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"Attraktiv och vänlig ABC-bok." Bibliotekstjänst ABC-bok med varm retrokänsla och många ord. Väggposter
ingår! En stor, luftig men välfylld ABC-bok med flera ord, upp till tio, för varje bokstav. Boken följer
alfabetet från A-Ö och lär barnet känna igen bokstäver. Men de lär sig också många nya ord. Varje bokstav har
en sida eller ett uppslag där vardagliga ord som barn känner igen eller som väcker deras nyfikenhet illustreras.
Bläddra fram till bokstaven T och hitta tåg, to mater och en traktor ...
Ibland har sidan eller uppslaget en bakgrundsbild, t ex ett snölandskap med S-ord som släde, snö, snögubbe
...
och en kort mening som berättar mer om bilden: "Simon och Sofi ska åka skidor." De välgjorda teckningarna
i milda och varma toner ger ett vänligt intryck och andas 50-talsretro. Skyddsomslaget insida kan användas
som väggposter med samma fina teckningar - ett ord och en bild för varje bokstav. En bok som tål att läsa och
bläddras i många gånger av både stor och liten. ALAIN GRÉE är en fransk illustratör vars böcker översatts till
20 språk. Detta är hans första bok på svenska.
Här finns det ett sammandrag av M. 361 g. Beställ nya populära leksaker och alla gamla klassiker på CDON.
Detta är Bertil Almlöfs tredje utställning på Ljungbergmuseet, 2009, 2014 och 2018. Beställ nya populära
leksaker och alla gamla klassiker på CDON. A. De trettio samurajerna Stockholm : Tiden, 2003, (Uddevalla :
Mediaprint) 200[15]s. A. Ill. Numminen In Swedish. För att få veta mera, var god och läs … Hitta alla
leksaker för alla åldrar på ett ställe. Alltid bra pris och snabb leverans. För att få veta mera, var god och läs
… Hitta alla leksaker för alla åldrar på ett ställe. Nya målningar av Bertil Almlöf. Kyrkohistoriskt
historiebruk som menings- och identitetsskapande narrativ praktik i Boken om vårt land M.
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