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Högläsningsklassiker i nyutgåva. Nu ska du få höra om när Lillebror Varje kväll vid läggdags berättar
Lillebror om sin dag för Nalle. Om hur han nästan lärt sig simma eller hur han försökt springa uppför ett träd.
De vardagsnära berättelserna i korta kapitel har en lugn och varm ton som gör dem särskilt lämpade för den
viktiga stunden vid läggdags. Här finns en fingertoppskänsla för allt det fantastiska och spännande i barnets
värld, där en till synes liten händelse kan visa sig vara det största äventyret. Somna tryggt tillsammans med
Lillebror och Nalle. Illustrationer av Olof Landström Texten fångade och gav många tillfällen till skratt. /.../
Det här är en högläsningsbok för alla som är och har varit barn.Anna Nygren, Lärarnas nyheter
Jag kommer att sakna er mycke. Sagostund. Lillebror och Nalle Jujja Wieslander • Thomas Wieslander.
Lillebror. Massa tårtor i olika storlekar och en hel del bokmärken som legat halvfärdiga. Lillebror och Nalle
Jujja Wieslander, Tomas Wieslander, Thomas Wieslander (Inbunden) Rasmus Nalle och hans vänner har
länge varit ute och rest på de vida haven.
LitteraturMagazinet – Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i
januari 2012. Det var intressant att. Inlägg om Nalle Phu skrivna av Mamma Ulrika. Nalle Puh är en Björn
som med en liten hjärna som helst av allt.

Novita Nalle Pelto tillhör den bekanta Nalle-produktfamiljen. Køb Rasmus Nalle och hans lillebror. Johan
son med autism ~ Här beskriver Vi vår vardag med Johan, autistisk, hyperaktiv och alldeles underbar.
Startsida; Litteraturmagazinet; Läst 2014; Läst 2015 Encuentra Lillebror och Nalle de Jujja Wieslander,
Tomas Wieslander, Olof Landström (ISBN: 9789127105478) en Amazon. En blogg om litteratur, kultur och
katter. 290 gram. Lillebror och Nalle has 14 ratings and 2 reviews. Iris hade ju redan en nalle och tyckte
därför att lillebror Imre kunde ha hand om nallen.

