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"Gæk, gæk" er en lille, let bog til børn, der lige er begyndt at læse.Bogen er skrevet i et enkelt sprog med
lydrette ord og billeder.
Bogen kan anvendes fra den allerførste læsning, og kan være medvirkende til at børnene får en god start med
at læse ved at give dem gode læseoplevelser og ikke mindst stolthed over at læse på egen hånd.Grete Sonne,
forfatter til et stort antal letlæste bøger til begynderlæsning. Hun er uddannet fra Statsseminariet på
Emdrupborg og har ud over sit arbejde som lærer også fungeret som skolebibliotekar og redaktør. Hun bruger
også sin mangeårige erfaring med læselæring og -forståelse som konsulent på forskellige folkeskoler og
forlag.
Indsendt 29/3-2012: gæk gæk gæk 3 dage og 3 gæt. Få mit fine nyhedsbrev. Gækkebreve er en dansk
tradition og til et godt gækkebrev, skal der selvfølgelig bruges et godt gækkevers. dk kan du sende et gratis
gækkebrev og gætter modtageren ikke hvem du er, så får du endda et påskeæg retur. Du kan også få ideer til
at klippe gækkebreve. Hos HilsenMig. Få inspiration til vers til dine gækkebreve og læs om hvorfor man
egentlig sender gækkebreve. Hvis du vil have mere at vide, om dyrkning og alle mine fantastiske frø og
planter, opskrifter eller kurser. Gæk gæk. Du kan også få ideer til at klippe gækkebreve. Hos HilsenMig.
Hvis du vil have mere at vide, om dyrkning og alle mine fantastiske frø og planter, opskrifter eller kurser. Det
er nu, de skal sendes. Dit autocenter er din lokale autoforhandler og automekaniker i Storvorde for både privat
og erhverv - Køb, salg, leasing, reparation ISP3000 driver en række medier, og tilbyder annoncering og

videoproduktion på internettet. Et gækkebrev er en specifikt dansk tradition fra påsken, som oprindeligt
indeholdt en vintergæk, heraf navnet, der også knyttes til verbet 'at gække' i … Gækkebreve er en gammel,
dansk tradition, som aldrig har bredt sig ud over landets grænser. Et gækkebrev er en specifikt dansk tradition
fra påsken, som oprindeligt indeholdt en vintergæk, heraf navnet, der også knyttes til verbet 'at gække' i …
Gækkebreve er en gammel, dansk tradition, som aldrig har bredt sig ud over landets grænser.

