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Alla tre på förskolan. Pekbok Maria Nilsson Thore boken PDF Esters gosedjur har försvunnit nånstans på

förskolan Ärtan. Kan du hjälpa till att leta? Maria Nilsson Thores härliga bilder och kluriga berättande gör det
här till en interaktiv och mysig pekbok full av roliga detaljer för alla som vill utforska Alla tre-kompisarnas
förskolemiljö. Ester tre gosedjur Muskot, Muskot och Muskot är borta och hon får hjälp av kompisarna Idde
och Valle att leta. Är gosedjuren i Esters tygkasse? Nä, men där finns en kloss som ska ligga i byggrummet.
Kanske finns en Muskot där inne? Nej, I byggrummet finns bara en massa andra saker. Bland annat en

tejprulle som ska ligga i ateljén … På förskolan Ärtan finns så många saker att upptäcka, både ute och inne,
och alla tre letar överallt för att hitta Esters gosedjur. Följ med och se vad du själv kan hitta bland alla klossar,
bollar och kottar!"Alla tre"-böckerna är en serie bilderböcker som utspelar sig i en vardagsmiljö som alla
förskolebarn kan känna igen sig i. Alla tre på förskolan Ärtan: Pekbok är en interaktiv titta och hitta-bok i
förskolemiljö med massor av roliga saker att upptäcka. Bokens är gjord i tålig kartong som passar bra för de

minsta barnen.

 

Esters gosedjur har försvunnit nånstans på förskolan Ärtan. Kan du
hjälpa till att leta? Maria Nilsson Thores härliga bilder och kluriga
berättande gör det här till en interaktiv och mysig pekbok full av
roliga detaljer för alla som vill utforska Alla tre-kompisarnas

förskolemiljö. Ester tre gosedjur Muskot, Muskot och Muskot är
borta och hon får hjälp av kompisarna Idde och Valle att leta. Är
gosedjuren i Esters tygkasse? Nä, men där finns en kloss som ska
ligga i byggrummet. Kanske finns en Muskot där inne? Nej, I
byggrummet finns bara en massa andra saker. Bland annat en
tejprulle som ska ligga i ateljén … På förskolan Ärtan finns så
många saker att upptäcka, både ute och inne, och alla tre letar

överallt för att hitta Esters gosedjur. Följ med och se vad du själv kan
hitta bland alla klossar, bollar och kottar!"Alla tre"-böckerna är en
serie bilderböcker som utspelar sig i en vardagsmiljö som alla
förskolebarn kan känna igen sig i. Alla tre på förskolan Ärtan:
Pekbok är en interaktiv titta och hitta-bok i förskolemiljö med



massor av roliga saker att upptäcka. Bokens är gjord i tålig kartong
som passar bra för de minsta barnen.

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

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Alla tre på förskolan. Pekbok&s=sebooks

