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vardagsord som kan vara bra att känna till och kanske kunna stava till. Ord som finns i det lilla barnets

närmasta omgivning. Boken är samtidigt en enkel vardagsberättelse med humor och miljöer som barnet lätt
kan identifiera sig med. Det ska vara enkelt, kul och inspirerande att tillsammans  med sina föräldrar utforska
och lära sig de vanligaste orden i det lilla barnets närmiljö. Med korta texter och tokroliga bilder följer vi
Busiga Bebben en helt vanlig dag från morgon till kväll tillsammans med hela familjen och de bästa
kompisarna. Det blir lärorikt med både bus och mys om vartannat. Thomas Svensson är AD vid en

reklambyrå i Malmö och har skrivit och illustrerat de populära böckerna om Busiga Bebben sen 1993. 
Förebilden till Bebben är hans son Måns.

 

Följ med när Busiga Bebben lär sig nya vardagsord som kan vara bra
att känna till och kanske kunna stava till. Ord som finns i det lilla

barnets närmasta omgivning. Boken är samtidigt en enkel
vardagsberättelse med humor och miljöer som barnet lätt kan

identifiera sig med. Det ska vara enkelt, kul och inspirerande att
tillsammans  med sina föräldrar utforska och lära sig de

vanligaste orden i det lilla barnets närmiljö. Med korta texter och
tokroliga bilder följer vi Busiga Bebben en helt vanlig dag från
morgon till kväll tillsammans med hela familjen och de bästa

kompisarna. Det blir lärorikt med både bus och mys om vartannat.
Thomas Svensson är AD vid en reklambyrå i Malmö och har skrivit
och illustrerat de populära böckerna om Busiga Bebben sen 1993. 

Förebilden till Bebben är hans son Måns.



Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Busiga Bebbens roliga ordbok&s=sebooks

