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Boltreleg Annette Herzog Hent PDF Kongen og dronningen ønsker sig en lille prins, men hvordan skal det
lykkes, når der hver nat ligger tre små prinsesser i deres dobbeltseng og spræller med arme og ben? Kokken
bliver nødt til at tage sagen i sin egen hånd, for det nytter altså ikke noget at bilde prinsesserne ind, at babyer

kommer med storken ...
"Boltreleg" er en billedbog, der fortæller på en sjov måde, hvor børnene kommer fra. Fra 4-8 år.
Stikord: Små søskende, graviditet, konge, prinsesser, Hvor kommer børn fra, eventyr, spøgelser

Tre prinsesser ønsker sig brændende en lillebror. De undrer sig dog over, hvor de små børn kommer fra,
hvilket kongen og dronningen har meget svært ved at svare direkte på. Det bliver for meget for slottets kok,
som tager sagen i egen hånd og på sin egen måde formidler svaret. Ni måneder senere kommer en lille prins

til verden. Historien indeholder en god portion humor - fx når forældrene rødmende taler udenom ved
børnenes mange spørgsmål. Eventyret vil være oplagt til en god snak mellem barn og formidler, om hvordan
man får børn og fungerer samtidig som en god historie. Tekst og illustrationer supplerer hinanden i et flot

samspil, hvor humoren danner perfekt basis .

Lektør Rikke Skuldbøl Jakobsen

 

Kongen og dronningen ønsker sig en lille prins, men hvordan skal
det lykkes, når der hver nat ligger tre små prinsesser i deres

dobbeltseng og spræller med arme og ben? Kokken bliver nødt til at
tage sagen i sin egen hånd, for det nytter altså ikke noget at bilde

prinsesserne ind, at babyer kommer med storken ...
"Boltreleg" er en billedbog, der fortæller på en sjov måde, hvor

børnene kommer fra. Fra 4-8 år.
Stikord: Små søskende, graviditet, konge, prinsesser, Hvor kommer

børn fra, eventyr, spøgelser

Tre prinsesser ønsker sig brændende en lillebror. De undrer sig dog
over, hvor de små børn kommer fra, hvilket kongen og dronningen
har meget svært ved at svare direkte på. Det bliver for meget for
slottets kok, som tager sagen i egen hånd og på sin egen måde

formidler svaret. Ni måneder senere kommer en lille prins til verden.
Historien indeholder en god portion humor - fx når forældrene

rødmende taler udenom ved børnenes mange spørgsmål. Eventyret
vil være oplagt til en god snak mellem barn og formidler, om

hvordan man får børn og fungerer samtidig som en god historie.
Tekst og illustrationer supplerer hinanden i et flot samspil, hvor

humoren danner perfekt basis .

Lektør Rikke Skuldbøl Jakobsen



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Boltreleg&s=dkbooks

