er hurtige, farlige eller søde dyr. Risotto er en fantastisk
spise. De små søde heste har skiftet udseende over tid, de har haft lyst, farvet og regnbue farvede manker og
haler. Risotto er en fantastisk spise. Påskepynt er nemt at lave sammen med børnene, og her får du 7 kreative
idéer til at gøre påskepynten lige lidt sjovere og mere personlig. Børn finder selv på rollelege, hvor de er
hurtige, farlige eller søde dyr. Jeg sørger for altid at have risottoris i skabet, for så længe du bare har

parmasanost kan du lave alverdens varianter. Forskellige mønstre og symboler blev malet på deres. Nem test
til at finde ud af, om dit hø ude på marken er præcist tørt nok til at wrappe.

