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Gåsen der lagde guldæg Mairi Mackinnon Hent PDF Efter en fabel af Æsop. Tom og Lena er fattige, men
glade. En dag har deres lille hvide gås lagt et æg af guld. Hver morgen finder de et nyt guld-æg. De bliver
rigere og rigere - men hvad sker der, når et guld-æg om dagen ikke længere er nok? FLACHS - FØRSTE
LÆSNING er en serie henvendt til begynderlæsere. Det kræver træning at blive en god læser – og det skal
være sjovt og underholdende at læse. Det er vores håb, at bøgerne i denne serie kan bidrage til dette. Hver
bog er på 48 sider og indeholder en historie, der er læseteknisk bearbejdet, så den er lettilgængelig for

børnene. Igennem hele bogen er der humoristiske farveillustrationer, der understøtter læsningen. Historierne i
denne serie vil være velkendte for mange børn, da der er tale om bearbejdede genfortællinger af ældre

historier. 1.-3. kl.
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har deres lille hvide gås lagt et æg af guld. Hver morgen finder de et
nyt guld-æg. De bliver rigere og rigere - men hvad sker der, når et
guld-æg om dagen ikke længere er nok? FLACHS - FØRSTE
LÆSNING er en serie henvendt til begynderlæsere. Det kræver

træning at blive en god læser – og det skal være sjovt og
underholdende at læse. Det er vores håb, at bøgerne i denne serie kan
bidrage til dette. Hver bog er på 48 sider og indeholder en historie,
der er læseteknisk bearbejdet, så den er lettilgængelig for børnene.
Igennem hele bogen er der humoristiske farveillustrationer, der

understøtter læsningen. Historierne i denne serie vil være velkendte
for mange børn, da der er tale om bearbejdede genfortællinger af

ældre historier. 1.-3. kl.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Gåsen der lagde guldæg&s=dkbooks

